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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o politice v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019
(2019/2131(INI))
Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), zejména na články 101 až 
109 této smlouvy,

– s ohledem na příslušné právní předpisy, pokyny, usnesení, veřejné konzultace, sdělení 
a dokumenty Komise týkající se hospodářské soutěže,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 15. července 2019 o politice hospodářské soutěže 
v roce 2018 (COM(2019)0339) a na pracovní dokument útvarů Komise, který byl 
zveřejněn jako podpůrný materiál tentýž den,

– s ohledem na své usnesení ze dne 31. ledna 2019 o výroční zprávě o politice 
hospodářské soutěže EU1,

– s ohledem na pověřovací dopis, který zaslala nově zvolená předsedkyně Komise Ursula 
von der Leyenová dne 10. září 2019 Margrethe Vestagerové,

– s ohledem na písemné a ústní odpovědi navržené kandidátky na komisařku Margrethe 
Vestagerové, které poskytla během slyšení v Evropském parlamentu dne 8. října 2019,

– s ohledem na sdělení Komise o navrácení protiprávní státní podpory neslučitelné 
s vnitřním trhem (2019/C 247/01),

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 
2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby 
mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu2,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 z června 2019 
o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online 
zprostředkovatelských služeb3;

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
11. prosince 2019 ke zprávě Komise ze dne 15. července 2019 o politice hospodářské 
soutěže v roce 2018,

 s ohledem na návrh stanoviska Výboru regionů ze dne 5. prosince 2019 ke zprávě 
Komise ze dne 15. července 2019 o politice hospodářské soutěže v roce 2018,

 s ohledem na zprávu odborníků Evropské komise na vysoké úrovni s názvem „Politika 
hospodářské soutěže v digitálním věku“ ze dne 4. dubna 2019,

1 Přijaté texty, P8_TA(2019)0062.
2 Úř. věst. L 11, 14.1.2019, s. 3.
3 Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 57.
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 s ohledem na předběžné stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 
26. března 2014 k soukromí a konkurenceschopnosti ve věku dat velkého objemu: 
interakce mezi ochranou údajů, právními předpisy o hospodářské soutěži a ochranou 
spotřebitele v digitální ekonomice a na stanovisko č. 8/2016 evropského inspektora 
ochrany údajů ze dne 23. září 2016 k důslednému prosazování základních práv ve věku 
dat velkého objemu,

 s ohledem na prohlášení evropského inspektora ochrany údajů ze dne 29. srpna 2018 
k dopadům hospodářské koncentrace na ochranu údajů;

 s ohledem na dopis ze dne 4. února 2020, který zaslali ministři hospodářství a financí 
Francie, Itálie, Německa a Polska komisařce Margrethe Vestagerové;

 s ohledem na návrh Francie, Německa a Polska ze dne 4. července 2019 s názvem 
„K modernizované politice hospodářské soutěže EU“,

 s ohledem na zprávu Evropské organizace spotřebitelů (BEUC) s názvem „Role politiky 
hospodářské soutěže při ochraně blaha spotřebitelů v digitálním věku“ z roku 2019,

 s ohledem na rozhodnutí Komise ze dne 7. ledna 2019 prodloužit platnost sedmi 
souborů pravidel EU pro poskytování státní podpory (iniciativu zaměřenou 
na modernizaci státní podpory na období 2014–2020) do konce roku 2022 a mezitím 
zahájit jejich vyhodnocování;

 s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 22. března 
a 27. května 2019,

 s ohledem na prohlášení 18 členských států na 6. setkání ministrů pod názvem „Přátelé 
průmyslu“ ze dne 18. prosince 2018,

 s ohledem na zprávu Strategického fóra pro významné projekty společného evropského 
zájmu s názvem „Posilování strategického hodnotového řetězce pro průmysl EU 
připravený na budoucnost“;

 s ohledem na probíhající revizi pokynů pro horizontální spolupráci,

 s ohledem na veřejné konzultace na téma horizontálních nařízení o blokových 
výjimkách,

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
12. července 2018 s názvem „Směrem ke změněnému evropskému právnímu rámci 
pro podniky sociální ekonomiky“ (INT871),

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro zemědělství 
a rozvoj venkova,

– s ohledem na dopis Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,
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– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0022/2020),

A. vzhledem k tomu, že hospodářská soutěž a účinné prosazování politiky v této oblasti 
musí být ku prospěchu všem občanům, zejména těm, kteří se nacházejí ve slabší pozici 
spotřebitele, a že musí zároveň podporovat inovace a spravedlivou hospodářskou soutěž 
mezi podniky na jednotném trhu, zejména tím, že zajistí, aby měly malé a střední 
podniky možnost si konkurovat na spravedlivém základě;

B. vzhledem k tomu, že politika hospodářské soutěže musí být uzpůsobena digitálním, 
ekologickým, geopolitickým, průmyslovým a sociálním výzvám a odpovídat přitom 
prioritám uvedeným v Zelené dohodě pro Evropu a cílům Pařížské dohody, aby byly 
ve všech odvětvích zajištěny rovné podmínky, které jsou základem sociálně-tržního 
hospodářství EU, a aby se přihlédlo k podnikům v oblasti sociální ekonomiky;

C. vzhledem k tomu, že celosvětová spolupráce v oblasti prosazování hospodářské soutěže 
pomáhá předcházet rozdílům, pokud jde o opravné prostředky a výstupy donucovacích 
opatření, a pomáhá podnikům snižovat náklady na dodržování předpisů;

D. vzhledem k tomu, že by politika hospodářské soutěže na rychle se rozvíjejících 
digitálních trzích mohla být v některých případech příliš pomalá, a tudíž hrozí, že by 
mohla být neúčinná při řešení systémového selhávání trhu a znovunastolení 
hospodářské soutěže; vzhledem k tomu, že při zajišťování účinnějšího dohledu by se 
mohly ukázat jako prospěšné doplňkové ex-ante předpisy a monitorování;

E. vzhledem k tomu, že evropské orgány na ochranu hospodářské soutěže by měly věnovat 
všem odvětvím stejnou pozornost, aby se vyhnuly příliš mírnému prosazování předpisů 
na digitálních trzích, protože tyto trhy se příliš striktnímu prosazování brání;

F. vzhledem k tomu, že hlavním cílem politiky EU v oblasti hospodářské soutěže je bránit 
narušování hospodářské soutěže, a zachovávat tak integritu vnitřního trhu a chránit 
spotřebitele;

G. vzhledem k tomu, že nedávné skandály, vyšetřování a důkazy týkající se úniků dat 
ukazují, jakým způsobem platformy údaje shromažďují, využívají a prodávají třetím 
stranám a že dominantní technologické společnosti a platformy systematicky sledují 
spotřebitele na internetu;

Úloha politiky hospodářské soutěže na globalizovaných trzích

1. zdůrazňuje, že v globalizovaném světě je pro zajištění účinného prosazování 
hospodářské soutěže stěžejní mezinárodní spolupráce; vyzývá Komisi, aby dále 
posilovala vliv politiky EU v oblasti hospodářské soutěže ve světě, zejména tím, že 
bude pokračovat  ve věcném dialogu a bude dále prohlubovat spolupráci s USA, Čínou, 
Japonskem a dalšími třetími zeměmi, pokud možno prostřednictvím druhé generace 
smluv o spolupráci, které umožňují účinnější výměnu informací mezi orgány 
hospodářské soutěže; podporuje aktivní účast Komise a vnitrostátních orgánů pro 
hospodářskou soutěž v Mezinárodní síti pro hospodářskou soutěž; vybízí Komisi, aby se 
neustále snažila o začleňování předpisů v oblasti hospodářské soutěže (i těch, které se 
týkají státní pomoci) do unijních dohod o volném obchodu a do předpisů Světové 
obchodní organizace (WTO), aby bylo zajištěno vzájemné dodržování spravedlivé 
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hospodářské soutěže; s politováním konstatuje, že patová situace v orgánu WTO 
pro řešení sporů má na Komisi negativní vliv;

2. vyzývá Komisi, aby vypracovala nástroje, které by ve všech členských státech umožnily 
lepší kontrolu přímých zahraničních investic, zajistila rychlé zavedení mechanismu 
pro prověřování přímých zahraničních investic a navrhla nástroj k posílení současného 
mechanismu a zároveň zajistila, aby Evropská unie zůstala pro přímé zahraniční 
investice atraktivním místem; upozorňuje Komisi na to, že společnosti ve třetích zemích 
mají na svém domovském trhu zajištěno výhodné zacházení, což může vést v případě 
jejich investic na jednotném trhu k narušení hospodářské soutěže;

3. žádá Komisi, aby zajistila reciprocitu s třetími zeměmi, pokud jde o veřejné zakázky, 
státní podporu a investiční politiku, a to i s přihlédnutím k sociálnímu 
a environmentálnímu dumpingu; připomíná, že je třeba otevřít trhy s veřejnými 
zakázkami ve třetích zemích, k nimž dosud neexistuje přístup;  naléhavě vyzývá 
Komisi, aby se snažila o přistoupení významných třetích zemí, jako je Čína, k Dohodě 
WTO o vládních zakázkách s přijatelnou prvotní nabídkou; zdůrazňuje, že je nutné 
zajistit, aby se veškeré nástroje, které by umožnily otevření mezinárodních trhů, jako je 
nástroj EU pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek, který má být dokončen v roce 
2021, vyvarovaly zvýšené byrokratické zátěži a dalšímu narušování trhu, které má 
negativní dopad na společnosti z EU;

4. vyzývá Komisi, aby po vystoupení Velké Británie z EU zaručila spravedlivou 
hospodářskou soutěž mezi Evropskou unií a touto zemí s cílem zajistit rovné podmínky 
a bránit dumpingu;

5. plně podporuje realizaci významných projektů společného evropského zájmu, jako je 
Evropská bateriová aliance; vyzývá Komisi, aby dále podporovala realizaci 
významných projektů společného evropského zájmu v oblasti přelomových technologií, 
zjednodušila příslušný právní rámec a zmírnila své požadavky, aby byly schvalovány i 
průmyslové výzkumné projekty menšího rozsahu;

6. připomíná, že je nutné, aby Komise uplatňovala kontrolu státní pomoci stejným 
způsobem na subjekty v EU i mimo EU, aby nedocházelo k asymetrii vůči zahraničním 
konkurentům, a aby věnovala větší pozornost státem vlastněným podnikům sídlícím 
v zahraničí, jež jejich vlády dotují způsobem, který subjektům z EU zakazují pravidla 
jednotného trhu EU; vyzývá Komisi, aby se zabývala nedávným návrhem nizozemské 
vlády a prozkoumala možnost přidat do unijního práva v oblasti hospodářské soutěže 
pilíř, který by Komisi poskytl příslušné vyšetřovací nástroje pro případ, že je určitá 
společnost podezřelá z chování, kterým narušuje hospodářskou soutěž díky státním 
dotacím nebo v důsledku toho, že má nadměrné zisky plynoucí z dominantního 
postavení na trhu ve své domovské zemi (například zavedením kontroly státní podpory 
u společností ze třetích zemí do pravidel pro zadávání veřejných zakázek v EU);

7. znovu opakuje svou žádost, aby Komise prozkoumala, zda možná narušení hospodářské 
soutěže pramení z programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru, zejména 
mezi malými a středními podniky a nadnárodními korporacemi;

8. vyzývá Komisi, aby zvolila příznivější přístup k průmyslové politice, aby bylo možné 
zajistit vyšší konkurenceschopnost na celosvětových trzích a udržet ji; zdůrazňuje, že 
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Komise a členské státy by měly prosazovat a podporovat projekty strategického zájmu, 
odstranit bariéry a překážky bránící vzniku nových inovativních unijních společností, 
které by měly vedoucí postavení v konkrétních prioritních oblastech EU, a respektovat 
nezávislé uplatňování pravidel hospodářské soutěže, která zajišťují rovné podmínky 
pro všechny; jasně stanovuje, že tento přístup by neměl být ke škodě malých a středních 
podniků a zájmů spotřebitelů, měl by se zaměřovat na přechod na udržitelnější 
hospodářství a konkurenceschopný průmysl EU v oblasti dat a digitální infrastruktury, 
jako je rozvoj sítí 5G;

9. vyzývá Komisi, aby se v zájmu vytvoření flexibilnějšího rámce a zajištění větší právní 
jistoty pro společnosti chopila příležitosti k přepracování pokynů týkajících se dohod 
o horizontální spolupráci; vyzývá Komisi, aby zajistila včasnější a účinnější komunikaci 
s nositeli projektů spolupráce, které mají určitý rozsah, a aby v rámci dobrovolného 
zrychlené oznamovacího postupu umožnila klást nové dotazy;

10. vítá, že se Komise ve svém sdělení ze dne 9. prosince 19974 zavázala, že přezkoumá 
definici relevantního trhu, tak aby zohledňovala dlouhodobější vizi zahrnující globální 
rozměr, digitalizaci a potenciální budoucí hospodářskou soutěž; vybízí Komisi, aby se 
v rámci svých šetření i nadále opírala o  řádné hospodářské a právní zásady a aby 
při posuzování nových druhů trhů dodržovala zásady proporcionality a spravedlivého 
řízení;

11. zdůrazňuje, že klíčový význam má pro Evropu zajištění rovných podmínek 
na mezinárodní úrovni v mnohostranném obchodním systému založeném na pravidlech, 
který poskytuje státům při tvorbě politiky určitý prostor, včetně evropských společností 
a zejména malých a středních podniků a také pro pracovníky a spotřebitele; domnívá se, 
že to přispívá k posilování udržitelného hospodářského rozvoje, zajišťování stabilního 
a předvídatelného prostředí, zvyšování konkurenceschopnosti a zajištění větší 
reciprocity, zabezpečování a vytváření důstojných pracovních míst v EU a ve třetích 
zemích a k zajišťování vysokých norem v oblasti práce a životního prostředí, neboť 
na globálních hodnotových řetězcích je závislý stále vyšší počet pracovních míst; v této 
souvislosti poukazuje na význam větší transparentnosti, udržitelnosti a odpovědnosti 
podniků v globálních hodnotových řetězcích a vyzývá EU, aby vedle jiných opatření 
zvážila vytvoření právního rámce pro povinnou náležitou péči v globálních 
hodnotových řetězcích jako nezbytný krok k dosažení tohoto cíle;

12. vyzývá Komisi, aby s ohledem na sílící diskusi sladila pravidla EU v oblasti 
hospodářské soutěže, průmyslové politiky a mezinárodního obchodu, která musejí jít 
ruku v ruce s udržitelností a respektem k životnímu prostředí; zdůrazňuje, že je obzvlášť 
potřebné financovat výzkum jako základ pro inovace a rozvoj evropských podniků 
a jako klíčový prvek rozvoje obchodu a zvyšování konkurenceschopnosti;

13. zdůrazňuje, že v mezinárodním obchodě sehrávají nepostradatelnou úlohu malé 
a střední podniky, na které podle odhadů připadá 30 % vývozu zboží z EU do zbytku 
světa5; domnívá se, že vnitřní trh je pro malé a střední podniky i nadále nesporně 
nejdůležitějším trhem; připomíná, že obchodní politika a politika hospodářské soutěže 

4 Úř. věst. C 372, 9.12.1997, s. 5.
5 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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EU by měla přispívat k hospodářské rozmanitosti a obchodnímu prostředí příznivému 
pro malé a střední podniky, aby tyto podniky mohly čelit náročnějším výzvám 
při vstupu na nové trhy a úspěšně obstát v konkurenci na základě vlastních schopností, 
a že je proto potřeba zvážit, zda by nebylo vhodné definici malých a středních podniků 
v EU aktualizovat, zejména přidáním kvalitativních kritérií;

14. plně podporuje úsilí Komise v souvislosti s probíhající reformou WTO, včetně jejího 
Odvolacího orgánu, jejímž účelem je aktualizovat mnohostranná pravidla pro dotace 
nebo odvětvové iniciativy a zajistit, aby se skutečně vymáhala, a to s cílem adekvátně 
řešit otázku dotací na mezinárodní úrovni, zejména pokud jde o průmyslové dotace, 
státní podniky a nucený převod technologií, a působit proti netržně orientované politice 
a postupům třetích zemí; vyzývá Komisi, aby do činnosti v této oblasti plně zapojila 
Parlament a členské státy;

15. zdůrazňuje, že pro zajištění spravedlivé hospodářské soutěže a dodržování 
environmentálních a sociálních norem je důležité účinné prosazování ustanovení 
o udržitelném rozvoji v obchodních dohodách; vítá v této souvislosti zavedení 
ekologických a sociálních kritérií při reformě antidotačních a antidumpingových 
opatření; domnívá se, že s cílem přispět k vytvoření rovných podmínek na celosvětové 
úrovni by se v rámci probíhající reformy WTO mohlo uvažovat rovněž o případném 
začlenění přesných a odůvodnitelných základních norem Mezinárodní organizace práce 
(MOP) do práva WTO;

16. vítá v této souvislosti probíhající vícestranná jednání WTO o elektronickém obchodu 
a požaduje vytvoření komplexního a ambiciózního souboru pravidel, která by řešila 
problém překážek bránících digitálnímu obchodu, zajistila, aby mohly společnosti 
soutěžit na celém světě za rovných podmínek, a vedla k posílení důvěry spotřebitelů 
v internetové prostředí, aniž by byly omezeny evropské normy ochrany údajů; 
zdůrazňuje, že by při těchto mezinárodních jednáních měla EU převzít vedoucí úlohu 
a zajistit úzké konzultace s Evropským parlamentem, členskými státy a zúčastněnými 
stranami, včetně občanské společnosti;

17. domnívá se, že přístup na vnitřní trh EU musí být podmíněn dodržováním sanitárních, 
fytosanitárních a environmentálních norem; vyzývá Komisi, aby zajistila, že obchodní 
politika EU a její politika v oblasti hospodářské soutěže nebude podrývat dodržování 
jejích sociálních a ekologických norem ani jejich zpřísňování;

18. vítá modernizaci nástrojů na ochranu obchodu a rozvoj nových nástrojů, které by 
chránily evropské společnosti před nekalou soutěží mající původ v rozdílných 
sociálních a environmentálních normách, které platí ve třetích zemích; poukazuje však 
na rozpory mezi těmito ochrannými nástroji a obchodní politikou EU, zejména pak 
podpisem Komise pod dohodou o volném obchodu s Japonskem, ačkoli Japonsko 
neratifikovalo dvě z osmi úmluv Mezinárodní organizace práce; vyzývá Komisi, aby 
přezkoumala, zda jsou nástroje na ochranu obchodu v souladu s obchodní politikou EU, 
zejména s dohodami o volném obchodu;

19. vyzývá Komisi, aby řádně analyzovala a zkoumala trhy s veřejnými zakázkami 
ve třetích zemích, s nimiž uzavřela nebo vyjednává dohodu o volném obchodu, s cílem 
vyjednat nejlepší podmínky pro přístup evropských společností na tyto trhy;
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20. vyzývá Komisi, aby koordinovala potřebná opatření zúčastněných generálních 
ředitelství – GŘ pro obchod a GŘ pro hospodářskou soutěž – s cílem zajistit, aby 
pravidla hospodářské soutěže a jejich uplatňování zaručovala evropským společnostem 
spravedlivou hospodářskou soutěž na trzích ve třetích zemích a naopak;

21. vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost úloze zavádění mezinárodních norem 
pro spravedlivou hospodářskou soutěž; trvá na tom, že by EU měla posílit svůj 
mnohostranný přístup k normalizaci, zejména v rámci Mezinárodní organizace 
pro normalizaci (ISO) a Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC); varuje před 
„znárodňováním“ normalizačních postupů, zejména v kontextu čínské iniciativy „Jeden 
pás, jedna cesta“ a dalšími strategiemi zvyšujícími propojení; vyzývá Komisi, aby pro 
politiku normalizace vytvořila v této souvislosti pozici koordinátora na vysoké úrovni;

22. zdůrazňuje, že na mnohostranné i dvoustranné úrovni je důležité začlenit do obchodních 
dohod hledisko rovnosti žen a mužů, včetně kapitol o rovnosti žen a mužů, a vypracovat 
opatření zohledňující rovnost žen a mužů (tj. zajistit, aby byl do posouzení dopadu 
ex ante a ex post zahrnut genderový dopad obchodní politiky a dohod EU) s cílem 
povzbudit hospodářskou soutěž a podpořit inkluzivní ekonomický růst.

Hospodářská soutěž se musí přizpůsobit digitálnímu věku

23. vyzývá Komisi, aby přezkoumala pravidla pro kontrolu fúzí a akvizic, zpřísnila 
antimonopolní opatření a přihlédla k dopadům tržní a síťové síly spojeným jak 
s osobními, tak s finančními údaji; vyzývá Komisi zejména k tomu, aby ve svých 
pokynech k článku 102 SFEU označila kontrolu nad těmito daty za indikátor existence 
tržní síly; vybízí Komisi, aby se poučila z fúze mezi společnostmi Facebook 
a WhatsApp a upravila podle toho svá kritéria; navrhuje proto, aby každá fúze podniků 
na trhu s těmito údaji byla povinně předmětem předběžného neformálního prohlášení;

24. vyzývá Komisi, aby přezkoumala pojem „zneužívání dominantního postavení“ a teorii 
„základních zařízení“ s cílem zajistit, že budou svůj účel plnit i v digitálním věku; 
doporučuje širší analýzu tržní síly v souvislosti s vlivem konglomerátů a subjektů 
kontrolujících poskytování obsahu, aby bylo možné bojovat proti dominantnímu 
postavení velkých subjektů na trhu a proti nedostatečné interoperabilitě; vyzývá Komisi, 
aby provedla konzultace se zúčastněnými subjekty, a reflektovala tak vývoj digitální 
ekonomiky, včetně její vícestranné povahy;

25. vyzývá Komisi, aby v rámci probíhajícího vyhodnocování nařízení o spojování podniků 
zvážila revizi prahových hodnot pro kontrolu těchto fúzí, tak aby zahrnovaly takové 
faktory, jako jsou počty ovlivněných spotřebitelů a hodnota souvisejících transakcí6;

26. vyzývá Komisi, aby v rámci svého probíhajícího vyhodnocování nařízení o spojování 
společností posoudila rovněž vyšší úroveň koncentrace vzhledem k horizontální 
integraci v rukou velkých společností spravujících aktiva a zvážila v tomto ohledu 
vydání pokynů ohledně použití článků 101 a 102 SFEU;

27. konstatuje, že na několika konkrétních trzích s finančními údaji (např. obchodování 
s akciemi, ratingy, referenční hodnoty) může oligopolní koncentrace vést k tomu, že 

6 Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.
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dodavatelé budou zneužívat svého dominantního postavení vůči investorům 
a spotřebitelům finančních údajů; vyzývá Komisi, aby proti takovému zneužívání 
dominantního postavení, které negativně ovlivňuje hladké fungování finančních trhů, 
zejména v zájmu udržitelného rozvoje, přijala rázná opatření;

28. zdůrazňuje, že zatímco celá řada startupů vzniká v naději, že je zakoupí větší firma, 
akvizice startupů dominantními hráči na trhu, mj. velkými technologickými 
společnostmi a platformami, může ohrozit inovativnost a ohrozit svrchovanost; vyzývá 
Komisi a antimonopolní úřady členských států, aby se zabývaly touto akviziční praxí 
a jejím dopadem na hospodářskou soutěž, zejména pokud jde o akvizice, které vedou 
k zániku kupovaného start-upu, jak je uvedeno ve zprávě odborníků na vysoké úrovni 
ze dne 4. dubna 2019 s názvem „Politika hospodářské soutěže v digitální éře“; vyzývá 
Komisi, aby provedla studii zabývající převrácením důkazního břemene, jako tomu je 
v německém zákoně proti omezování hospodářské soutěže v zájmu cíleného aktivního 
digitálního práva v oblasti hospodářské soutěže (GWB-Digitalisierungsgesetz), který byl 
zveřejněn v říjnu 2019;

29. žádá Komisi, aby posoudila, jak by bylo možné zavést náročnější režimy přístupu 
k údajům, včetně interoperability údajů, zejména v případech, kdy přístup k datům 
otvírá sekundární trhy s doplňkovými službami nebo pokud data mají k dispozici pouze 
dominantní společnosti;

30. zdůrazňuje, že některé subjekty, které těží z dvojího statutu platformy a dodavatele, 
zneužívají svého postavení k tomu, aby konkurentům vnutily nerovné podmínky 
nezávisle na tom, zda provozují svou činnost na internetu nebo mimo něj; vyzývá 
Komisi, aby se zabývala problémem upřednostňování sama sebe v případě některých 
subjektů a prosazovala předpisy a používání nástrojů, které jsou nezbytné s ohledem 
na subjekty, které se k této praxi uchylují; žádá Komisi, aby posoudila možnost uložit 
regulační povinnosti ex ante v případech, kdy právní předpisy týkající se hospodářské 
soutěže nestačí na to, aby na těchto trzích vznikly podmínky volné soutěže, čímž by 
zabránila vyloučení konkurence a zajistila, aby v důsledku monopolizace budoucích 
inovací nedocházelo k tomu, že vzniklé nedostatky nebudou nikdy odstraněny;

31. bere na vědomí, že se Komise zabývá otázkou přijetí cíleného předpisu ex ante, které by 
se týkalo konkrétních systémových problémů, jež mohou na digitálním trhu vznikat; 
žádá proto Komisi, aby zavedla centralizovaný mechanismus kontroly trhů ex ante (a to 
s přihlédnutím k výsledkům hodnocení jeho dopadů), aby  vybavila orgány EU 
a členských států na ochranu hospodářské soutěže prostředky nezbytnými 
k anonymnímu shromažďování údajů, díky čemuž bude moci lépe a včas odhalovat 
případy selhání trhu, a aby  případně přijala cílené právní předpisy, pokud by určité 
praktiky nabyly systémový charakter; 

32. vybízí proto Komisi, aby určila klíčové digitální účastníky trhu a stanovila soubor 
ukazatelů, které by definovaly jejich systémovou povahu; zdůrazňuje, že lze uvažovat 
o následujících ukazatelích: zneužívání praxe určitých rozsáhlých sítí, kontrola 
významného objemu neopakovatelných údajů, nevyhnutelná situace na vícestranném 
trhu nebo schopnost účastníka definovat tržní pravidla sám;

33. upozorňuje Komisi na to, že zahraniční monopoly provedly akvizice subjektů 
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zabývajících se digitálním zpracováváním zdravotních údajů, včetně zdravotních, 
finančních a vzdělávacích údajů, a na rizika v souvislosti s ochranou soukromí, které 
jsou daleko nad rámec už tak škodlivých účinků těchto transakcí na hospodářskou 
soutěž; vyzývá Komisi, aby k těmto aspektům přihlédla v rámci nadcházejícího 
vypracování evropské strategie pro data a prozkoumala vzájemné využívání dat 
v případech, kdy údaje pocházející z jedné služby nabízené platformou jsou využívány 
k rozšíření nabídky nových služeb této platformy;

34. vyzývá Komisi, aby na základě osvědčených unijních postupů vypracovala pokyny 
k etice shromažďování údajů, které by společnosti a podniky mohly uplatňovat v rámci 
svých podnikatelských modelů; zdůrazňuje, že taková etika shromažďování údajů by 
doplňovala pravidla ochrany osobních údajů a zvýšila by důvěru spotřebitelů i jejich 
bezpečnost; navrhuje, aby tyto pokyny EU k etice shromažďování údajů zahrnovaly 
následující hlavní zásady:
a) transparentnost

– spotřebitel je plně informován o tom, které údaje se používají a zda jsou 
správné, a společně jejich používání kontroluje,

– transparentnost v tom, zda společnost sdílí údaje se subjekty veřejného 
sektoru nebo s obchodními partnery,

b) bezpečnost údajů
– spotřebitelé musejí být ujištěni, že uchovávané údaje jsou zajištěny, což 

znamená, že je nutné za prioritu považovat spolupráci všech zúčastněných 
stran v oblasti bezpečnosti údajů

– ustanovení o zákazu prodeje údajů třetím stranám;

35. zdůrazňuje, že zprostředkovatelské platformy sice hrají zásadní úlohu při zajišťování 
přístupu spotřebitelů k online službám, některé z nich však zneužívají svého výsadního 
postavení a působí jako tzv. gatekeepers (subjekty kontrolující poskytování obsahu), mj. 
v rámci uzavřených ekosystémů a internetových tržišť; žádá Komisi, aby v rámci své 
politiky v oblasti hospodářské soutěže věnovala těmto subjektům obzvláštní pozornost 
a aby co nejdříve uzavřela svá šetření;

36. naléhavě vyzývá Komisi, aby spotřebitelům zajistila větší možnost výběru a aby 
v duchu směrnice ECN+7 posílila úlohu sítě evropských spotřebitelských center (sítě 
ESC), což by mělo vést k vytvoření řádného orgánu EU zastupujícího zájmy 
spotřebitelů; v této souvislosti podotýká, že cílem politiky hospodářské soutěže není jen 
zajišťovat spotřebitelům spravedlivé ceny, ale také dbát na kvalitu, rozmanitost nabídky 
a inovace;

37. zdůrazňuje, že je v zájmu Evropské unie mít celoevropské platební systémy; vyzývá 
Komisi, aby podpořila iniciativy, které plní tento cíl, a aby uznala, že jejich úspěch 
závisí jak na inovativní povaze systému pro spotřebitele a podniky, tak 
i na životaschopnosti jeho hospodářského modelu;

Efektivita nástrojů politiky hospodářské soutěže

38. zdůrazňuje, že pokuty mohou mít vliv na pověst podniků, jimž byly uloženy; připomíná 
však, že ani velmi vysoké pokuty nemají vždy dostatečně silný odrazující účinek a 

7 Úř. věst. L 11, 14.1.2019, s. 3.
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mohou být v konečném důsledku přeneseny na spotřebitele; vyzývá Komisi, aby k 
zajištění plné účinnosti politiky hospodářské soutěže EU využívala také alternativní 
nápravná opatření z hlediska tržního chování a případně i strukturální nápravná 
opatření; zdůrazňuje, že příkazy k ukončení protiprávního jednání by měly být 
v budoucích nápravných opatřeních mnohem přísnější;

39. znovu připomíná, že ke zneužívání tržní síly může docházet dokonce i tehdy, jsou-li 
produkty a služby dodávány bezplatně; domnívá se, že k předávání soukromých údajů 
třetím stranám pro marketingové nebo komerční účely nezřídka dochází bez řádného 
souhlasu spotřebitele, protože mu často není nabídnuta žádná alternativa, při níž by 
údaje poskytovány nebyly; domnívá se, že koncentrace dat v rukou malého počtu 
společností, k níž dochází v digitální ekonomice, způsobuje selhání trhu a nadměrné 
dobývání renty a brání vstupu nových účastníků na trh;

40. připomíná, že mimořádný význam pro zajištění konkurenčních podmínek na jednotném 
digitálním trhu má trh s internetovým vyhledáváním; s politováním konstatuje, že 
„strážcem brány k internetu“ se stal jediný vyhledávač, který ve většině členských států 
EU ovládá 92 % trhu internetového vyhledávání; vyzývá všechny zúčastněné subjekty 
za posledních devět let historie antimonopolních opatření, aby poskytly informace, které 
budou moci být používány k rychlému posouzení, zda navržená nápravná opatření 
skutečně v dlouhodobém horizontu prospějí spotřebitelům, uživatelům internetu i online 
obchodům; vyzývá také Komisi, aby zvážila návrh, jehož cílem je oddělení vyhledávačů 
od jejich komerčních služeb – jak požadoval Parlament ve svém usnesení ze dne 27. 
listopadu 2014 o podpoře práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu8 –, protože 
současný stav již nemůže pokračovat, a považuje takový krok za jeden z možných 
dlouhodobých prostředků dosažení spravedlivé a účinné hospodářské soutěže na 
evropském digitálním trhu;

41. poukazuje na to, že ve srovnání s rychle se vyvíjejícími digitálními trhy probíhá 
antimonopolní šetření, jako například šetření v případu Google Shopping, jen velmi 
pomalu; poukazuje na negativní dopady této situace a na finanční a strukturální rizika, s 
nimiž je pro některé aktéry spojeno zahájení dlouhého a nákladného řízení; zdůrazňuje, 
že je nutné dodržovat náležité postupy, nicméně vyzývá Komisi, aby uplatňovala 
zrychlené antimonopolní postupy a snažila se nalézat nové formy pobídek, jako jsou 
například programy shovívavosti, aby podniky více spolupracovaly při odhalování 
kartelových dohod v různých částech Unie;

42. zdůrazňuje, že je třeba pravidelně posuzovat, zda je možné, aby se k ukončení činnosti, 
jež závažným způsobem poškozuje hospodářskou soutěž, použila předběžná opatření; 
vyzývá Komisi, aby s cílem zamezit nevratným škodám zmírnila kritéria pro použití 
těchto opatření – ovšem při dodržení zásad právního státu; vyzývá Komisi, aby provedla 
revizi sdělení o nápravných opatřeních (2008/C 267/01)9 s přihlédnutím k rozvoji 
a vývoji digitálního odvětví v posledních letech;

43. vítá soustavnou snahu Komise řešit chování velkých platforem, které zneužívají své 
postavení; vyzývá Komisi, aby znovu prošla případy, kde byla nabízená nápravná 
opatření evidentně neúčinná, pokud jde o obnovení hospodářské soutěže na trhu, jak 

8 Úř. věst. C 289, 9.8.2016, s. 65.
9 Úř. věst. L 267, 22.10.2008, s.1.
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tomu bylo ve věci Google Shopping; zdůrazňuje, že v situaci, kdy nejsou k dispozici 
cílené a účinné prostředky nápravy určitého chování, které by byly u dotčeného podniku 
předem vyzkoušeny , bude možná nutné zajistit úplné strukturální oddělení obecných 
a specializovaných služeb vyhledávání, včetně místního vyhledávání; poukazuje na to, 
že ve srovnání se strukturálními nápravnými opatřeními by mohla nápravná opatření z 
hlediska tržního chování nabízet časově efektivní řešení, protože při nich tolik nehrozí, 
že by hospodářské subjekty mohly být během dlouhých jednání o odprodeji vytlačeny 
z trhu;

44. upozorňuje na to, že Komise by měla přidělit odpovídající zdroje, má-li být schopna 
pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže účinně uplatňovat; poukazuje na to, že je 
zapotřebí specifické know-how, zvláště pokud jde o stále závažnější otázky, jako je 
dominantní postavení online platforem nebo umělá inteligence;

45. vyzývá Komisi, aby vydala pokyny k tomu, jak vykládat pojem „významná překážka 
účinné hospodářské soutěže“ podle nařízení o spojování podniků, tj. aby se Komise 
v případech fúzí nesoustředila jenom na ceny, výstupy a inovace, ale věnovala 
pozornost také sociálním a environmentálním nákladům takových transakcí ve světle 
zásad SFEU, včetně ochrany životního prostředí;

46. vyzývá Komisi, aby prošetřila novou službu běžného účtu, která bude v následujících 
letech poskytována spotřebitelům některými z největších technologických společností; 
žádá Komisi, aby se zaměřila zejména na jejich vstup na tento nový digitální finanční 
trh, na velké množství údajů, které shromáždí od spotřebitelů, a na to, jak by tyto údaje 
mohly využívat;

Pravidla hospodářské soutěže ve prospěch Zelené dohody pro Evropu

47. podporuje přezkum pokynů ke státní podpoře v relevantních sektorech, který provádí 
Komise např. v dopravním odvětví, včetně letecké a námořní dopravy, v souladu s cíli 
Zelené dohody pro Evropu a při němž uplatňuje zásadu tzv. spravedlivé transformace a 
přiznává vládám členských států doplňkovou úlohu při podpoře investic do 
dekarbonizace a čisté energie za současného zajištění rovných podmínek a ve snaze o 
zamezení deformacím trhu; vyzývá Komisi, aby v rámci přezkumu směrnice o zdanění 
energetických produktů10 posoudila, zda jejich osvobození od daně nenaplňuje kritéria 
nekalé soutěže mezi odvětvími;

48. zdůrazňuje, že je nutné, aby Komise bránila případným negativním vedlejším účinkům 
spočívajícím v tom, že by některé velké společnosti používaly státní podporu, kterou 
obdržely na „ekologizaci“ svých obchodních modelů, na jiné účely, například na posílení 
svého dominantního postavení v daném odvětví;

49. vyzývá Komisi, aby poskytla další pokyny a vytvořila příznivé prostředí pro další 
investice do zvyšování energetické účinnosti a renovace budov a do repoweringu, 
hybridních projektů a ukládání energie;

50. v tomto ohledu zdůrazňuje, že pokud má být Zelená dohoda pro Evropu korunována 
úspěchem, musí evropští producenti udržitelných výrobků a služeb vidět její výhody 

10 Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51.
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a nesmí čelit nekalé soutěži ze strany podniků z třetích zemí;

51. konstatuje, že Zelená dohoda pro Evropu musí zajistit politickou soudržnost mezi 
zemědělstvím, opatřeními v oblasti klimatu, životním prostředím a obchodní politikou;

Odvětvové politiky

52. vyzývá Komisi, aby v dnešní digitální éře systematičtěji prováděla vyšetřování 
v odvětvích zásadních pro každodenní život občanů, jako je zdraví, mobilita, online 
reklama, energetika, cestovní ruch (včetně monitorování cenových stropů internetových 
platforem pro ubytovací služby), kultura, finanční a platební služby a sdělovací 
prostředky, a přitom zachovávala vysoké unijní standardy;

53. vyzývá Komisi, aby existenci monopolů a oligopolů na území jednotlivých států 
vnímala jako známku toho, že jednotný trh možná vykazuje určité nedostatky nebo 
překážky spravedlivé hospodářské soutěže;

54. žádá Komisi, aby vypracovala předběžnou studii o koncentraci vlastnictví médií 
v Evropě, mimo jiné v souvislosti s tím, že nadnárodní korporace skupují evropské 
mediální společnosti;

55. opakuje, že daňový systém se někdy využívá k poskytování nepřímé státní podpory, 
a vytváří tak nerovné podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu; vyzývá Komisi, 
aby aktualizovala své pokyny k pojmu státní podpory s cílem zajistit, aby členské státy 
neposkytovaly státní podporu ve formě daňových výhod; vyjadřuje politování nad 
zneužíváním tzv. daňových rozhodnutí a vítá nedávné rozsudky Tribunálu, které 
potvrzují, že pokud Komise posuzuje daňové rozhodnutí z hlediska pravidel pro 
vyplácení státní podpory, nejedná se o daňovou harmonizaci; poukazuje na to, že 
rozhodnutí Komise bývají často napadána u soudu, a tudíž je třeba, aby byla vždy 
důkladně vypracována; trvá na tom, že Komise musí mít přístup k informacím, které si 
mezi sebou vyměňují daňové správy členských států, aby mohla snáze odhalovat 
porušování pravidel hospodářské soutěže; vyzývá k přijetí návrhu společného 
konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob (CCCTB) a veřejného 
podávání zpráv podle jednotlivých zemí;

56. vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost pokutovat země, které porušily pravidla EU 
pro poskytování státní podpory;

57. vyzývá Komisi, aby urychleně prozkoumala rozpory mezi pravidly pro státní podporu 
vztahující se na podporu na likvidaci a režimem řešení krize podle směrnice 
o ozdravných postupech a řešení krize bank11 a aby odpovídajícím způsobem pozměnila 
své sdělení o bankovnictví ze dne 30. července 201312, mimo jiné ve světle případů 
zaznamenaných v poslední době, a aby přitom pamatovala též na to, že je nutné chránit 
daňové poplatníky;

58. vyzývá Komisi, aby se podrobněji zabývala případy poskytnutí státní pomoci v 
bankovnictví, které by mohly mít vliv na hospodářskou soutěž v některých státech, v 
nichž spotřebitelé v současné době čelí v důsledku možné koncentrace vlastnictví 

11 Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190.
12 Úř. věst. C 216, 30.07.2013, s. 1.
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v odvětví bankovnictví vysokým úrokovým sazbám13 a nedostatečné transparentnosti 
při poskytování úvěrů, což by mohlo vést ke klamavým prodejním postupům;

59. vyzývá Komisi, aby každý rok znovu vyhodnocovala, zda jsou stále naplněna kritéria 
pro použití čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU ve finančním sektoru;

60. dále vyzývá Komisi k tomu, aby po vzoru Úřadu pro hospodářskou soutěž a trh 
Spojeného království podrobně posoudila situaci, kdy „velká čtyřka“ („Big Four“), 
která provádí audit největších společností kotovaných na burze, má na trhu v podstatě 
monopol, a aby navrhla její řešení; poukazuje v tomto ohledu na to, že Úřad pro 
hospodářskou soutěž a trh Spojeného království doporučuje, aby došlo k oddělení 
auditních od konzultačních služeb a aby byla stanovena povinnost „společného auditu“, 
který společnostem, jež nepatří mezi „velkou čtyřku“, umožní rozvíjet svou kapacitu 
potřebnou k tomu, aby mohly auditovat největší společnosti;

61. vyzývá Komisi, aby zaručila spravedlivou soutěž a vyšší transparentnost obchodních 
postupů offline platforem, včetně supermarketů a hypermarketů, s cílem dosáhnout 
toho, aby evropští výrobci měli pro své produkty zajištěny spravedlivé podmínky a 
ceny; vyzývá Komisi, aby pokračovala ve své hloubkové analýze rozsahu a vlivu 
nákupních aliancí – ve vztahu k cenovým a necenovým strategiím – na hospodářské 
fungování zemědělského a potravinového dodavatelského řetězce a aby přitom zvážila 
zejména jejich dopady na malé dodavatele a zemědělce; lituje, že na seznamu postupů, 
které jsou na úrovni EU zakázány, není uveden prodej se ztrátou; zdůrazňuje, že 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a právní předpisy EU v oblasti hospodářské 
soutěže musí zohledňovat důležitou úlohu prvovýrobců, pokud jde o dodávání 
kvalitních potravin a zajišťování veřejných statků pro společnost;

62. požaduje, aby se pravidla hospodářské soutěže uplatňovala vůči výrobcům a jejich 
organizacím flexibilnějším a předvídatelnějším způsobům, čímž by se zvýšila právní 
jistota; vyzývá proto Komisi, aby vyhodnotila uplatňování jednotného nařízení o 
společné organizaci trhů14, zejména s ohledem výjimky z pravidel hospodářské soutěže 
pro určité dohody a postupy zemědělců ve sdruženích, a objasnila jeho ustanovení; 
vybízí k zakládání dalších organizací producentů, které by zemědělcům umožnily posílit 
své postavení, úspěšně vyjednávat o cenách a napravovat nepoměr sil v potravinovém 
dodavatelském řetězci;

63. vyzývá Komisi, aby z pravidel pro vyplácení státní podpory vyňala daňová ustanovení 
členských států, která mají za cíl podněcovat zemědělce k tomu, aby vytvářeli 
dobrovolné preventivní úspory, které jim pomohou vyrovnávat se s novými riziky v 
souvislosti se změnou klimatu a zdravím a s hospodářskými krizemi; vítá dokončení 
přezkumu nařízení o podpoře de minimis15, jehož účelem je pomoci zemědělcům 
vyrovnat se s problémy způsobenými změnou klimatu a současně zamezit narušení trhu; 
poukazuje zejména na to, že odvětví zemědělství potřebuje jasné pokyny nutné pro 
plnění požadavků v oblasti životního prostředí a udržitelnosti; vítá probíhající kontrolu 
provádění balíčku opatření pro modernizaci státní podpory z roku 2012 a současný 

13 https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LNDP?locations=RO&most_recent_value_desc=false
14 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
15 Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s.1.

https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LNDP?locations=RO&most_recent_value_desc=false
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přezkum nařízení o blokových výjimkách v zemědělství16;

64. žádá Komisi, aby zhodnotila uplatňování článku 209 jednotného nařízení o společné 
organizaci trhů a vyjasnila jeho působnost, zejména pokud jde o výjimky z pravidel 
hospodářské soutěže pro určité dohody a postupy zemědělců ve sdruženích, přičemž 
cílem je, aby příslušné subjekty měly větší jasnost a právní jistotu, je-li tento článek 
použit, a aby Komise současně měla při jeho uplatňování větší flexibilitu;

65. je si vědom úlohy mezioborových organizací v řetězci, které slouží jako platforma pro 
dialog, výzkum a vývoj, osvědčené postupy a transparentnost trhu;

66. žádá, aby byla v zájmu podpory vyváženějších vztahů v potravinovém řetězci posílena 
úloha mezioborových organizací, a podporuje rozšíření ustanovení o sdílení hodnoty z 
prvního kupce na všechny hospodářské subjekty, jak je uvedeno v návrhu zprávy o nové 
společné organizaci trhu se zemědělskými produkty v rámci příští reformy společné 
zemědělské politiky (SZP), který Výbor EP pro zemědělství a rozvoj venkova přijal v 
dubnu 2019;

67. žádá, aby zemědělským mezioborovým organizacím byly podle článku 210 jednotného 
nařízení o společné organizaci trhů a v souladu se zásadami nezbytnosti 
a proporcionality poskytovány automatické výslovné výjimky z článku 101 SFEU, díky 
kterým by tyto organizace mohly plnit úkoly, které jim ukládá jednotné nařízení o 
společné organizaci trhů, s cílem napomáhat dosahování cílů článku 39 SFEU;

68. vyzývá Komisi, aby s cílem řešit závažné narušení trhu zajistila rychlou aktivaci 
ustanovení článku 222 nařízení o jednotné společné organizaci trhů;

69. vítá úspěch opatření pro řízení nabídky  jakostních sýrů a šunky, která byla přijata na 
žádost organizací producentů, mezioborových organizací a skupin hospodářských 
subjektů; žádá, aby byl s cílem dosáhnout lepší rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou 
rozšířen rozsah působnosti ustanovení jednotného nařízení o společné organizaci trhu, 
jimiž se povoluje zavedení pravidel pro kontrolu dodávek, tak aby se vztahovala na 
všechny výrobky s chráněným označením původu (CHOP) nebo chráněným 
zeměpisným označením (CHZO);

70. žádá Komisi, aby vedla dialog o fungování zemědělského a potravinového 
dodavatelského řetězce se všemi příslušnými zúčastněnými stranami a aby politiku 
hospodářské soutěže EU upravila tak, aby odpovídala nejnovějšímu vývoji v obchodním 
prostředí;

71. vítá přijetí směrnice (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních 
praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci17, která představuje 
důležitý první krok k zajištění vyváženého vztahu mezi hospodářskými subjekty a k 
nápravě nevyváženého poměru sil v potravinovém řetězci; vybízí členské státy, aby 
směrnici bezodkladně provedly, a vyzývá Komisi, aby sledovala pokrok při jejím 
provádění a podporovala výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy; vybízí 
členské státy, aby mezi zakázané postupy zařadily i další nekalé praktiky a aby 

16 Úř. věst. C 213, 8.9.2009, s. 9.
17 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.
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stanovily vyšší standardy;

72. připomíná, že došlo k rozsáhlé horizontální a vertikální restrukturalizaci, která vedla k 
další konsolidaci v již koncentrovaných odvětvích osiva, agrochemie, hnojiv, genetiky 
zvířat a zemědělských strojů a také v oblasti zpracování a maloobchodu; vyzývá 
Komisi, aby při posuzování fúzí v těchto odvětvích zvažovala i jiné dopady, než je 
dopad na spotřebitelské ceny; zdůrazňuje, že pokud mají být chráněny zájmy 
evropských zemědělců a občanů a životní prostředí, je třeba komplexně a celostně 
posuzovat, jaký dopad mají fúze a akvizice podniků, které dodávají zemědělské vstupy, 
včetně výrobců přípravků na ochranu rostlin, na zemědělské podniky;

73. domnívá se, že je třeba, aby Komise nadále podrobně monitorovala jak trh EU s 
pesticidy, osivem a druhovými znaky, tak dopad digitalizace na odvětví zemědělství;

74. naléhavě vyzývá Komisi, aby v souladu se svým sdělením o budoucnosti potravin a 
zemědělství z listopadu 2017 zřídila na úrovni EU stálou informační platformu pro 
nástroje řízení rizik, kde by si zúčastněné strany mohly vyměňovat osvědčené postupy, 
s cílem pomoci zemědělcům vyrovnat se s nejistým klimatem, volatilitou trhu a dalšími 
riziky;

75. poukazuje na to, že v přímých platbách existují velké rozdíly, které zemědělcům brání 
provádět udržitelné iniciativy v oblasti klimatu a ochrany životního prostředí a narušují 
hospodářskou soutěž v EU; připomíná, že Evropská rada se na svém zasedání ve dnech 
7. a 8. února 2013 zavázala, že do roku 2013 dojde v celé EU k harmonizaci plateb;

76. upozorňuje na rostoucí počet protestních akcí zemědělců a konstatuje, že jedním z 
důvodů je kumulativní dopad dohod o volném obchodu na zemědělsko-potravinářské 
odvětví EU; klade si otázku, zda dohody o volném obchodu nezpůsobují, že se 
zemědělsko-potravinářští producenti EU ocitají v konkurenční nevýhodě, protože ve 
třetích zemích platí rozdílné normy v sociální, zdravotní a pracovněprávní oblasti a v 
oblasti životního prostředí a životních podmínek zvířat; vyzývá proto Komisi, aby co 
nejdříve předložila svou nejnovější zprávu o kumulativním dopadu současných a 
budoucích obchodních dohod, a vyzývá k uplatňování zásad reciprocity a souladu v 
oblasti zemědělských produktů a k ochraně zranitelných odvětví v budoucích a 
současných obchodních jednáních a k zajištění toho, aby byly prováděny veškeré 
nezbytné kontroly;

77. vítá návrh nařízení o programu pro jednotný trh, konkrétně pak opatření v oblasti 
potravinového řetězce, která tento program podporuje, jako jsou veterinární a 
fytosanitární opatření určená k řešení krizí týkajících se zdraví zvířat a rostlin; naléhavě 
vyzývá Radu a Parlament, aby urychleně dokončily jednání a nařízení přijaly;

78. zdůrazňuje, že je důležité, aby byla rychle dokončena jednání o dvou návrzích 
přechodných nařízení, které předložila Komise, s cílem zabránit zpožděním a 
komplikacím, které by mohly destabilizovat trhy;

79. domnívá se, že všechny pravomoci týkající se použití článků 209 a 210 jednotného 
nařízení o společné organizaci trhů a státní podpory, které jsou určeny na rozvoj odvětví 
zemědělství a lesnictví a venkovských oblastí, je třeba ponechat v GŘ AGRI, aby byla 
zajištěna odbornost nutná ke koordinování činnosti v této oblasti, což je nezbytné 
s ohledem na specifickou povahu těchto odvětví a je plně v souladu s cíli a podporou 
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poskytovanou v rámci SZP;

80. vyzývá Komisi, aby při uplatňování pravidel pro vyplácení státní podpory nadále 
věnovala zvláštní pozornost poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, zvláště 
pokud jde o izolované, odlehlé a okrajové regiony a ostrovy v Unii; konstatuje jisté 
obtíže při provádění pravidel balíčku Almunia pro určité služby obecného 
hospodářského zájmu, jako jsou například poštovní služby, u nichž může být příslušná 
činnost v souladu s právem EU definována a organizována na vnitrostátní úrovni;

81. připomíná, že je zapotřebí vypracovat plán, který by vedl k cílenějšímu využívání státní 
podpory, zejména při poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, mimo jiné v 
oblasti energetiky, dopravy a telekomunikací;

82. znovu opakuje svou výzvu, aby byly uhelné regiony označeny v souladu s čl. 107 odst. 
3 písm. a) a c) SFEU za podporované oblasti a aby pravidla podpory EU byla pro tyto 
zvláštní regiony uzpůsobena tak, aby umožňovala přijetí opatření ke zvládnutí 
strukturální změny; trvá na tom, že na těžební společnosti a provozovatelé uhelných 
elektráren, jimž byly a dosud je poskytována státní podpora na těžbu a spalování uhlí, se 
nesmí vztahovat zvýhodněné poskytování státní podpory, což platí i pro činnosti patřící 
tradičně do odpovědnosti podniků, jako je obnova podzemních vod, revitalizace krajiny 
nebo další činnosti související se sanací míst po těžbě; vyzývá Komisi, aby poskytla 
jasné pokyny a podmínky v souladu s klimatickými závazky EU;

83. vítá, že Komise zařadila do svého cíleného přehledu ohledně obecného nařízení 
o blokových výjimkách18 rozšíření tohoto schématu na projekty evropské územní 
spolupráce (tzv. Interreg);

84. je znepokojen asymetrickým přístupem k operacím financovaným z prostředků EU, 
který se liší podle toho, zda jsou tyto operace podporovány na straně EU ze zdrojů 
politiky soudržnosti, nebo z jiných fondů či programů EU, jako například Horizont 
2020, Horizont Evropa nebo EFSI2.0/InvestEU, jak navrhuje Komise ve přezkumu 
obecného nařízení o blokových výjimkách; je přesvědčen, že pro projekty, které mají 
stejnou povahu a liší se jen finančními zdroji, by měly platit rovné podmínky, protože 
jinak by byly zvýhodněny určité režimy financování na úkor jiných;

Mít více na zřeteli občany prostřednictvím Parlamentu 

85. vyzývá k tomu, aby byl beze změny současné Smlouvy u politiky hospodářské soutěže 
běžně využíván řádný legislativní postup, jak tomu bylo u směrnic o náhradě škody 
způsobené porušením antimonopolních pravidel19 a ECN+;

86. žádá Komisi, aby jej pravidelně informovala o uplatňování a monitorování dohod 
o spolupráci v oblasti hospodářské soutěže a o prověřování přímých zahraničních 
investic; žádá Komisi, aby zachovala vysoké normy transparentnosti;

87. zdůrazňuje své přání, aby Parlament hrál větší roli při formulování a rozvíjení obecného 
rámce politiky hospodářské soutěže; konstatuje, že Parlament by se měl jako 

18 Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1.
19 Úř. věst. L 349, 5.12.2014, s. 1.
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pozorovatel více podílet na činnosti pracovních a expertních skupin, jako je například 
Mezinárodní síť pro hospodářskou soutěž (ICN), neboť tak bude lépe obeznámen s 
danou problematikou a bude mít vždy aktuální informace, takže bude lépe připraven na 
svou úlohu spolunormotvůrce; vyzývá Komisi, aby do jednání zapojila Parlament, 
zejména pokud se budou týkat nástrojů „měkkého“ práva, jako jsou oznámení a pokyny;

88. vyzývá Komisi, aby pořádala víceodvětvová a interinstitucionální fóra, kterých by se 
účastnili zástupci daných odvětví, vnitrostátních regulačních orgánů včetně orgánů na 
ochranu osobních údajů a spotřebitelských organizací a dalších relevantních subjektů, 
aby se v politice hospodářské soutěže setřelo dělení na různá odvětví;

89. zdůrazňuje, že formulář pro stížnost na případ státní podpory vyžaduje ve své současné 
podobě řadu konkrétních údajů o tom, kdy byla státní podpora udělena, které běžný 
občan nemůže znát; žádá proto Komisi, aby formulář zjednodušila, aby stížnost mohli 
podávat i běžní občané;

90. s politováním konstatuje, že Komise během vyšetřování předložených stížností 
neposkytuje žádné informace; vyzývá Komisi, aby osobám, které podaly stížnost, 
zasílala potvrzení o přijetí stížnosti a oznámení, kdy šetření začíná, včetně očekávané 
jeho délky;

91. poukazuje na význam koordinace s vnitrostátními orgány pro ochranu hospodářské 
soutěže a vyzývá Komisi, aby předložila Parlamentu vyhodnocení provádění směrnice 
ECN+; připomíná, že v příloze ke směrnici ECN+ Komise označila „předběžná 
opatření“ za „důležitý nástroj zajišťující, aby nebyla poškozena hospodářská soutěž, 
zatímco probíhá vyšetřování“; připomíná, že do dvou let od data provedení této 
směrnice ve vnitrostátním právu bude třeba posoudit, zda existují prostředky ke 
zjednodušení postupu přijímání předběžných opatření v rámci ECN, aby mohly orgány 
pro ochranu hospodářské soutěže efektivněji reagovat na události na rychle se 
vyvíjejících trzích;

92.  poukazuje na to, že pokud má být zajištěna nestrannost a důvěryhodnost politiky 
hospodářské soutěže, má rozhodující význam politická nezávislost orgánů na ochranu 
hospodářské soutěže; uvědomuje si, že pokud nemá docházet k narušování hospodářské 
soutěže, je nutná veřejná kontrola činnosti lobbistů ve všech unijních institucích; 
opakuje proto svou výzvu k rozšíření rejstříku transparentnosti EU; žádá, aby výměna 
informací s Komisí byla pravidelnější, jak požaduje interinstitucionální dohoda s 
Parlamentem; vyzývá výkonnou místopředsedkyni pro hospodářskou soutěž, aby byla v 
úzkém kontaktu s výborem ECON a s jeho pracovní skupinou pro hospodářskou soutěž, 
která je vhodným místem pro navázání pravidelnějšího dialogu;

93. připomíná, že výkonná místopředsedkyně Evropské komise pro Evropu připravenou na 
digitální věk se během slyšení dne 8. října 2019 zavázala, že zajistí přísné oddělení 
svého portfolia digitální politiky a politiky hospodářské soutěže;

94. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vnitrostátním 
parlamentům a vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž.
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STANOVISKO VÝBORU PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD

pro Hospodářský a měnový výbor

k politice v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019
(2019/2131(INI))

Zpravodajka: Enikő Győri

NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, 
aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že rovné podmínky na mezinárodní úrovni v mnohostranném obchodním 
systému založeném na pravidlech, který zajišťuje rozsah tvorby politik států, jsou pro 
Evropu, včetně evropských společností a zejména malých a středních podniků (MSP), 
a také pro pracovníky a spotřebitele, klíčové; domnívá se, že přispívají k posilování 
udržitelného hospodářského rozvoje, zajišťování stabilního a předvídatelného prostředí, 
zvyšování konkurenceschopnosti a vzájemnosti, zabezpečování a vytváření důstojných 
pracovních míst v EU a ve třetích zemích a k zajišťování vysokých norem v oblasti 
práce a životního prostředí, neboť na globálních hodnotových řetězcích je závislý stále 
vyšší počet pracovních míst; v této souvislosti zdůrazňuje význam větší 
transparentnosti, udržitelnosti a odpovědnosti podniků v globálních hodnotových 
řetězcích a vyzývá EU, aby vedle jiných opatření zvážila stanovení právního rámce pro 
povinnou náležitou péči v globálních hodnotových řetězcích jako nezbytný krok 
k dosažení tohoto cíle;

2. vyzývá Komisi, aby s ohledem na rostoucí diskusi sladila pravidla EU v oblasti 
hospodářské soutěže, průmyslové politiky a mezinárodního obchodu, která musí jít ruku 
v ruce s udržitelností a respektem k životnímu prostředí; zdůrazňuje, že je obzvlášť 
potřebné financovat výzkum jako základ pro inovace a rozvoj evropských podniků 
a jako klíčový prvek posilování obchodu a konkurenceschopnosti;

3. zdůrazňuje, že v mezinárodním obchodu sehrávají nepostradatelnou úlohu malé 
a střední podniky a podle odhadů na ně připadá 30 % vývozu zboží z EU do zbytku 
světa1; domnívá se, že vnitřní trh je i nadále pro malé a střední podniky nesporně 
nejdůležitějším trhem; připomíná, že obchodní politika a politika hospodářské soutěže 
EU by měly přispívat k hospodářské rozmanitosti a obchodnímu prostředí příznivému 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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pro malé a střední podniky, aby tyto podniky mohly čelit náročnějším výzvám při 
vstupu na nové trhy a úspěšně obstát v konkurenci na základě vlastních zásluh, a to by 
mělo zahrnovat zvážení aktualizace definice malých a středních podniků v EU, zejména 
přidáním kvalitativních kritérií; 

4. zdůrazňuje, že by politika EU v oblasti hospodářské soutěže měla podporovat 
spravedlivou hospodářskou soutěž a reciproční obchodní podmínky na vnitřním trhu 
i na celosvětové úrovni, přičemž dalším cílem by mělo být zvýšení úsilí průmyslu také 
přispívat k inovacím a ke spravedlivému přechodu ke klimaticky neutrálnímu 
hospodářství EU; opakuje, že se pravidla hospodářské soutěže EU vztahují na všechny 
subjekty působící na vnitřním trhu; požaduje proto, aby se problém nekalých 
obchodních praktik účinně řešil koordinovanějším, asertivnějším a integrovanějším 
přístupem, který v plné míře využívá stávající a posílené nástroje v oblastech, jako je 
hospodářská soutěž, obchod, obrana a zadávání zakázek, vypracováním nových 
a účinných politik a nástrojů a řešením dopadů narušování mezinárodních trhů, jako 
jsou vlastnictví a dotace třetích zemí, na vnitřní trh, zejména pokud se jedná 
o financování z prostředků EU; požaduje posílení antidotačního nástroje začleněním 
mechanismu kontroly dotací;

5. vyzývá v této souvislosti Komisi, aby rovněž zvážila, zda je vhodné modernizovat či 
aktualizovat výklad cílených pravidel pro hospodářskou soutěž, aniž by byla narušena 
hospodářská soutěž na relevantních trzích v EU, a také reformovat pokyny pro státní 
podporu, včetně státních dotací a státního vlastnictví jako kritérií stanovených ve 
směrnicích EU o zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit dlouhodobou 
životaschopnost evropské průmyslové základny ku prospěchu evropských spotřebitelů; 
v této souvislosti vítá záměr nové Komise posílit mechanismus prověřování přímých 
zahraničních investic, jakmile budou k dispozici dostatečné zkušenosti s platnými 
právními předpisy;

6. poukazuje na to, že je třeba snížit přetrvávající asymetrii na mezinárodních trzích 
s veřejnými zakázkami, a vyzývá Komisi, aby při otevírání zahraničních trhů pro 
společnosti z EU, zejména malé a střední podniky, byla dostatečně ambiciózní; vítá 
obnovení diskuse o nástroji EU pro mezinárodní zadávání zakázek a žádá jeho přijetí do 
roku 2020, aby byla zaručena reciprocita v případech, kdy obchodní partneři omezují 
přístup na své trhy s veřejnými zakázkami; 

7. dále vyzývá Komisi, aby ještě více posilovala globální spolupráci v oblasti hospodářské 
soutěže, včetně náležitého dialogu s USA, Japonskem a dalšími partnery; vyzývá 
Komisi, aby zajistila rovné podmínky na mezinárodní úrovni a dohodla se na 
společných normách a postupech prostřednictvím dvoustranných obchodních dohod 
a na mezinárodních fórech, jako je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD), Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD), Světová obchodní 
organizace (WTO), Mezinárodní organizace práce (MOP) a Světová banka; žádá 
Komisi, aby se aktivně podílela na posilování Mezinárodní sítě pro hospodářskou 
soutěž (ICN), a zdůrazňuje význam účinné spolupráce s vnitrostátními orgány pro 
hospodářskou soutěž ze třetích zemí v zájmu zvýšení účinnosti konkrétních vyšetřování; 

8. plně podporuje úsilí Komise v souvislosti s probíhající reformou WTO, včetně jejího 
Odvolacího orgánu, jejímž účelem je aktualizovat mnohostranná pravidla pro dotace 
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nebo odvětvové iniciativy a zajistit, aby se účinně vymáhala, a to s cílem adekvátně 
řešit otázku dotací na mezinárodní úrovni, zejména pokud jde o průmyslové dotace, 
státní podniky a nucené převody technologií, a působit proti netrhově orientovaným 
politikám a postupům třetích zemí; vyzývá Komisi, aby v této oblasti plně zapojila 
Evropský parlament a členské státy;

9. vítá existenci konkrétních kapitol o hospodářské soutěži v nedávno uzavřených 
dvoustranných obchodních a investičních dohodách a vyzývá Komisi, aby v rámci 
komplexní a ambiciózní obchodní politiky EU pokračovala v jednáních o moderních, 
ambiciózních a vymahatelných ustanoveních týkajících se hospodářské soutěže a státní 
podpory ve všech budoucích obchodních dohodách; 

10. zdůrazňuje, že pro zajištění spravedlivé hospodářské soutěže a environmentálních 
a sociálních norem je důležité účinné prosazování ustanovení o udržitelném rozvoji 
v obchodních dohodách; vítá v této souvislosti zavedení ekologických a sociálních 
kritérií při reformě antidotačních a antidumpingových opatření; domnívá se, že by se 
v rámci probíhající reformy WTO mohlo rovněž přezkoumat případné začlenění 
přesných a odůvodnitelných základních norem MOP do práva WTO s cílem přispět 
k rovným podmínkám na celosvětové úrovni;

11. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby pravidla hospodářské soutěže byla v souladu s rychle 
se měnící celosvětovou ekonomikou a co nejlépe sloužila evropským spotřebitelům, 
pracovníkům a podnikům tím, že plně zohlední dopad digitalizace hospodářství na 
fungování globálních trhů; vyzývá Komisi, aby se zabývala dopadem globálního 
elektronického obchodu z hlediska zvyšující se konkurence na maloobchodních trzích, 
rozšíření výběru pro spotřebitele a dopadu na distribuci výrobků a pracovní místa; 
uznává, že online platformy jsou klíčovými předpoklady digitálního obchodu, ale 
především zdůrazňuje, že vznik digitální ekonomiky vedl k nadměrné koncentraci trhu 
a moci; zdůrazňuje, že je třeba se zaměřit na klíčové otázky, jako je přístup k datům 
a jejich přenositelnost, úloha a přítomnost platforem na trzích a technologická 
neutralita;

12. vítá v této souvislosti probíhající vícestranná jednání WTO o elektronickém obchodu 
a požaduje komplexní a ambiciózní soubor pravidel pro řešení překážek digitálního 
obchodu, zajištění toho, aby mohly společnosti soutěžit na celém světě za rovných 
podmínek, a posílení důvěry spotřebitelů v online prostředí, aniž by byly omezeny 
evropské normy ochrany údajů; zdůrazňuje, že by při těchto mezinárodních jednáních 
měla EU převzít vedoucí úlohu a úzce konzultovat Evropský parlament, členské státy 
a zúčastněné strany, včetně občanské společnosti;

13. vyzývá Komisi, aby řádně analyzovala a přezkoumala trhy s veřejnými zakázkami ve 
třetích zemích, s nimiž uzavřela – nebo projednává – dohodu o volném obchodu, 
s cílem vyjednat nejlepší podmínky přístupu pro evropské společnosti;

14. vyzývá Komisi, aby koordinovala potřebná opatření zúčastněných generálních 
ředitelství – GŘ pro obchod a GŘ pro hospodářskou soutěž – s cílem zajistit, aby 
pravidla hospodářské soutěže a jejich provádění zaručovala evropským společnostem 
spravedlivou hospodářskou soutěž na třetích trzích a naopak;

15. vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost úloze mezinárodních norem pro 
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spravedlivou hospodářskou soutěž; trvá na tom, že by EU měla posílit svůj 
mnohostranný přístup k určování norem, zejména v rámci ISO a IEC; varuje před 
znárodňováním přístupů k určování norem, zejména v kontextu čínské iniciativy nové 
hedvábné stezky („One Belt, One Road“) a dalšími strategiemi zvyšujícími propojení; 
vyzývá Komisi, aby v této souvislosti zřídila koordinátora na vysoké úrovni pro politiku 
normalizace.

16. zdůrazňuje, že na mnohostranné i dvoustranné úrovni je důležité začlenit do obchodních 
dohod hledisko rovnosti žen a mužů, včetně kapitol o rovnosti žen a mužů, a vypracovat 
opatření zohledňující rovnost žen a mužů (tj. zajistit, aby byl do posouzení dopadu ex-
ante a ex-post zahrnut genderový dopad obchodní politiky a dohod EU) s cílem 
povzbudit hospodářskou soutěž a podpořit inkluzivní ekonomický růst.
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28.1.2020

STANOVISKO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA

pro Hospodářský a měnový výbor

k politice v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019
(2019/2131(INI))

Zpravodajka: Isabel Carvalhais

NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že článek 42 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že se 
pravidla hospodářské soutěže vztahují na zemědělskou produkci a obchod 
zemědělskými produkty pouze v rozsahu, který vymezí Evropský parlament a Rada, a 
se zřetelem k cílům uvedeným pro SZP ve článku 39 SFEU;

B. s ohledem na to, že jedním z cílů stanovených v článku 39 SFEU je zajištění 
odpovídající životní úrovně zemědělského obyvatelstva, a to zejména zvýšením 
individuálních příjmů osob zaměstnaných v zemědělství,

C. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 14. listopadu 20171 (dále 
jen „věc Endives“) potvrdil, že SZP má přednost před pravidly hospodářské soutěže; 
vzhledem k tomu, že Evropský soudní dvůr rozhodl, že jednání ve vzájemné shodě 
týkající se cen nebo množství uváděného na trh nebo jednání spočívající ve výměně 
strategických informací, mohou být vyňata z působnosti zákazu dohod mezi podniky, 
rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě stanoveného v čl. 101 odst. 1 
SFEU, jsou-li ujednána mezi členy téže organizace producentů nebo téhož sdružení 
organizací producentů uznaných členským státem a jsou-li nezbytně nutná ke sledování 
cíle či cílů dotčené organizace producentů nebo dotčeného sdružení organizací 
producentů v souladu s právní úpravou Evropské unie;

D. vzhledem k tomu, že nařízení (EU) č. 2017/23932 („souhrnné nařízení“) obsahuje 
výjimky z uplatňování článku 101 SFEU, které stanoví, že kolektivní činnosti 
organizací producentů a jejich sdružení organizací producentů jsou nezbytné pro 
dosažení cílů SZP, jak jsou definovány v článku 39 SFEU, za předpokladu, že jsou 

1 Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. listopadu 2017, President de l’Autorité de la concurrence vs. Association 
des producteurs vendeurs d’endives (APVE) a další.
2 Úř. věst. L 350, 29.12.2017, s. 15.
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společné činnosti skutečně vykonávány a přispívají ke zlepšení konkurenceschopnosti 
zemědělců; vzhledem k tomu, že v důsledku toho jsou činnosti, jako je plánování 
produkce a vyjednávání smluv, vyňaty z ustanovení článku 101 SFEU;

E. vzhledem k tomu, že zvláštní povaha a strukturální rysy zemědělského odvětví v EU, 
které tvoří zejména malé zemědělské podniky, vedou k roztříštěné produkci a k obtížím 
některých zemědělců při reagování na změny a požadavky trhu a přizpůsobování se jim; 
vzhledem k tomu, že je to v rozporu s vysokou úrovní koncentrace ostatních 
provozovatelů v potravinovém řetězci, což vede k výrazným nevýhodám, pokud jde o 
vyjednávací pozici zemědělců, a Komise a vnitrostátní orgány by je měly při 
prosazování pravidel hospodářské soutěže zohlednit;

F. vzhledem k tomu, že budoucí SZP by se měla zaměřit na podporu malých a rodinných 
zemědělských podniků a zároveň zajistit, že se budou používat udržitelné zemědělské 
postupy; vzhledem k tomu, že těchto cílů lze dosáhnout pouze na základě jednotného 
přístupu napříč všemi politikami EU včetně politiky hospodářské soutěže;

G. vzhledem k tomu, že nepředvídatelné přírodní katastrofy a nepředvídatelné okolnosti 
produkce, jako jsou nepříznivé povětrnostní podmínky a ohniska nemocí, 
pravděpodobně učiní trh se zemědělskými produkty ještě proměnlivější, a více 
podléhající krizím, a ještě více oslabí vyjednávací pozici zemědělců vůči kupujícím; 
vzhledem k tomu, že je v tomto ohledu důležitý přístup k mimořádným opatřením, 
jejichž cílem je zachovat stabilitu trhu;

H. vzhledem k tomu, že spolupráce mezi zemědělci má zásadní význam pro posilování 
jejich postavení v potravinovém řetězci, přispívá k plnění cílů SZP a pomáhá 
zemědělcům reagovat na rostoucí požadavky společnosti; vzhledem k tomu, že 
zemědělci v EU i nadále nemají užitek ze členství v organizacích producentů, což 
znamená, že je jejich postavení v rámci potravinového řetězce vysoce zranitelné a 
snižuje jejich vyjednávací sílu; vzhledem k tomu, že je proto třeba posílit organizace 
producentů, a to i prostřednictvím konsolidace a sdružení organizací producentů;

I. vzhledem k tomu, že konkurenceschopnost zemědělců v EU ve velké míře závisí na 
řádném a spravedlivém fungování vnitřního trhu, jakož i na jasném výkladu a 
prosazování pravidel státní podpory a hospodářské soutěže u všech provozovatelů 
zemědělsko-potravinářského řetězce a zejména u organizací producentů, sdružení 
organizací producentů a dalších forem spolupráce mezi producenty v zemědělském 
odvětví;

J. vzhledem k tomu, že nekalé praktiky a zvyšující se konsolidační trend ve vstupních a 
maloobchodních odvětvích zemědělského a potravinového řetězce narušují 
hospodářskou soutěž a inovaci a ovlivňují přímo a nepřímo jak producenty, tak 
spotřebitele;

K. vzhledem k tomu, že digitální technologie mohou pomoci evropským zemědělcům při 
poskytování bezpečných, udržitelných a kvalitních potravin a přispívat ke snižování 
dopadů zemědělství na životní prostředí, zlepšování pracovních podmínek zemědělců a 
zvyšování přitažlivosti venkova, zejména pro mladší generace; vzhledem k tomu, že 
soukromý sektor není tolik motivován k investicím do poskytování širokopásmového 
připojení v těchto oblastech;
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1. vyzývá Komisi, aby konkrétně zohlednila skutečnost, že cíle SZP se musejí 
upřednostňovat před cíli politiky hospodářské soutěže, jak uvádí Soudní dvůr, 
uplatňováním jasnějších, pružnějších a předvídatelnějších pravidel hospodářské soutěže 
pro producenty a organizace producentů; 

2. zdůrazňuje, že vzhledem ke zvláštnímu charakteru zemědělství a k jeho dlouhým 
produkčním cyklům jej nelze z hlediska pružnosti nabídky přirovnávat k žádné jiné 
činnosti, a proto nelze na odvětví zemědělství uplatňovat tržní logiku stejným způsobem 
jako na jiná odvětví;

3. vítá studii z roku 2018, která byla vypracována jménem Komise o organizacích 
producentů a jejich činnostech v odvětvích produkujících olivový olej, hovězí a telecí 
maso a plodiny na orné půdě, která potvrzuje význam těchto organizací a jejich sdružení 
při posilování postavení prvovýrobců v potravinovém řetězci a v pozitivním přispívání 
k cílům SZP stanoveným ve článku 39 SFEU; bere na vědomí zjištění studie, že existuje 
pětkrát více neuznávaných organizací producentů a sdružení organizací producentů, než 
je organizací oficiálně uznaných, a že nedostatečná podpora ze strany vlád představuje 
výzvu pro vytváření organizací producentů a sdružení organizací producentů; vyjadřuje 
politování nad tím, že organizace producentů nejsou ve všech členských státech 
rozvíjeny ve stejné míře, a vyzývá k odstranění zbývajících překážek v procesu 
uznávání a k zaručení právní jistoty; vyzývá v tomto ohledu Komisi, aby zvýšila 
povědomí o přínosech organizací producentů uznaných podle nařízení (EU) 
č. 1308/20133, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty 
(„nařízení o jednotné společné organizaci trhů“), a vybízí k tomu, aby byly pro 
zemědělce vytvořeny další organizace producentů, které posílí jejich postavení a budou 
účinně vyjednávat o cenách a řešit mocenskou nerovnováhu v potravinovém řetězci, 
mimo jiné i v rámci svých dalších úloh;

4. považuje za nezbytné vyjasnit ustanovení upravující organizace producentů, sdružení 
organizací producentů a mezioborových organizací v rámci nařízení o jednotné společné 
organizaci trhů v rámci probíhající reformy SZP, zejména pokud jde o politiku 
hospodářské soutěže, a to v návaznosti na pokrok dosažený v rámci souhrnného 
nařízení, a v souladu s rozhodnutím Soudního dvora ve věci Endives, čímž se poskytne 
větší právní jistota a zlepší se postavení zemědělců v potravinovém řetězci;

5. žádá Komisi, aby zhodnotila uplatňování a jasnost rozsahu působnosti článku 209 
nařízení o jednotné společné organizaci trhů, zejména pokud jde o výjimky z pravidel 
hospodářské soutěže pro určité dohody a postupy zemědělců ve sdruženích, s cílem 
zajistit dotčeným stranám větší jasnost a právní jistotu při uplatňování tohoto článku a 
poskytnout Komisi větší pružnost při jeho uplatňování.

6. vítá studii, která byla vypracována pro Komisi, pokud jde o nejlepší způsoby vytváření 
organizací producentů, provádění jejich činností a jejich podpory, v níž se uznává, že 
organizace producentů a sdružení producentů přispívají k hospodářskému, technickému 
a sociálnímu rozvoji svých členů, což má možné nepřímé příznivé účinky pro 
zemědělce, kteří nejsou členy organizací producentů, a vede ke kladným externalitám v 
případě jiných subjektů v potravinovém řetězci; zdůrazňuje, že je pro organizace 
producentů třeba zajistit právní jistotu, zejména pokud jde o kritéria pro uznávání a 

3 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
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činnosti;

7. je si vědom úlohy mezioborových organizací v řetězci, které slouží jako platforma pro 
dialog, výzkum a vývoj, osvědčené postupy a transparentnost trhu;

8. žádá, aby byla v zájmu podpory vyváženějších vztahů v potravinovém řetězci posílena 
úloha mezioborových organizací, a podporuje rozšíření ustanovení o sdílení hodnoty z 
prvního kupce na všechny hospodářské subjekty, jak je uvedeno v návrhu zprávy o nové 
společné organizaci trhu se zemědělskými produkty v rámci příští reformy SZP, který 
přijal Výbor EP pro zemědělství a rozvoj venkova v dubnu 2019;

9. žádá, aby zemědělským mezioborovým organizacím byly poskytovány automatické 
výslovné výjimky z článku 101 SFEU v rámci článku 210 nařízení o jednotné společné 
organizaci trhů, které by podléhaly zásadám nezbytnosti a proporcionality a díky 
kterým by zemědělské mezioborové organizace mohly plnit úkoly podle nařízení 
o jednotné společné organizaci trhů s cílem prosazovat cíle článku 39 SFEU;

10. vyzývá Komisi, aby zajistila rychlou aktivaci ustanovení článku 222 nařízení o jednotné 
společné organizaci trhů s cílem řešit závažné narušení trhu;

11. vítá úspěch opatření pro řízení dodávek zavedených pro kvalitní sýr a šunku na žádost 
organizací producentů, mezioborových organizací a skupin hospodářských subjektů; 
žádá, aby byl rozšířen rozsah působnosti ustanovení nařízení o jednotné společné 
organizaci trhu, jimiž se povoluje zavedení pravidel pro kontrolu dodávek tak, aby se 
vztahovala na všechny výrobky s chráněným označením původu (CHOP) nebo 
chráněným zeměpisným označením (CHZO) s cílem dosáhnout lepší rovnováhy mezi 
nabídkou a poptávkou;

12. žádá Komisi, aby se zapojila do dialogu se všemi příslušnými zúčastněnými stranami 
ohledně fungování zemědělského a potravinového řetězce a aby přizpůsobila politiku 
hospodářské soutěže EU nejnovějšímu vývoji v obchodním prostředí;

13. vítá přijetí směrnice (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních 
praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci4, která představuje 
důležitý první krok k zajištění spravedlnosti mezi hospodářskými subjekty a k řešení 
nerovnováhy vyjednávací síly v potravinovém řetězci; vybízí členské státy, aby 
směrnici bezodkladně provedly, a vyzývá Komisi, aby sledovala pokrok při provádění 
této směrnice a podporovala výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy; vybízí 
členské státy, aby označily další nekalé praktiky za zakázané a stanovily vyšší 
standardy;

14. vyjadřuje však politování nad tím, že v oblasti působnosti směrnice o nekalých 
obchodních praktikách v zemědělském a potravinovém řetězci nejsou zahrnuti všichni 
dodavatelé, neboť z ní jsou vyloučeni ti, kteří nejsou MSP, a že prodej se ztrátou není 
uveden na seznamu praktik, které jsou na úrovni EU zakázány;

15. vyjadřuje znepokojení nad neudržitelným tlakem na ceny zemědělských produktů, které 
jsou výsledkem příliš silného postavení zpracovatelů a kupců na nižších úrovních 

4 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.
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zemědělských dodavatelských řetězců; vyzývá Komisi, aby přehodnotila svůj přístup, 
pokud jde o posuzování zneužívání dominantního postavení na trhu, a zahrnula i 
případy, kdy je vyvíjen neudržitelný tlak na snižování cen zemědělských produktů, 
nehledě na to, zda se tím zvyšují ceny pro spotřebitele, či nikoli; domnívá se, že je v 
širším zájmu spotřebitelů, aby podporovali spravedlivé příjmy pro zemědělce tím, že se 
zabezpečí jejich spravedlivý podíl na vytvářené hodnotě v rámci potravinového řetězce, 
což pomůže zajistit hospodářsky i environmentálně udržitelné zemědělství;

16. znovu opakuje, že podpora SZP je navržena mimo jiné s cílem zajistit udržitelnost 
zemědělských podniků a povzbudit zemědělce, aby produkovali kvalitní potraviny za 
rozumné ceny; vyjadřuje znepokojení nad stále se prohlubujícím rozdílem mezi výrobní 
a prodejní cenou v potravinářském odvětví; vyzývá Komisi, aby určila a uplatňovala 
účinná tržní opatření, která tento nedostatek omezí a zajistí vyváženou a udržitelnou 
korelaci mezi nimi;

17. uznává případnou úlohu, kterou by mohla hrát nákupní společenství při vytváření 
hospodářské efektivity v rámci zemědělského a potravinového řetězce; zdůrazňuje však, 
že stávající nedostatek informací neumožňuje posoudit hospodářské dopady takových 
nákupních společenství na fungování dodavatelského řetězce, zejména pokud jde o 
možná strategická spojenectví, což může vést k omezení hospodářské soutěže a 
menšímu prostoru pro investice a inovace; vyzývá Komisi, aby pokračovala ve své 
hloubkové analýze rozsahu a dopadu nákupních společenství na hospodářské fungování 
zemědělského a potravinového řetězce a aby zvážila zejména dopady na zemědělce, 
malé producenty a dodavatele a malé a střední podniky;

18. vítá zveřejnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. 
června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele 
online prostředkovatelských služeb5; bere na vědomí, že Komise zahájila formální 
antimonopolní šetření s cílem posoudit, jak společnost Amazon využívá citlivé údaje od 
nezávislých maloobchodníků, a možné zneužívání její dvojí úlohy jako 
maloobchodního prodejce a trhu, a vyjadřuje znepokojení nad možnými paralelami v 
případě evropských platforem supermarketů; zdůrazňuje, že možné rozdílné nebo 
diskriminační zacházení s vlastními značkami a jinými maloobchodními produkty by 
mohlo narušit hospodářskou soutěž na trhu a omezit inovace a výběr výrobků pro 
spotřebitele; zdůrazňuje, že Komise a vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž 
musejí hrát rozhodující úlohu, pokud jde o předcházení těmto situacím;

19. vítá zveřejnění zprávy Komise o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v odvětví 
zemědělství; konstatuje, že pravidla hospodářské soutěže v odvětví zemědělství porušují 
z velké části zpracovatelé zemědělských produktů, přičemž většinu stížností předkládají 
zemědělci; vyzývá Komisi, aby efektivně kontrolovala podniky působící na trhu 
zpracování potravin;

20. připomíná, že se uskutečnila významná horizontální a vertikální restrukturalizace, která 
vedla k další konsolidaci v již koncentrovaných odvětvích osiva, agrochemie, hnojiv, 
genetiky zvířat a zemědělských strojů a také v odvětví zpracování a maloobchodu; 
vyzývá Komisi, aby při posuzování fúzí v těchto odvětvích zvážila i jiné dopady, než 
jsou spotřebitelské ceny; zdůrazňuje, že zájmy zemědělců, občanů a životního prostředí 

5 Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 57.
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EU musejí být chráněny tím, že bude komplexně a celostně posuzován dopad fúzí a 
nákupů dodavatelů vstupů v zemědělství, včetně výrobců přípravků na ochranu rostlin, 
na zemědělské podniky;

21. domnívá se, že je třeba, aby Komise nadále podrobně monitorovala trh EU s pesticidy, 
osivem a znaky, a dopad digitalizace na odvětví zemědělství;

22. domnívá se, že při sjednávání cen ve smlouvách mezi producenty a 
maloobchodníky/zpracovateli je třeba plně zohledňovat náklady na výrobu a ceny by 
měly také zajistit spravedlivou odměnu pro zemědělce; zdůrazňuje, že je třeba 
dosáhnout tržní transparentnosti, která přispěje ke spravedlivějšímu přenosu cen v 
dodavatelském řetězci; vyzývá Komisi, aby zlepšila údaje střediska pro sledování trhu 
týkající se množství, cen a marží, především v ekologickém sektoru; vyzývá Komisi, 
aby vypracovala ukazatele pro náklady na výrobu a marže, které by měly fungovat jako 
referenční hodnoty ve smlouvách, jež budou lépe zohledňovat náklady na výrobu a 
odměny; žádá Komisi, aby vydala jasné pokyny pro sdílení hodnoty v rámci 
dodavatelského řetězce s cílem umožnit přenos cen, jejichž úroveň bude spravedlivá pro 
spotřebitele i producenty;

23. naléhavě vyzývá Komisi, aby v souladu ze svým sdělením pojednávajícím o 
budoucnosti potravin a zemědělství z listopadu 2017 zřídila na úrovni EU stálou 
informační platformu pro nástroje řízení rizik, kde by si zúčastněné strany vyměňovaly 
osvědčené postupy, s cílem pomoci zemědělcům vyrovnat se s nejistotou klimatu, 
volatilitou trhu a dalšími riziky;

24. poukazuje na to, že velké rozdíly v přímých platbách brání zemědělcům zavádět 
udržitelné iniciativy pro klima a životní prostředí a narušují hospodářskou soutěž v EU; 
připomíná závazek Evropské rady zasedající ve dnech 7. a 8. února 2013 v souvislosti s 
harmonizací plateb v celé EU;

25. upozorňuje na rostoucí počet protestů zemědělců a konstatuje, že jednou z jejich obav je 
kumulativní dopad dohod o volném obchodu na zemědělsko-potravinářské odvětví EU; 
vyslovuje pochybnosti nad tím, zda dohody o volném obchodu způsobují, že se 
zemědělsko-potravinářští producenti EU ocitají v konkurenční nevýhodě vzhledem k 
rozdílům v sociálních, zdravotních a pracovních normách a normách v oblasti životního 
prostředí a životních podmínek zvířat ve třetích zemích; vyzývá proto Komisi, aby co 
nejdříve předložila svou nejnovější zprávu o kumulativním dopadu probíhajících a 
budoucích obchodních dohod, a vyzývá k uplatňování zásad reciprocity a souladu v 
oblasti zemědělských produktů a k ochraně zranitelných odvětví v budoucích a 
probíhajících obchodních jednáních a k zajištění toho, aby byly prováděny veškeré 
nezbytné kontroly;

26. domnívá se, že je třeba řešit poptávku veřejnosti po udržitelnějších potravinových 
systémech a že by politika hospodářské soutěže měla lépe zohlednit hodnotu veřejného 
statku při stanovování cen potravin, přičemž by se měly zohlednit otázky v oblasti 
životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat; vyzývá Komisi, aby objasnila 
výrobcům a vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž podmínky, za nichž lze 
uzavírat dohody mezi subjekty ve stejném odvětví, které se zaměřují na zlepšení 
udržitelnosti potravinového řetězce, aniž by došlo k porušení právních předpisů v 
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oblasti hospodářské soutěže, čímž se uznává přínos dohod o udržitelnosti ke zlepšení 
produkce zemědělských produktů, který je přínosem pro spotřebitele i společnost jako 
celek, a to zejména v rámci stávajícího přezkumu nařízení o horizontálních blokových 
výjimkách a souvisejících pokynů; domnívá se, že jasné pokyny jsou obzvláště důležité 
v odvětví zemědělství vzhledem k environmentálním výzvám, kterým musí čelit, a 
požadavkům na udržitelnost, které musí splnit;

27. konstatuje, že Zelená dohoda pro Evropu musí zajistit politickou soudržnost mezi 
zemědělstvím, opatřeními v oblasti klimatu, životním prostředím a obchodní politikou;

28. zdůrazňuje, že strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a právní předpisy EU v oblasti 
hospodářské soutěže musí zohledňovat důležitou úlohu prvovýrobců, pokud jde o 
dodávání kvalitních potravin a zajišťování veřejných statků pro společnost, za což 
nejsou v současné době dostatečně odměňováni, a musí se zaměřovat na dosažení 
udržitelnosti v rámci celého potravinového řetězce; konstatuje, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“  by vyžadovala jednotný přístup zahrnující všechny politiky 
EU, zajištění spravedlivé hospodářské soutěže a zajištění rovných podmínek pro 
všechny podniky a musí zohledňovat dopad změny klimatu na fungování a udržitelnost 
potravinového řetězce a na zabezpečení potravin;

29. vítá probíhající kontrolu účelnosti balíčku opatření zaměřeného na modernizaci státní 
podpory z roku 2012, konkrétně pak probíhající přezkum nařízení o blokových 
výjimkách v zemědělství (ABER) a pokynů Evropské unie ke státní podpoře v 
odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech, které přestanou platit ke 
dni 31. prosince 2020;

30. domnívá se, že pro zavedení širokopásmových sítí ve venkovských a odlehlých 
oblastech je důležité veřejné financování; vyzývá Komisi, aby pracovníky s 
rozhodovacími pravomocemi ve veřejném sektoru podporovala v tom, aby lépe 
využívali možností veřejné podpory na základě pokynů EU k použití pravidel státní 
podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí, s cílem zajistit rychlejší 
a jednodušší zavádění širokopásmové infrastruktury a zaručit, aby venkovské oblasti 
nezůstaly opomenuty;

31. vyzývá Komisi, aby z pravidel státní podpory vyňala daňová ustanovení, která se 
vztahují konkrétně na odvětví zemědělství a která členské státy zavedly s cílem 
povzbudit zemědělce, aby zavedli dobrovolné preventivní úspory s cílem lépe se 
vypořádat s nárůstem rizik souvisejících se změnou klimatu a zdravím, jakož i s 
hospodářskou krizi;

32. vítá dokončení přezkumu nařízení o zemědělství de minimis; poukazuje na to, že 
zvýšení maximální výše pomoci na jeden podnik a národního limitu pomůže v 
kombinaci s uplatňováním odvětvového limitu zemědělským podnikům vyrovnat se s 
klimatickými výzvami a zároveň zabrání narušení trhů;

33. vítá návrh programu pro jednotný trh, konkrétně pak opatření v oblasti potravinového 
řetězce podporovaná tímto programem, např. veterinární a fytosanitární opatření určená 
k řešení krizí týkajících se zvířat a rostlin; naléhavě vyzývá Radu a Parlament, aby 
urychleně ukončily jednání a nařízení přijaly;
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34. zdůrazňuje význam včasných závěrů týkajících se obou návrhů přechodných předpisů, 
které předložila Komise, s cílem zabránit zpožděním a komplikacím, které by mohly 
vést k nestabilitě trhů;

35. domnívá se, že je nezbytné ponechat všechny kompetence v rámci GŘ AGRI v 
souvislosti s uplatňováním článků 209 a 210 nařízení o jednotné společné organizaci 
trhů a týkající se státní podpory používané na podporu rozvoje zemědělství a lesnictví a 
venkovských oblastí, čímž se zajistí odborné znalosti potřebné ke koordinování otázek v 
této oblasti, což je nezbytné s ohledem na specifickou povahu těchto odvětví a je plně 
konsistentní s cíli a podporou poskytovanou v rámci SZP. 
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DOPIS VÝBORU PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ

Paní Irene Tinagli
předsedkyně
Hospodářský a měnový výbor
SPINELLI 15G306
BRUSEL

Věc: stanovisko k politice v oblasti hospodářské soutěže - výroční zpráva za rok 2019 
(2019/2131(INI))

Vážená paní předsedkyně,

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů byl v rámci daného postupu pověřen, aby Vašemu 
výboru předložil stanovisko ve formě dopisu.

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele projednal tuto záležitost na své schůzi dne 23. ledna 
2020. Na této schůzi1 se rozhodl vyzvat Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, 
aby přiložil ke své zprávě následující návrhy.

Výbor by rovněž rád vyjádřil silné znepokojení týkající se jednoho bodu návrhu zprávy výboru 
ECON, a to konkrétně bodu 14, v němž se navrhuje zřízení evropského úřadu na ochranu 
spotřebitele. Pozměňovací návrh 199 předložený ve výboru ECON dodává, že tento orgán by 
měl zahrnovat „síť spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele“.

Výbor IMCO by rád nejprve poukázal na to, že obecně jsou záležitosti ochrany spotřebitele 
ve výlučné pravomoci výboru IMCO a neměly by jako takové figurovat ve zprávě výboru 
ECON, který by se měl zabývat věcmi ve své výlučné pravomoci. V této souvislosti bych 
ráda připomenula, že nařízení o spolupráci při ochraně spotřebitele (nařízení (EU) 2017/2394) 
představuje věc, k níž je příslušný výbor IMCO a v níž výbor ECON nehraje žádnou roli. Za 
druhé  je tento bod rovněž mimo oblast působnosti výroční zprávy o hospodářské soutěži, na 
níž je stávající postup založen. V důsledku toho Vás žádám, abyste prohlásila bod 14 návrhu 
zprávy a všechny pozměňovací návrhy k němu, včetně PN 199, za nepřípustné.

S pozdravem

1 Konečného hlasování se zúčastnili: Petra De Sutter (předsedkyně, zpravodajka), Pierre Karleskind 
(místopředseda), Maria Grapini (místopředsedkyně), Róża Thun und Hohenstein (místopředsedkyně), Maria 
Manuel Leitão Marques (místopředsedkyně), Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Marco 
Zullo, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, 
Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann, Andrus Ansip, Vlad-Marius 
Botoş, Dita Charanzová, Dinesh Dhamija, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Anne-Sophie Pelletier, Martin 
Schirdewan, Alessandra Basso, Lars Patrick Berg, Hynek Blaško, Virginie Joron, Alex Agius Saliba, Brando 
Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose, 
Rasmus Andresen, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Marcel Kolaja.



RR\1199837CS.docx 37/43 PE641.227v03-00

CS

Petra De Sutter MD, PhD
předsedkyně

Cc: – Antonio TAJANI, předseda Konference předsedů výborů
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NÁVRHY

I. Vnitřní trh

1. připomíná, že politika hospodářské soutěže hraje klíčovou úlohu ve vnitřním trhu a 
že základní cíle práva hospodářské soutěže zůstávají přirozeně spojeny s dokončením 
vnitřního trhu, zejména ochrana před narušením hospodářské soutěže, nastavení 
spravedlivých a rovných podmínek pro všechny účastníky trhu, aby soutěžili podle 
svých schopností, podpora růstu inovativních podniků, dosažení dobrých podmínek 
pro spotřebitele a umožnění toho, aby si spotřebitelé mohli vybírat  mezi řadou 
dodavatelů s cílem uzavřít co nejvýhodnější smlouvu s ohledem na kvalitu a hodnotu, 
kterou za danou cenu obdrží; domnívá se, že by přísné uplatňování pravidel 
hospodářské soutěže mohlo být přínosem pro MSP, především pak v digitální oblasti;

2. vítá probíhající kontroly připravenosti Komise a budoucí úplný přezkum pokynů 
Komise týkajících se práva a politiky hospodářské soutěže, který ohlásila nová 
komisařka během svého slyšení před nástupem do funkce; v této souvislosti očekává 
výsledky probíhajícího přezkumu nařízení o vertikální blokové výjimce a vertikální 
pokyny očekávané do roku 2022; vyzývá Komisi, aby posílila a urychlila postupy 
prosazování hospodářské soutěže v souvislosti se stále rychleji se vyvíjecími trhy; 
zdůrazňuje, že je třeba, aby byly politika hospodářské soutěže a rozhodnutí Komise a 
členských států ve vztahu k ní zcela nezávislé na ostatních politikách a rozhodovacím 
procesu; zdůrazňuje, že právě tato nezávislost dává rozhodnutím v oblasti 
hospodářské soutěže jejich váhu a hodnotu a že zajišťuje, aby byla tato rozhodnutí 
společnostmi i vládami respektována; vítá, že Komise v minulosti použila článek 114 
SFEU a článek 103 SFEU v legislativních věcech týkajících se politiky hospodářské 
soutěže, a vyzývá k systematickému využívání řádného legislativního postupu pro 
budoucí právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže;

3. konstatuje, že ve stále vice globalizované ekonomice je důležité uznat možné narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu, jež vyvolávají společnosti ze třetích zemí, které 
využívají státní financování, ať již v podobě státní podpory nebo dotací; vyzývá v 
tomto ohledu Komisi, aby přijala vhodná opatření k zajištění spravedlivého přístupu 
na trh;

4. zdůrazňuje však, že rozhodnutí v oblasti politiky hospodářské soutěže by neměla být 
používána jako forma ochranářských opatření  nebo mimocelních překážek obchodu 
a měla by spíše mimo jiné zajišťovat proporcionalitu a řádný postup a analyzovat 
hospodářskou soutěž na jednotném trhu případ od případu a zároveň hledat nápravu 
na selhání trhu;

5. zdůrazňuje, že odvětví služeb odpovídá za největší část hospodářství EU, ale že 
dalšímu rozvoji služeb na vnitřním trhu brání nové i stávající vnitrostátní právní 
předpisy, jež omezují hospodářskou soutěž mezi společnostmi a výběr spotřebitelů; 
vyjadřuje politování nad tím, že místní regulační normy se dosud soustřeďují na 
ochranu příslušných trhů před rovnou hospodářskou soutěží;
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6. připomíná, že pro účinný boj s praktikami omezujícími hospodářskou soutěž je třeba 
zohlednit všechny stránky nekalé hospodářské soutěže;

II. Jednotný digitální trh

7. zdůrazňuje, že je důležité, aby orgány Komise a členských států pro hospodářskou 
soutěž držely krok s novými výzvami digitální doby, pokud jde o jejich priority a 
kapacity v oblasti vymáhání práva a při posuzování újmy pro spotřebitele;

8. vítá, že Komise šetří některé praktiky omezování hospodářské soutěže společnostmi, 
jež působí na digitálním trhu; vybízí Komisi, aby co nejdříve uzavřela probíhající 
šetření a aby pokračovala v politice proaktivního a účinného vymáhání pravidel 
hospodářské soutěže s cílem bojovat proti zneužívání dominantního postavení, aby 
tak posilovala inovace a inovativní modely podnikání a zároveň umožnila 
spotřebitelům využívat všechny možnosti plně funkčního jednotného digitálního trhu;

9. konstatuje, že pokud jde o digitální trh a způsob, jak digitalizace ovlivňuje 
hospodářskou soutěž, se regulace trhu a politika v oblasti hospodářské soutěže vnitřně 
navzájem doplňují, jak zdůrazňuje zpráva zvláštních poradců Komise s názvem 
„Politika hospodářské soutěže v digitální éře“, a zejména, že primární právo Unie, jak 
je stanoveno v článcích 101 až 109 SFEU může fungovat jako účinný podpůrný 
systém, jenž umožňuje cíleným právním předpisům bojovat s praktikami narušování 
hospodářské soutěže na digitálních trzích na základě pečlivé analýzy příslušných trhů 
a jejich selhání případ od případu;

10. připomíná, že během osmého volebního období  představovala regulace digitálních 
trhů jádro činnosti výboru IMCO;  v této souvislosti zdůrazňuje důležitost pečlivého 
přezkumu směrnice o digitálním obchodě, zejména s ohledem na závazek Komise 
předložit akt o digitálních službách;

Údaje

11. připomíná klíčovou úlohu, již hrají data v globální digitální ekonomice; upozorňuje, 
že se objevili aktéři digitální ekonomiky, kteří kontrolují stále větší objemy dat; 
zdůrazňuje, že v reálné ekonomice je zásadním nástrojem srovnatelnost údajů, jež 
přináší značnou ekonomickou moc a pákový efekt; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
bojovala s neodůvodněnými tržními praktikami a vnitrostátními regulačními 
překážkami vedoucími k monopolizaci sběru údajů a omezením uplatňovaným na 
datové toky a přístup;  vyzývá Komisi, aby podporovala otevřená data a spravedlivý 
přístup k datům pro všechny společnosti, zejména malé a střední podniky a začínající 
podniky, aby tak posílila konkurenční digitální prostředí vedoucí k četnějším 
inovacím, kvalitnějším výrobkům a lepším službám spotřebitelům;

Platformy

12. konstatuje, že on-line platformy umožňují milionům podniků, včetně mnoha 
evropských malých a středních podniků, využívat výhod elektronického obchodu; 
domnívá se, že pro vytvoření spravedlivých podmínek hospodářské soutěže je 
nezbytné pokračovat v regulační politice, jež bude zahrnovat návrhy na cílené, na 
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jednotlivá odvětví zaměřené právní předpisy, s cílem odstranit nerovnováhy, jež 
umožnují aktérům trhu zneužívat svoji pozici, a zachovávat přitom evropské hodnoty; 
v této souvislosti poukazuje na to, že nové regulační povinnosti pro platformy se musí 
řídit zásadou proporcionality a nevytvářet neodůvodněnou regulační zátěž pro 
společnosti schopné posílit inovace a hospodářskou soutěž;

13. zdůrazňuje, že je důležité pokračovat v rozpravách o regulačních otázkách, jež jsou 
vhodným mechanismem pro zachování integrity evropského trhu v reakci na to, že 
malý počet on-line platforem dosáhl dominantní pozice v důsledku síťových efektů a 
dynamiky „vítěz bere vše“; vyjadřuje znepokojení nad rostoucím trendem  
nedobrovolného udělovaní pravomocí ke stanovování pravidel pro tyto platformy v 
důsledku stávajících mezer v právních předpisech; vyzývá Komisi, aby využila 
všechny nástroje, jež má k dispozici, aby bojovala se vznikajícími praktikami 
narušujícími hospodářskou soutěž, jež přijímají dominantní platformy, jako je 
nadměrné upřednostňování sebe sama, a aby zajistila, že nařízení o podpoře 
spravedlnosti a transparentnosti pro uživatele zprostředkovatelských služeb podniky 
(2019/1150) bude respektováno všemi tržními aktéry; staví se proti negativním 
dopadům těchto antikonkurenčních praktik v podobě blokování výběru spotřebitelů i 
přístupu k trhu; 

Právní ochrana

14. vítá, že Komise nedávno využila prozatímní opatření v odvětví mikroelektroniky; 
vyjadřuje však politování nad tím, že Komise váhá s uplatněním prozatímních 
opatření v digitálním odvětví, a žádá ji, aby vyhodnotila, jak využívá prozatímní 
opatření i další strukturální a behaviorální opravné prostředky kromě pokut při 
posuzování toho, zda hospodářské subjekty mohou blokovat vstup na trh, omezovat 
volbu spotřebitelů a informační toky a manipulovat chováním uživatelů, aby se 
předešlo narušení hospodářské soutěže, jež by mohlo poškodit evropské společnosti, 
zejména MSP a přinášet újmu spotřebitelům;

Zeměpisné blokování

15. v návaznosti na přijetí nařízení o zeměpisném blokování (EU) 2018/302 vyzývá 
Komisi, aby nadále aktivně monitorovala  veškeré možné otázky kompetencí spojené 
s neodůvodněným zeměpisným blokováním a dalším omezováním on-line prodejů; 
vybízí Komisi, aby sledovala ambiciózní vizi boje s diskriminací vůči spotřebitelům 
on-line, jež by byla založena na harmonizovaných pravidlech ochrany spotřebitele; 
vyzývá Komisi, aby přijala do budoucnosti hledící a na spotřebitele zaměřený přístup 
při provádění postupu přezkumu nařízení o zeměpisném blokování, jenž je 
naplánován na březen 2020;

III. Dobré podmínky pro spotřebitele

16. s uspokojením poukazuje na to, že Komise pokračuje v přístupu založeném na 
dopadech při svých postupech vymáhání práva zaměřených na dosažení dobrých 
podmínek pro spotřebitele a na prevenci újmy pro spotřebitele jako základních stránek 
politiky hospodářské soutěže; vítá rozšířenou interpretaci pojetí přínosů či újmy pro 
spotřebitele, zejména na digitálních trzích, včetně nového přístupu, který považuje 
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ochranu údajů za kritérium kvality při posuzování dopadů slučování podniků na dobré 
podmínky pro spotřebitele; konstatuje, že slučování není pro spotřebitele samo o sobě 
negativní a může vést k inovacím a lepším produktům, ale že zásadní by měly být 
dobré podmínky pro spotřebitele;

17. zdůrazňuje v tomto ohledu, že ochrana spotřebitele musí zůstat základním politickým 
cílem jak stávajících postupů vymáhání práva, tak jakýchkoli budoucích odvětvových 
právních předpisů, zejména v digitálním odvětví; vítá tvrzení zprávy zvláštních 
poradců, že normy ochrany spotřebitele je třeba přizpůsobit digitálnímu věku, pokud jde 
o požadované důkazní normy při posuzování agresivních strategií používaných 
dominantními platformami a zaměřených na snižování konkurenčních tlaků, aniž by to 
prokazatelně vedlo je srovnatelným přínosům pro spotřebitele; připomíná, že 
hospodářská soutěž musí ve svých důsledcích zajištovat vysokou míru ochrany 
spotřebitele a výběru.
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