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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k výroční zprávě o politice v oblasti hospodářské soutěže
(2018/2102(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), a zejména na články 7, 8, 9, 
11,12, 39, 42 a 101 až 109 této smlouvy,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na články 35, 37 a 38 
této listiny,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 18. června 2018 o politice hospodářské soutěže v 
roce 2017 (COM(2018)0482) a na pracovní dokument útvarů Komise, který byl 
zveřejněn jako podpůrný materiál tentýž den,

– s ohledem na bílou knihu Komise o zefektivnění kontroly spojování podniků v EU 
ze dne 9. července 2014 (COM(2014)0449),

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení 
orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat 
pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu, který předložila Komise dne 
22. března 2017 (COM(2017)0142),

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. února 2014 o dohodách o spolupráci EU za účelem 
prosazování politiky hospodářské soutěže – další postup1,

– s ohledem na příslušná pravidla Komise a její pokyny, rozhodnutí, usnesení, sdělení a 
dokumenty týkající se hospodářské soutěže,

– s ohledem na svá usnesení o výročních zprávách  o politice hospodářské soutěže EU za 
rok 2007 a 2016 ze dne 19. dubna 20182 a ze dne 14. února 20173,

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro 
mezinárodní obchod a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0000/2018),

1. vítá činnost a úsilí Komise s cílem zajistit účinné uplatňování pravidel hospodářské 
soutěže v Unii;

2. domnívá se, že pravidla hospodářské soutěže založená na Smlouvách musí být 
vykládána s ohledem na širší evropské hodnoty, z nichž vychází sociálně tržní 
hospodářství  Unie, zejména na ochranu životního prostředí a sociální ochranu, otázky 
rovnosti, ochranu spotřebitele a veřejné zdraví, jak stanoví článek 7 Smlouvy 

                                               
1 Úř. věst. C 93, 24.3.2017, s. 71.
2 Přijaté texty, P8_TA(2018)0187.
3 Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 78.
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o fungování EU (SFEU); zastává proto názor, že činnosti, které způsobují negativní 
sociální a environmentální externality, vytvářejí narušení trhu, které je třeba řešit 
prostřednictvím právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, zatímco na druhé 
straně činnosti, které přinášejí sociální nebo environmentální přínosy, by měly být při 
posuzování ustanovení o hospodářské soutěži na základě Smluv výslovně 
zohledňovány;

3. poukazuje na to, že dokonce i když jsou výrobky nebo služby poskytovány zdarma, 
spotřebitelé mohou stále trpět nespravedlivým jednáním, například zhoršováním kvality 
nebo vyděračskými postupy; vyzývá proto za pro účely zvažovaných případů 
k vypracování „teorie újmy“, která by měla překonat přístupy založené na ceně a měla 
by zohledňovat širší úvahy, jako je dopad na soukromí občanů;

4. zdůrazňuje naléhavou potřebu účinného rámce přizpůsobeného výzvám ekonomiky 
založené na datech; zejména konstatuje, že digitální platformy, které kontrolují stále 
narůstající toky dat, vytvářejí značné síťové externality a úspory z rozsahu, a v 
konečném důsledku prostřednictvím nadměrné koncentrace, dobývání ekonomické 
renty a zneužívání tržní síly způsobují selhání trhu;

5. vyzývá v tomto ohledu Komisi, aby posuzovala kontrolu nad daty nezbytnými pro 
vytváření a poskytování služeb jako zástupné kritérium pro existenci tržní síly, a to 
i když bude vydávat své pokyny k článku 102 Smlouvy o fungování EU, a aby 
vyžadovala interoperabilitu mezi on-line platformami a poskytovateli sociálních sítí; 
žádá Komisi, aby ve své příští výroční zprávě o politice hospodářské soutěže 
vypracovala zvláštní kapitolu věnovanou těmto otázkám, včetně případových studií 
týkajících se cenových stropů v odvětvích, jako jsou internetové platformy pro 
ubytování a cestovní ruch;

6. domnívá se, že prahové hodnoty pro příslušnost, kterými se určuje výchozí bod pro 
přezkum spojení podniků na úrovni EU, jež jsou založeny na obratu cílového 
a nabývajícího subjektu, nejsou vhodné pro digitální ekonomiku, v níž je pro reklamní 
účely hodnota často představována počtem návštěvníků internetových stránek; navrhuje, 
aby tyto prahové hodnoty byly revidovány a přizpůsobeny počtu spotřebitelů, jichž se 
fúze týkají, a hodnotě souvisejících transakcí;

7. zdůrazňuje skutečnost, že překážky vstupu na trh v digitální ekonomice se stávají čím 
dál více nepřekonatelnými, neboť čím více dochází k nespravedlivému jednání, tím 
obtížnější je zvrátit účinky narušení hospodářské soutěže; v tomto ohledu potvrzuje, 
že by Komise měla účinně využívat předběžná opatření a současně zajišťovat řádný 
proces a právo na obhajobu podniků, které jsou předmětem šetření;

8. poukazuje na rozpory mezi pravidly pro státní podporu v oblasti podpory na likvidaci 
a režimem řešení krize podle směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank; 
poukazuje na to, že ve dvou nedávných případech i přes závěry Jednotného výboru pro 
řešení krizí (SRB), podle nichž nebylo možné odůvodnit řešení krize veřejným zájmem, 
schválila Komise státní podporu na základě toho, že to zmírní hospodářské poruchy 
na regionální úrovni, čímž se ukázaly dva odlišné výklady veřejného zájmu; naléhavě 
proto žádá Komisi, aby přehodnotila svůj výklad příslušných pravidel státní podpory
způsobem, jenž bude v souladu se směrnicí o ozdravných postupech a řešení krize bank, 
a aby podle toho přezkoumala své sdělení o bankovnictví z roku 2013, a to včetně 
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oblasti podpory na likvidaci;

9. znovu žádá Komisi, aby přezkoumala, zda bankovní instituce od počátku krize 
využívaly implicitních dotací a státní podpory prostřednictvím podpory likvidity 
poskytované ze strany centrálních bank; připomíná závazek, který učinila komisařka 
Vestagerová v rámci strukturovaného dialogu s výborem ECON Evropského 
parlamentu v listopadu 2017, že se vyjádří k možnému narušení hospodářské soutěže, 
k němuž mohlo dojít v rámci programu ECB nákupu cenných papírů podnikového 
sektoru, a že o tom poskytne odpověď kvalitativního rázu;

10. je hluboce znepokojen dalekosáhlou koncentraci potravinového řetězce, kdy čtyři 
společnosti, které mají úzké finanční vazby, vlastní a prodávají až 60 % celosvětového 
trhu se sadbou a 75 % pesticidů na světě, a to na úkor spotřebitelů, zemědělců, 
životního prostředí a biologické rozmanitosti; poukazuje na to, že takový oligopol 
způsobí, že zemědělci budou ještě více technologicky a ekonomicky závislí na několika 
celosvětově integrovaných platformách s jedním kontaktním místem, povede k omezené 
rozmanitosti osiv, přesměruje trendy v oblasti inovací pryč od modelu produkce, který 
by respektoval životní prostředí a biologickou rozmanitost, a v konečném důsledku 
v důsledku omezené konkurence způsobí zmenšení inovací;

11. žádá Komisi, aby předložila revizi nařízení EU o spojování tak, aby jí byly svěřeny 
pravomoci, které mají nyní mnohé členské státy, přijímat opatření na ochranu 
evropského veřejného pořádku a práv a zásad Smlouvy o fungování EU a Listiny 
základních práv EU, včetně ochrany životního prostředí;

12. vyzývá k tomu, aby byl čl. 101 odst. 3 SFEU byl vykládán, a to i v horizontálních 
pokynech Komise, způsobem, který se nezaměřuje na úzký užitek pro spotřebitele 
založený na ceně, nýbrž zohledňuje potřebu sociální a environmentální účinnosti, a to 
podporou horizontální koordinace s cílem zlepšovat environmentální a sociální 
udržitelnost dodavatelského řetězce; poukazuje na to, že úspory získané takovou 
dohodou na relevantním trhu musí být dostatečné k tomu, aby vyvážily záporné účinky 
na hospodářskou soutěž, které mají buď na témže, nebo na nesouvisejícím zeměpisném 
trhu;

13. uznává, že právně závazné závazky přijaté členskými státy v rámci Pařížské dohody o 
klimatu nelze realizovat bez konkrétních státních opatření na podporu a financování 
výroby a využívání energie z obnovitelných zdrojů; bere na vědomí nadcházející revizi 
pokynů pro oblast státní podpory a energetiky, která již nebude vylučovat dvě odvětví, 
která nejvíce těží ze státních dotací, tedy odvětví jaderné energie a energie z fosilních 
paliv, a která zajistí větší flexibilitu pro energii z obnovitelných zdrojů, již vyrábějí 
spotřebitelé;

14. zdůrazňuje, že je důležité, aby orgány pro hospodářskou soutěž měly k dispozici 
dostatečné zdroje pro výkon své práce; v této souvislosti podporuje navrhovanou složku 
programu jednotného trhu pro hospodářskou soutěž v rámci v rámci víceletého 
finančního rámce (VFR) na období 2021–2027;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům členských států.
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