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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl metinės konkurencijos politikos ataskaitos
(2018/2102(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 7, 8, 9, 
11,12, 39, 42 ir 101–109 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač jos 35, 37 ir 
38 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 18 d. Komisijos 2017 m. konkurencijos politikos 
ataskaitą (COM(2018) 0482) ir prie jos pridėtą tą pačią dieną paskelbtą Komisijos 
tarnybų darbinį dokumentą,

– atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 9 d. baltąją knygą „Veiksmingesnė ES susijungimų 
kontrolė“ (COM(2014)0449),

– atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 22 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos, kuria siekiama valstybių narių konkurencijos institucijoms suteikti 
įgaliojimus, kad jos būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrinimo institucijos ir užtikrintų 
tinkamą vidaus rinkos veikimą (COM(2017)0142),

– atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 5 d. rezoliuciją „ES bendradarbiavimo 
susitarimai konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje. Tolesnė veikla“1,

– atsižvelgdamas į atitinkamas Komisijos taisykles, gaires, sprendimus, rezoliucijas, 
komunikatus ir dokumentus konkurencijos klausimais,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. balandžio 19 d.2 ir 2017 m. vasario 14 d.3 rezoliucijas dėl 
2017 ir 2016 m. metinių ES konkurencijos politikos ataskaitų,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Tarptautinės 
prekybos komiteto bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones (A8-
0000/2018),

1. palankiai vertina Komisijos veiklą ir pastangas, kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingą 
konkurencijos taisyklių taikymą Sąjungoje;

2. mano, kad sutartimis pagrįstas konkurencijos taisykles reikia aiškinti atsižvelgiant į 
platesnes Europos vertybes, kuriomis grindžiama Sąjungos socialinė rinkos ekonomika, 
visų pirma aplinkosaugos ir socialinės apsaugos, lygybės aspektų, vartotojų apsaugos ir 

                                               
1 OL C 93, 2017 3 24, p. 71.
2 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0187.
3 OL C 252, 2018 7 18, p. 78.
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visuomenės sveikatos klausimus, kaip nustatyta SESV 7 straipsnyje; todėl mano, kad 
dėl veiklos, kuri sukelia neigiamą išorinį socialinį poveikį ir poveikį aplinkai, atsiranda 
rinkos iškraipymų, kuriuos reikia spręsti taikant konkurencijos srities teisės aktus, o į 
veiklą, kuria užtikrinama socialinė arba ekologinė nauda, turėtų būti aiškiai 
atsižvelgiama vertinant sutartimis grindžiamas konkurencijos nuostatas;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad net jei produktai arba paslaugos tiekiami nemokamai, 
vartotojai vis tiek gali patirti neteisingą elgesį, pavyzdžiui, kokybės suprastėjimą arba 
priverstinius metodus; todėl, kalbant apie nagrinėjamas bylas, ragina suformuluoti 
„žalos teoriją“, kuri turėtų apimti ne vien tik į kainas orientuotus požiūrius, bet ir 
platesnio pobūdžio motyvus, pavyzdžiui, poveikį piliečių privatumui;

4. pabrėžia poreikį skubiai sukurti veiksmingą sistemą, pritaikytą prie duomenimis 
grindžiamos ekonomikos iššūkių; visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad skaitmeninės 
platformos, kontroliuodamos vis didėjančius duomenų srautus, sukuria didelius 
išorinius tinklo veiksnius ir masto ekonomiją, o galiausiai dėl pernelyg didelės 
koncentracijos, pajamų gavimo ir piktnaudžiavimo rinkos galia sukelia rinkos 
nepakankamumus;

5. šiuo atžvilgiu ragina Komisiją, be kita ko, rengiant gaires dėl SESV 102 straipsnio, 
vertinti duomenų, būtinų paslaugų kūrimui ir teikimui, kontrolę kaip priemonę daryti 
įtaką rinkoje, taip pat reikalauti internetinių platformų ir socialinių tinklų paslaugų 
teikėjų sąveikos; prašo, kad Komisija kitoje metinėje konkurencijos politikos ataskaitoje 
pateiktų šiam klausimui skirtą skyrių, į kurį būtų įtraukti konkrečių sektorių, pvz., 
interneto platformų apgyvendinimo ir turizmo srityje, kainų viršutinių ribų nustatymo 
tyrimai;

6. mano, kad jurisdikcijos ribos, pagal kurias nustatomas pradinis ES susijungimų 
peržiūros taškas, grindžiamos tikslinių ir įsigyjančiųjų subjektų apyvarta, nėra tinkamos 
skaitmeninei ekonomikai, nes reklamos tikslais dažnai naudojama vertė, išreikšta 
interneto svetainės lankytojų skaičiumi; siūlo patikslinti šias ribines vertes ir pritaikyti 
jas atsižvelgiant į vartotojų, kuriems turėjo įtakos susijungimai, skaičių ir susijusių 
sandorių vertę;

7. pabrėžia tai, kad norint patekti į skaitmeninę ekonomiką susiduriama su kliūtimis, 
kurios tampa vis labiau neįveikiamos, nes kuo labiau įsigali neteisingas elgesys, tuo 
sunkiau grįžti prie antikonkurencinio poveikio; šiuo atžvilgiu patvirtina, kad Komisija 
turėtų veiksmingai taikyti laikinąsias priemones ir kartu užtikrinti tinkamą procesą ir 
tiriamų įmonių teisę į gynybą;

8. nurodo valstybės pagalbos taisyklių likvidavimo pagalbos srityje ir pertvarkymo tvarkos 
skirtumus pagal Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvą (BGPD); atkreipia dėmesį į 
tai, kad dviejose neseniai nagrinėtose bylose Komisija patvirtino valstybės pagalbą, 
remdamasi tuo, kad ji sušvelnins ekonomikos sutrikdymus regioniniu lygiu, 
nepaisydama Bendros pertvarkymo valdybos (BPV) išvadų, kad pertvarkymas negali 
būti pateisinamas viešojo intereso pagrindais, ir taip pademonstravo dvi skirtingas 
viešojo intereso interpretacijas; todėl primygtinai ragina Komisiją persvarstyti 
atitinkamų valstybės pagalbos taisyklių aiškinimą laikantis BGPD ir atitinkamai 
peržiūrėti 2013 m. bankų komunikatą, įskaitant likvidavimo pagalbos sritį;
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9. pakartoja savo prašymą Komisijai išnagrinėti, ar nuo krizės pradžios bankų įstaigos, 
gavusios iš centrinių bankų paramą likvidumui padidinti, gavo netiesioginių subsidijų ir 
valstybės pagalbos; primena, kad Komisijos narė M. Vestager 2017 m. lapkričio mėn. 
vykusiame struktūrizuotame dialoge su Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetu (ECON) įsipareigojo apsvarstyti galimą konkurencijos iškraipymą, 
atsiradusį dėl ECB bendrovių sektoriaus pirkimo programos, ir pateikti kokybinį 
atsakymą;

10. yra itin susirūpinęs dėl labai didelės koncentracijos maisto produktų tiekimo grandinėje, 
pagal kurią keturioms bendrovėms, turinčioms glaudžius finansinius ryšius, priklauso 
60 proc. pasaulinės sėklų rinkos ir pardavimų bei 75 proc. pasaulinio pesticidų kiekio, o 
tai kenkia vartotojams, ūkininkams, aplinkai ir biologinei įvairovei; atkreipia dėmesį į 
tai, kad dėl tokios oligopolijos ūkininkai technologiniu ir ekonominiu požiūriu bus dar 
labiau priklausomi nuo keleto pasauliniu mastu integruotų „vieno langelio“ platformų, 
kurios gamins ribotą sėklų asortimentą, inovacijų tendencijos nusigręžtų nuo gamybos
modelio, kuriuo atsižvelgiama į aplinkos ir biologinės įvairovės principus, patvirtinimo 
ir galiausiai dėl sumažėjusios konkurencijos būtų kuriama mažiau inovacijų;

11. ragina Komisiją persvarstyti ES susijungimų reglamentą, kad jai būtų suteikti 
įgaliojimai, kuriuos jau turi daugelis valstybių narių, priimti priemones ES viešajai 
tvarkai ir SESV bei ES pagrindinių teisių chartijos teisėms ir principams apsaugoti, 
įskaitant aplinkos apsaugą;

12. ragina SESV 101 straipsnio 3 dalį aiškinti, be kita ko, horizontaliosiose Komisijos 
gairėse, sutelkiant dėmesį ne į siaurą, kainomis grindžiamą vartotojų gerovę, bet 
atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti socialinį ir aplinkosauginį veiksmingumą skatinant 
horizontalų koordinavimą siekiant pagerinti tiekimo grandinės tvarumą aplinkos ir 
socialiniu požiūriu; atkreipia dėmesį į tai, kad tokiu susitarimu pasiektas 
veiksmingumas atitinkamoje rinkoje turi būti pakankamas, kad nusvertų 
antikonkurencinį poveikį, kurį jis daro toje pačioje arba kitoje geografinėje rinkoje;

13. pripažįsta, kad teisiškai privalomi įsipareigojimai, kuriuos valstybės narės prisiėmė 
pagal Paryžiaus klimato susitarimą, nebus įgyvendinti be konkrečių valstybės 
priemonių, kuriomis būtų siekiama skatinti ir finansuoti atsinaujinančios energijos 
gamybą ir naudojimą; atkreipia dėmesį į būsimą valstybės pagalbos ir energetikos gairių 
persvarstymą, į kurį nebebus įtraukti du sektoriai, kuriems daugiausiai skiriamos 
valstybės subsidijos – branduolinės energijos ir iškastinio kuro gavybos sektoriai – ir 
bus suteikta daugiau lankstumo vartotojams gaminant energiją iš atsinaujinančiųjų 
išteklių;

14. pabrėžia, kad svarbu aprūpinti konkurencijos institucijas pakankamais ištekliais, kad jos 
galėtų atlikti savo darbą; šiuo atžvilgiu remia siūlomą bendrosios rinkos programos 
konkurencijos paprogramę pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą (DFP);

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
nacionaliniams parlamentams.
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