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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže
(2018/2102(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej články 7, 8, 
9, 11,12, 39, 42 a 101 až 109,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 35, 37 a 38,

– so zreteľom na správu Komisie z 18. júna 2018 o politike hospodárskej súťaže za rok 
2017 (COM(2018)0482) a na pracovný dokument útvarov Komisie zverejnený toho 
istého dňa ako sprievodný dokument,

– so zreteľom na bielu knihu Komisie z 9. júla 2014 s názvom Smerom k účinnejšej 
kontrole koncentrácií v EÚ (COM(2014)0449),

– so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení právomocí 
orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho 
presadzovania práva a zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu, ktorý 
predložila Komisia 22. marca 2017 (COM(2017)0142),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. februára 2014 o dohodách EÚ o spolupráci v oblasti 
presadzovania politiky hospodárskej súťaže – ďalší postup1,

– so zreteľom na príslušné pravidlá, usmernenia, rozhodnutia, uznesenia, oznámenia 
a dokumenty Komisie v oblasti hospodárskej súťaže,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 19. apríla 20182 a zo 14. februára 20173 o výročných 
správach o politike hospodárskej súťaže za rok 2017 a za rok 2016,

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre 
medzinárodný obchod a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-
0000/2018),

1. víta činnosti a úsilie Komisie zamerané na zabezpečenie účinného uplatňovania 
pravidiel hospodárskej súťaže v Únii;

2. domnieva sa, že pravidlá hospodárskej súťaže založené na zmluvách treba vykladať so 
zreteľom na širšie európske hodnoty, z ktorých vychádza sociálne trhové hospodárstvo, 
konkrétne na ochranu životného prostredia a sociálne zabezpečenie, otázky rovnosti, 
ochranu spotrebiteľa a verejného zdravia, ako je stanovené v článku 7 ZFEÚ; zastáva 
preto názor, že činnosti, ktoré spôsobujú nepriaznivé sociálne a environmentálne 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 93, 24.3.2017, s. 71.
2 Prijaté texty, P8_TA(2018)0187.
3 Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 78.
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externé vplyvy, vytvárajú narušenie trhu, ktoré treba riešiť prostredníctvom právnych 
predpisov o hospodárskej súťaži, zatiaľ čo činnosti, ktoré vytvárajú sociálne a 
environmentálne výhody, by sa mali naopak zohľadniť pri posudzovaní ustanovení o 
hospodárskej súťaži založených na zmluvách;

3. poukazuje na to, že aj keď sa výrobky alebo služby dodávajú bezplatne, môže sa stále 
stávať, že spotrebitelia sú vystavení nespravodlivému konaniu, napríklad zhoršeniu 
kvality alebo vydieraniu; vyzýva preto, aby sa na účely predmetných prípadov 
vypracovala tzv. teória škody, ktorá by prekonala prístupy postavené na cenách ako 
ústrednom prvku a zohľadnila by širšie úvahy, ako je vplyv na súkromie občanov;

4. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebný účinný rámec zodpovedajúci výzvam hospodárstva 
založeného na údajoch; konštatuje najmä, že digitálne platformy tým, že kontrolujú 
čoraz väčšie toky údajov, vytvárajú značné sieťové externé vplyvy a úspory z rozsahu a 
v konečnom dôsledku prostredníctvom nadmernej koncentrácie, dobývania renty a 
zneužívania vplyvu na trhu vedú k zlyhaniam trhu; 

5. vyzýva Komisiu v tejto súvislosti, aby posúdila kontrolu údajov potrebných na 
vytvorenie a poskytovanie služieb ako náhrady existencie vplyvu na trhu, a to aj pri 
vydávaní svojich usmernení k článku 102 ZFEÚ, a aby požadovala interoperabilitu 
medzi online platformami a poskytovateľmi sociálnych sietí; požaduje, aby Komisia vo 
svojej budúcej výročnej správe o politike hospodárskej súťaži predložila osobitnú 
kapitolu o týchto otázkach vrátane prípadových štúdií o cenových limitoch v sektoroch, 
ako sú online platformy v oblasti ubytovania a cestovného ruchu;

6. domnieva sa, že limity, ktorými sa stanovuje východisko revízie fúzií v EÚ, ktoré sú 
založené na obrate cieľových a nadobúdajúcich subjektov, nie sú vhodné v digitálnom 
hospodárstve, v ktorom na reklamné účely hodnotu často predstavuje počet 
návštevníkov webového sídla; navrhuje, aby sa tieto limity prepracovali a upravili 
podľa počtu spotrebiteľov, na ktorých majú vplyv fúzie a hodnota súvisiacich 
transakcií;

7. zdôrazňuje skutočnosť, že prekážky, ktoré bránia vstupu do digitálneho hospodárstva, 
sú čoraz viac neprekonateľné, pretože čím je konanie nespravodlivejšie, tým je ťažšie 
zvrátiť účinky narušenia hospodárskej súťaže; potvrdzuje v tejto súvislosti, že Komisia 
by mala účinne využívať predbežné opatrenia a zároveň zaisťovať riadny postup a právo 
na obhajobu podnikov, ktoré sú predmetom vyšetrovania;

8. poukazuje na nejednotnosť medzi pravidlami štátnej pomoci v oblasti pomoci na 
likvidáciu a riešenia krízových situácií podľa smernice o ozdravení a riešení krízových 
situácií bánk; poukazuje na to, že v dvoch nedávnych prípadoch napriek záverom 
Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB), že riešenie krízovej situácie nie je 
možné odôvodniť verejným záujmom, Komisia schválila štátnu pomoc na základe toho, 
že to zmierni narušenie hospodárstva na regionálnej úrovni, čo predstavuje dva odlišné 
výklady verejného záujmy; naliehavo preto vyzýva Komisiu, aby znovu preskúmala 
svoj výklad príslušných pravidiel štátnej pomoci tak, aby bol konzistentný so smernicou 
o ozdravení a riešení krízových situácií bánk, a aby následne zrevidovala svoje 
oznámenie o bankovníctve z roku 2013 vrátane oblasti pomoci na likvidáciu;

9. pripomína svoju požiadavku adresovanú Komisii, aby preskúmala, či bankové inštitúcie 
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získali od vzniku krízy implicitné dotácie a štátnu pomoc  prostredníctvom podpory 
likvidity zo strany centrálnych bánk; pripomína záväzok, ktorý prijala komisárka 
Vestager v rámci štrukturálneho dialógu s parlamentným výborom ECON v novembri 
2017, že preskúma možné narušenia hospodárskej súťaže, ktoré mohli nastať v rámci 
programu ECB nákupu aktív, a že o tom bude informovať formou fundovanej 
odpovede;

10. vyjadruje hlboké znepokojenie nad rozsiahlou koncentráciou v potravinovom reťazci, 
kde štyri spoločnosti, medzi ktorými existujú úzke finančné väzby, vlastnia a predávajú 
až 60 % svetového trhu s osivom a 75 % pesticídov na svete na úkor spotrebiteľov, 
poľnohospodárov, životného prostredia a biodiverzity; upozorňuje, že v dôsledku 
takéhoto oligopolu sa ešte viac zvýši technologická a hospodárska závislosť 
poľnohospodárov od niekoľkých svetovo integrovaných platforiem s jedným 
kontaktným miestom, vznikne obmedzená rozmanitosť osív, trendy v oblasti inovácií sa 
odklonia od modelu produkcie, ktorý je šetrný voči životnému prostrediu a biodiverzite, 
a v dôsledku menšej konkurencie bude napokon vznikať menej inovácií; 

11. žiada Komisiu, aby predložila návrh revízie nariadenia o fúziách v EÚ, tak aby mohla 
mať – podobne ako v súčasnosti celý rad členských štátov – právomoci prijímať 
opatrenia na ochranu verejného poriadku v Európe a práv a zásad ZFEÚ a Charty 
základných práv EÚ vrátane ochrany životného prostredia;

12. vyzýva, aby sa článok 101 ods. 3 ZFEÚ vykladal, a to aj v horizontálnych usmerneniach 
Komisie tak, aby sa nesústredil na úzky prínos pre spotrebiteľov na základe cien, ale 
aby zohľadňoval potrebu sociálnej a environmentálnej účinnosti, a to podporovaním 
horizontálnej koordinácie s cieľom zlepšovať environmentálnu a sociálnu udržateľnosť 
dodávateľského reťazca; poukazuje na to, že úspory, ktoré vzniknú na základe takejto 
dohody na príslušnom trhu, musia byť dostatočné natoľko, aby prevážili negatívne 
účinky v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré majú na tom istom alebo na nesúvisiacom 
zemepisnom trhu;

13. uznáva, že právne záväzné záväzky, ktoré prijali členské štáty v rámci Parížskej dohody 
o zmene klímy, sa nezrealizujú bez konkrétnych štátnych opatrení na podporu a 
financovanie výroby a používania energie z obnoviteľných zdrojov; berie na vedomie 
nadchádzajúcu revíziu usmernení k štátnej pomoci a energetike, v ktorej už nebudú 
vylúčené dva sektory, ktoré najviac využívajú štátne dotácie, jadrová energia a energia z 
fosílnych palív, a ktorá zaistí väčšiu flexibilitu v prípade energie z obnoviteľných 
zdrojov vyrábanej spotrebiteľmi;

14. zdôrazňuje, že je dôležité, aby orgány v oblasti hospodárskej súťaže mali k dispozícii 
dostatočné zdroje na svoju prácu; podporuje v tejto súvislosti navrhnutú zložku 
programu jednotného trhu pre hospodársku súťaž v rámci viacročného finančného 
rámca (VFR) na obdobie 2021 – 2027;

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným 
parlamentom členských štátov.
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