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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos
(2020/2223(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 101–109 
straipsnius,

– atsižvelgdamas į atitinkamas Komisijos taisykles, gaires, rezoliucijas, viešas 
konsultacijas, komunikatus ir atitinkamus dokumentus konkurencijos klausimais,

– atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 9 d. Komisijos 2019 m. konkurencijos politikos 
ataskaitą (COM(2020)0302) ir prie jos pridėtą tą pačią dieną paskelbtą Komisijos 
tarnybų darbinį dokumentą,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. birželio 18 d. rezoliuciją dėl metinės ES konkurencijos 
politikos ataskaitos1,

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 10 d. Komisijos komunikatą „Nauja Europos pramonės 
strategija“ (COM(2020)0102),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 19 d., 2020 m. balandžio 4 d., 2020 m. gegužės 13 d. ir 
2020 m. liepos 2 d. Komisijos komunikatus dėl laikinosios valstybės pagalbos 
priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistemos 
ir jos pakeitimų2,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2020 m. rugsėjo 21 d. komunikatą dėl tam tikrų valstybės 
pagalbos priemonių, susijusių su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema po 2021 m., gairių (C(2020)6400 final),

– atsižvelgdamas į Komisijos 2020 m. birželio 17 d. baltąją knygą dėl sąlygų, susijusių su 
užsienio subsidijomis, suvienodinimo3,

– atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą 24/2020: „Komisijos ES 
susijungimų kontrolė ir antimonopolinės procedūros: reikia vykdyti platesnio masto 
rinkos priežiūrą“4,

– atsižvelgdamas į Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen 2020 m. rugsėjo 16 d. 
pranešimą apie Sąjungos padėtį,

– atsižvelgdamas į tuomet paskirtosios Komisijos narės Margrethe Vestager raštu ir 
žodžiu pateiktus atsakymus per Europos Parlamento 2019 m. spalio 8 d. surengtą 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0158.
2 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=COM:2020:253:FIN
4 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24/SR_Competition_policy_LT.pdf

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=COM:2020:253:FIN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24/SR_Competition_policy_LT.pdf
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klausymą,

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 23 d. Europos konkurencijos tinklo (EKT) bendrą 
pareiškimą dėl konkurencijos teisės taikymo per COVID-19 krizę5,

– atsižvelgdamas į Komisijos aukšto lygio ekspertų 2019 m. balandžio 4 d. ataskaitą 
„Skaitmeninio amžiaus konkurencijos politika“6,

– atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 1 ir 2 d. specialiojo Europos Vadovų Tarybos 
susitikimo išvadas,

– atsižvelgdamas į JAV Teisingumo departamento 2020 m. spalio 20 d. civilinį 
antimonopolinį ieškinį prieš bendrovę „Google“, dėl to, kad ji neteisėtai išlaikė 
monopoliją bendrųjų paieškos paslaugų ir paieškinės reklamos srityje ir taip pažeidė 
JAV antimonopolinius įstatymus7,

– atsižvelgdamas į JAV Atstovų Rūmų Teismų komiteto Antimonopolinio pakomitečio 
2020 m. spalio 6 d. ataskaitą „Konkurencijos skaitmeninėje rinkoje tyrimas: daugumos 
tarnybos ataskaita ir rekomendacijos“8,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi ES konkurencijos politika plėtojama taip, kad būtų išlaikoma atviros rinkos 
ekonomika su laisva, sąžininga ir veiksminga konkurencija, skatinant veiksmingą 
išteklių paskirstymą;

B. kadangi Komisija skubiai reagavo į su COVID–19 protrūkiu susijusią krizę priimdama 
specialias konkurencijos taisykles, kurios turėtų būti taikomos laikinai;

C. kadangi protingas Sąjungos konkurencijos taisyklių ir jos pramonės ir prekybos 
politikos derinimas yra būtinas tam, kad į Sąjungą būtų sugrąžinta vertės grandinių 
veikla ir būtų sustiprintas Sąjungos pasaulinis konkurencingumas;

D. kadangi daugumos vartotojų vartai į internetą yra riboti dėl stulbinamai nedidelio 
skaitmeninių ekosistemų ir interneto platformų kiekio;

Bendrosios aplinkybės 

1. pabrėžia, kad konkurencijos politika, kuria siekiama užtikrinti vienodas sąlygas visuose 
sektoriuose, skatinti inovacijas ir suteikti didesnį pasirinkimą vartotojams, yra būtina, 
kad būtų garantuotas tinkamas bendrosios rinkos veikimas;

2. mano, kad nepriklausomos konkurencijos institucijos gali svariai prisidėti prie 
pagrindinių politinių prioritetų griežtai ir nešališkai taikydamos ES konkurencijos 

5 https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf
6 https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdfl
7 https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1328941/download
8 https://int.nyt.com/data/documenttools/house-antitrust-report-on-big-tech/b2ec22cf340e1af1/full.pdf

https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf
https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf
https://ec.europa.eu/competition/publications/index.html
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1328941/download
https://int.nyt.com/data/documenttools/house-antitrust-report-on-big-tech/b2ec22cf340e1af1/full.pdf
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taisykles; pabrėžia šių taisyklių taikymo svarbą taip pat ir krizės sąlygomis;

3. mano, kad vienodų sąlygų įmonėms užtikrinimas ES bendrojoje rinkoje taip pat 
priklauso nuo ryžtingos ir veiksmingos kovos su socialiniu dempingu;

4. pabrėžia, kad dėl pernelyg didelės mokesčių naštos gali būti slopinamos inovacijos ir 
kenkiama rinkų konkurencingumui, ypač kai tai susiję su mažosiomis ir vidutinėmis 
įmonėmis;

Atsakas į COVID-19 politikos priemonėmis

5. pritaria laikinosios valstybės pagalbos priemonių sistemos, sukurtos reaguojant į 
COVID–19 krizę, priėmimui;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares priimti mažesnės ir tikslingesnės valstybės pagalbos 
po COVID–19 gaires;

7. kartoja, kad teikia pirmenybę griežto ir nešališko valstybės pagalbos teikimo taisyklių 
laikymosi užtikrinimui, be kita ko sprendžiant bankų krizių problemas ateityje, kad 
mokesčių mokėtojai būtų apsaugoti nuo bankų gelbėjimo naštos;

8. kviečia apgalvoti galimus konkurencijos iškraipymus dėl Europos Centrinio Banko 
specialiosios pandeminės pirkimo programos (SPPP) ir bendrovių sektoriaus pirkimo 
programos (BSPP) taikymo;

Pasaulinis aspektas

9. akcentuoja pasaulinio dialogo ir bendradarbiavimo dėl konkurencijos politikos 
vykdymo užtikrinimo svarbą;

10. reiškia susirūpinimą dėl valstybės finansuojamos konkurencijos iškraipymo, kai Kinijos 
ir kitų užsienio šalių įmonės įsigyja Europos įmones, ypač veikiančias naujoviškų 
technologijų srityje;

11. palankiai vertina Komisijos baltąją knygą dėl sąlygų, susijusių su užsienio subsidijomis, 
suvienodinimo;

12. mano, kad Sąjungai ir valstybėms narėms reikia tikslingos politikos ir tikslingų 
investicijų, kad darbo vietos ir vertės grandinių veikla būtų reindustrializuotos ir 
sugrąžintos į Europą;

13. kviečia Komisiją identifikuoti strateginės priklausomybės ryšius, visų pirma jautriose 
pramonės ekosistemose, ir pasiūlyti priemonių šiems priklausomybės ryšiams 
sumažinti, be kita ko, diversifikuojant gamybos ir tiekimo grandines, skatinant gamybą 
ir investicijas Europoje ir užtikrinant strategišką atsargų kaupimą;

14. pritaria išsamaus trečiųjų šalių įmonių patikrinimo dėl valstybės pagalbos taisyklės 
įtraukimui į ES konkurencijos taisykles, tuo pačiu pabrėždamas, kad Sąjunga turėtų likti 
atvira tiesioginėms užsienio investicijoms, kurios nepažeidžia teisinės sistemos;
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Konkurencijos politika skaitmeniniame amžiuje

15. teigiamai vertina Komisijos pasiryžimą kovoti su nesąžiningomis sąlygomis ir praktika, 
ryžtingai veikti ir šalinti neteisėtas kliūtis konkurencijai internete Europos bendrojoje 
skaitmeninėje rinkoje;

16. mano, kad vis dar nebuvo skirta pakankamai dėmesio su stambių technologijos įmonių 
per dideliu dominavimu rinkoje susijusioms problemoms spręsti ir kad jos turi būti 
skubiai išspręstos, tačiau kartu vertina jau įdėtas pastangas;

17. mano, kad gali reikėti naujų konkurencijos užtikrinimo priemonių sprendžiant 
struktūrines konkurencijos problemas skaitmeninėse rinkose, nes galiojant dabartinėms 
taisyklėms minėtų problemų negalima efektyviai išspręsti;

18. ragina Komisiją apsvarstyti pasiūlymus uždrausti platformoms teikti sau pačioms 
pirmenybę arba vykdyti verslus, priklausomus nuo platformos ar su ja sąveikaujančius, 
taip pat reikalauti, jog platformos užtikrintų savo paslaugų suderinamumą su 
konkuruojančiais tinklais, kad skirtingos platformos būtų funkciškai suderinamos ir kad 
būtų galima perkelti duomenis iš vienos platformos į kitą;

19. mano, kad struktūrinis didžiųjų technologijų monopolijų atskyrimas yra pageidautinas 
tam, kad būtų galima atkurti konkurenciją skaitmeninėse rinkose;

20. laukia Komisijos pasiūlymų dėl skaitmeninių paslaugų akto ir skaitmeninių rinkų akto;

21. mano, kad Parlamentas turėtų aktyviai dalyvauti debatuose dėl konkurencijos politikos, 
be kita ko, surengdamas viešąjį klausymą su bendrovių „Google“, „Amazon“, 
„Facebook“ ir „Apple“ (angl. GAFA) vykdomaisiais direktoriais;

22. pabrėžia, kad svarbu padėti vartotojams ir naudotojams geriau kontroliuoti ir pasirūpinti 
savo duomenimis ir tapatybe, ir ragina užtikrinti aukšto lygio asmens duomenų apsaugą, 
kartu didinant skaitmeninių paslaugų skaidrumą ir atskaitomybę;

23. ragina padidinti Sąjungos infrastruktūros pajėgumą kritiškai svarbiuose skaitmeniniuose 
sektoriuose;

24. ragina Komisiją užtikrinti, kad sąvoka „piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi“ ir 
„esminės infrastruktūros“ doktrina atitiktų savo paskirtį ir skaitmeniniame amžiuje;

25. mano, kad privatumo ir asmens duomenų apsauga, nediskriminavimo principas, teisė į 
saviraiškos laisvę ir informacijos laisvė turi sudaryti sėkmingos ir tvarios ES 
skaitmeninių paslaugų politikos pagrindą;

Valstybės pagalbos kontrolė

26. pažymi, kad valstybės pagalbos politika yra neatskiriama konkurencijos politikos dalis 
ir kad valstybės pagalbos kontrolė atspindi būtinybę išlaikyti vienodas veiklos sąlygas 
visoms bendrojoje rinkoje veiklą vykdančioms įmonėms;

27. ragina Komisiją nuodugniai atsižvelgti į sektorius, sudarančius daugelio kitų pramonės 
šakų pagrindą ir į Sąjungos socialinės ir ekonominės vertės grandinę; yra susirūpinęs, 
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kad, jei per daug tokių sektorių bus neįtraukta tarp valstybės remtinų, be kita ko, 
remtinų pagal atnaujintas valstybės pagalbos ES apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemai gaires, gali kilti rizika Sąjungos tarptautiniam konkurencingumui;

28. su susirūpinimu pažymi, kad neteisėtos valstybės pagalbos susigrąžinimas yra ilgas ir 
sudėtingas procesas;

Susijungimų kontrolė, kova su monopolijomis ir karteliais

29. teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą persvarstyti savo 1997 m. pranešimą 97/C 
372/03 dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo Komisijai užtikrinant susijungimo ir 
antimonopolinių taisyklių vykdymą; ragina Komisiją vykdant konkurencijos vertinimus 
kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgti į ilgalaikę viziją, apimančią pasaulinį aspektą ir 
galimą konkurenciją ateityje;

30. sutinka su Europos Audito Rūmais, kad, apskritai, Komisija, vykdydama susijungimų 
kontrolę ir kovos su monopolijomis procedūras, tinkamai naudojasi savo vykdymo 
užtikrinimo įgaliojimais, tačiau tam tikrose srityse reikia patobulinimų;

31. primena, kad kartelių veikla yra vienas iš didžiausių konkurencijos teisės nuostatų 
pažeidimų;

32. siūlo atkreipti dėmesį į vadinamąją destrukcinių įsigijimų praktiką, kuria gali būti 
kenkiama inovacijoms;

°

° °

33. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, nacionaliniams 
parlamentams ir nacionalinėms konkurencijos institucijoms.


