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POBUDE 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 

zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. poudarja, da so odprava razdrobljenosti enotnega digitalnega trga, vključno s preučitvijo 

lastnosti sedanjih ovir pri glavnih sektorjih tega trga, in zagotavljanje odprtosti interneta in 

vključitev njegove nevtralnosti v zakonodajo EU, da bi zagotovili, da je ves internetni 

promet obravnavan enako brez diskriminacije, omejevanja ali poseganja, bistveni za 

spodbujanje konkurence ter krepitev rasti in konkurenčnosti ter zaupanja potrošnikov v 

digitalni sektor; meni, da odprti standardi in interoperabilnost prispevajo k pravični 

konkurenci; poudarja, da mora biti politika konkurence zasnovana dolgoročno in 

upoštevati nove oblike spletne prodaje; 

2. poudarja, da je treba pri prizadevanjih za spodbujanje svobodne in poštene konkurence, 

tudi prek razvoja enotnega digitalnega trga in drugih vidikov sektorja storitev, upoštevati 

interese potrošnikov ter malih in srednjih podjetij; ponovno poudarja, da bodo takšna 

prizadevanja povečala izbiro potrošnikov in razvila okolje, v katerem mala in srednja 

podjetja ter mikro podjetja lahko pokažejo več inovativnosti in ustvarjalnosti; meni, da so 

takojšnji ukrepi regulatorjev in organov izvrševanja proti zavajajočim in nepoštenim 

praksam bistveni pri izvajanju politike konkurence; 

3. ugotavlja, da sta trga spletnega iskanja in oglaševanja še posebej pomembna za 

zagotavljanje konkurenčnih pogojev na enotnem digitalnem trgu; zato poziva Komisijo, 

naj v celoti izvede pravila konkurence in obravnava pomisleke glede konkurence na teh 

trgih, ob upoštevanju celotne strukture enotnega digitalnega trga in z uporabo vseh 

razpoložljivih orodij za izboljšanje konkurenčnih razmer, da bi našla rešitve, ki bi koristile 

vsem stranem; meni, da je treba pozorneje spremljati zlorabe prevladujočega položaja, do 

katerega prihaja zaradi tako imenovane "prednosti prvega" in mrežnih učinkov v 

digitalnem sektorju, zlasti v novih digitalnih storitvah "vsak z vsakim"; 

4. v zvezi s tem poudarja, da poštena konkurenca ne pomeni le, da se tržna moč ne sme 

zlorabljati, temveč tudi, da mora biti dovolj tržnih akterjev in da na trge lahko vstopajo 

novi; zato poziva Komisijo, naj preuči, kakšne so sedanje ovire za vstop v glavne sektorje 

enotnega digitalnega trga; 

5. pozdravlja zaveze, ki jih je dala komisarka Vestager med njeno predstavitvijo pred 

Parlamentom, predvsem glede sodelovanja z njim; pozdravlja njeno pripombo, da je 

zaščita pred izkrivljanjem konkurence in zlorabami prevladujočega položaja v digitalnem 

gospodarstvu navsezadnje v korist potrošnikov; spoštuje neodvisnost protimonopolnih 

postopkov Evropske komisije ter njenih odločitev, tudi v povezavi s pritožbami; opozarja, 

da morajo organi, pristojni za izvajanje pravil o konkurenci in varstvu podatkov, delovati 

bolj pregledno; 

6. meni, da evropska politika konkurence ne sme škoditi drugim politikam; poziva Unijo in 

države članice, naj spodbujajo razvoj evropskih podjetij z vodilnim položajem na svetovni 

ravni na področjih, ki ustvarjajo rast, kot je digitalni sektor; 
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7. poziva države članice, naj pravočasno izvedejo nova pravila o javnih naročilih EU, tudi 

določbe o merilih, povezanih z vsebino pogodbe, vključno s socialnimi, okoljskimi in 

inovacijskimi lastnostmi, ter določbe o e-upravi, e-javnem naročanju in razdelitvijo na 

sklope, da bi okrepile pošteno konkurenco in zagotovile najugodnejše ponudbe za javne 

organe; poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bodo v čim večji meri uporabljala, da se 

prepreči izkrivljanje konkurence, ki je posledica dogovorjenega oddajanja ponudb, zlorab 

prevladujočega položaja, diskriminacije in pomanjkanja dostopa za mala in srednja 

podjetja; poziva Komisijo, naj svoje ukrepe izvaja v globalnem okviru, tako da združi 

politiko konkurence Unije znotraj Evrope z zagovarjanjem odprtja trgov za javna naročila 

izven EU; 

8. poudarja, da mora Komisija pripraviti podrobne in jasne smernice za podjetja, zlasti mala 

in srednja, ter javne organe, da bi lažje razumeli nedavno sprejeto zakonodajo o javnem 

naročanju, predvsem nove prožnosti, ki jih omogoča; 

9. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja centralizacijo naročil na trgih za javna naročila, da 

bi preprečila čezmerno koncentracijo kupne moči in nedovoljeno dogovarjanje ter da v 

skladu z Aktom za mala podjetja ohrani možnosti malih in srednjih podjetij za dostop do 

trga; 

10. poziva Komisijo, naj pri izvajanju postopkov javnega naročanja v svojih generalnih 

direktoratih in agencijah raje sklene več pogodb nižje vrednosti in pogodb, višjih od 193 

000 EUR, kot pa da uporabljala skoraj izključno okvirne pogodbe, ki ovirajo odpiranje 

trga javnih naročil za evropska mala in srednja podjetja, saj koristijo samo velikim 

družbam in konzorcijem, ki imajo sedež blizu središč sprejemanja odločitev; 

11. pozdravlja sprejetje direktive o odškodninskih tožbah zaradi kršitve monopolnih pravil, s 

katero bodo žrtve kršitev protimonopolne zakonodaje EU imele dostop do odškodnine; 

meni, da je pravočasno in primerno izvajanje te direktive nujno, da bi ocenili njen želeni 

pozitivni učinek glede vse lažjega dostopa malih in srednjih podjetij ter posameznih 

potrošnikov do sodnih postopkov; poudarja, da je dostop do pravnega varstva na tem 

področju, vključno po potrebi z možnostjo kolektivnega pristopa do povračila škode, 

bistven za doseganje ciljev politike konkurence EU; poziva Komisijo, naj pozorno 

spremlja, kako države članice izvajajo to direktivo, in zagotovi, da se njene odločbe 

uporabljajo enako po vsej Uniji; 

12. je seznanjen, da v številnih državah članicah še vedno ni jasno, ali se financiranje 

evropskih centrov za varstvo potrošnikov obravnava kot nezakonita državna pomoč; je 

zaskrbljen, da to ogroža financiranje teh centrov; poziva Komisijo, naj čim prej obvesti 

države članice, da je treba tovrstno financiranje priglasiti, da bi lahko še naprej 

zagotavljali podporne storitve teh evropskih centrov; 

13. pozdravlja belo knjigo „Za učinkovitejši nadzor nad združitvami“, namenjeno izboljšanju 

in poenostavitvi postopkov; meni, da so učinkovita orodja za odpravo izkrivljanja 

konkurence bistvena za delovanje enotnega trga in so navsezadnje v korist potrošnikom; 

meni, da nakup neobvladujočega manjšinskega deleža v nekaterih primerih lahko škoduje 

konkurenci in da bi bilo treba najti pravo ravnotežje med odpravljanjem izkrivljanja 

konkurence in ustvarjanjem nepotrebnega bremena za podjetja; 
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14. meni, da premajhna konkurenca v mrežnih sektorjih zahteva večjo usklajenost političnih 

in regulativnih ukrepov, izvrševanja protimonopolnih pravil ter javnih in zasebnih 

infrastrukturnih naložb; pozdravlja načrt Komisije, da bo obravnavala sedanje izzive na 

energetskem trgu; v zvezi s tem poudarja pomen poštene konkurence in izvajanja pravil 

konkurence, saj to prispeva k trajnosti, konkurenčnosti in varnosti oskrbe; 

15. pozdravlja sodbo Sodišča Evropske unije z dne 11. septembra 2014 v zvezi s 

protikonkurenčnimi provizijami pri plačilih s kreditno kartico ter uspešne ukrepe Komisije 

pri zagotavljanju, da postopki standardizacije v sektorju plačil ne bi vplivali na vstop na 

trg in inovacije; še enkrat ponavlja stališče Parlamenta, da bi bilo treba uvesti omejitve za 

provizije pri plačilih s kreditno kartico in tako zmanjšati nepotrebne stroške potrošnikov; 

pri tem poziva Komisijo, naj pospeši postopek vzporejanja standardizacije za mobilna 

plačila, hkrati pa zagotovi, da sprejeti ukrepi ne bi izključevali novih ponudnikov ali 

ugodneje obravnavali prevladujočih akterjev ter da bo regulativni okvir tehnološko 

nevtralen, da bi omogočili prihodnji tehnološki razvoj; 

16. poudarja razsežnost politike konkurence na enotnem trgu, ki izhaja iz Pogodbe, ter pomen 

varstva potrošnikov pri oblikovanju politike konkurence; poziva to Komisijo, naj 

nadaljuje strukturiran dialog z Evropskim parlamentom, ki ga je vzpostavila njena 

predhodnica; 

17. še enkrat poudarja, da je konkurenčen enotni trg nujen za večjo rast in ustvarjanje 

kakovostnih delovnih mest v Evropi; opozarja, da je politika konkurence bistveno 

področje, na katerem lahko Evropa naredi več za svoje državljane, tako da poveča 

učinkovitost enotnega trga; 

18. opozarja, da ima politika konkurence bistveno vlogo pri krepitvi celovitega pristopa k 

enotnemu trgu, da bi se spopadli z gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi izzivi v 

Evropi; poziva Komisijo, naj dejansko upošteva potrebe državljanov, potrošnikov ter 

malih in srednjih podjetij ter se v procesu odločanja osredotoči na njihove težave, tako da 

bodo predlagane politike konkurence evropskim državljanom zagotovile dodano vrednost; 

19. pozdravlja pobudo Komisije proti mednarodnim podjetjem, ki oddajajo v najem vozila, da 

bi končala prakso, ki potrošnikom preprečuje dostop do najugodnejših razpoložljivih cen 

na podlagi njihove države prebivanja; poudarja, da bi morali imeti potrošniki pri nakupu 

blaga ali storitev na enotnem trgu možnost, da izkoristijo najugodnejšo razpoložljivo ceno. 
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