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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 

по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което 

ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава, че политиката в областта на конкуренцията представлява важна част от 

вътрешния пазар, както е предвидено в Договора; отново заявява, че е необходим 

конкурентоспособен и напълно функциониращ единен пазар за стимулиране на 

устойчивия растеж, заетостта и иновациите в ЕС и че полагането на усилия за 

запазване на лоялната конкуренция в ЕС като цяло е в интерес на потребителите, 

стартиращите предприятия и МСП; счита, че прилагането на европейското 

законодателство не следва да се отслабва чрез използването на EU pilot вместо 

официалните производства за установяване на нарушение и че е необходимо 

стремежът да е насочен към запазването на конкуренцията; 

2. счита, че независимостта на Комисията да се произнася по случаи, засягащи 

конкуренцията в рамките на единния пазар, и разделението на властите между 

институциите на ЕС трябва изцяло да се зачитат; подчертава, че решенията следва 

да се основават на фактите по конкретен случай и да се обуславят от целите на 

политиката на ЕС в областта на конкуренцията; 

3. насърчава Комисията да не насочва всички свои усилия за гарантиране на лоялна 

конкуренция към знаковите дела срещу големи известни дружества; припомня на 

Комисията, че прилагането на правилата за лоялна конкуренция е от значение и за 

МСП; 

4. подчертава, че правото на ЕС в областта на конкуренцията и органите за защита на 

конкуренцията в ЕС трябва да гарантират еднакви условия на конкуренция за 

предприятията и избор за потребителите на цифровия единен пазар; приветства 

разследванията на Комисията във връзка с някои антиконкурентни практики на 

редица дружества; призовава Комисията да започне дискусия относно това доколко 

традиционните постановки, залегнали в основата на правото в областта на 

конкуренцията, са приспособени към специфичните условия и новите 

предизвикателства на цифровата икономика и отправя искане към нея да провежда 

политика на активно, ефективно и ускорено прилагане на правилата за 

конкуренцията, за да предотврати злоупотребата с господстващо положение и по 

този начин да стимулира иновациите и новаторските стопански модели, както и за 

да се предостави възможност на потребителите в ЕС да се възползват от всички 

възможности, които може да предложи един истински цифров единен пазар; 

насърчава Комисията да приключи тези продължителни основни производства във 

възможно най-кратки срокове; 

5. призовава за засилване на свободата на избор за потребителите; счита, че правото на 

преносимост на данните, което се съдържа в Общия регламент относно защитата на 

данните, представлява добър подход за укрепване на правата на потребителите и 

конкуренцията; подчертава необходимостта да се проучат начините за осигуряване 

на оперативна съвместимост между цифровите мрежи чрез използването на 

отворени стандарти и интерфейси; 
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6. призовава за активното наблюдение на всички потенциални въпроси във връзка с 

конкуренцията, имащи отношение към необосновано блокиране на географски 

принцип и други ограничения върху онлайн продажбите; изразява съжаление, че по-

голямата част от електронната търговия се осъществява на национално равнище и 

че в този сектор не съществува истински вътрешен пазар без национални бариери; 

приветства текущото проучване в сектора на електронната търговия, което следва 

да се проведе по задълбочен начин и експедитивно да се приключи и което може да 

предостави полезна информация за други действия в рамките на стратегията за 

цифровия единен пазар и за трансграничната търговия; насърчава Комисията да 

създаде стопанска среда, гарантираща развитието на новаторски идеи; 

7. призовава Комисията да разгледа и коригира положението на независимите 

търговци на дребно, които съгласно правото в областта на конкуренцията могат да 

работят заедно чрез реалните си магазини, но които биват обвинявани в нелоялна 

конкуренция, ако предоставят съвместно предлагане за електронна търговия; 

8. припомня, че онлайн платформите позволяват на милиони предприятия, 

включително много европейски МСП, да се възползват от предимствата на 

електронната търговия; счита, че с цел създаване на еднакви условия на 

конкуренция е необходимо да се гарантират съпоставими правила за съпоставими 

цифрови услуги; счита, че новите търговски модели, представени чрез платформи и 

посредници на икономиката на споделянето, повдигат неотложни въпроси, 

свързани, наред с другото, с прилагането на правото на ЕС и националното право, с 

отношенията между предприятията и с гарантирането на плащането на съответните 

данъци и признаването на трудовите права; по тази причина призовава Комисията и 

държавите членки да разгледат тези опасения; 

9. счита, че Комисията следва да разследва антиконкурентните практики от страна на 

държавите членки и регионалните и местните органи, насочени към посредниците 

на икономиката на споделянето; подчертава, че следва да се обърне специално 

внимание на прекомерната регулаторна тежест, на непропорционалното прилагане 

на съществуващите правила към несъпоставими стопански модели, както и на 

законосъобразността на пълните забрани; 

10. отново заявява необходимостта от своевременно и правилно прилагане на 

Директива 2014/104/ЕС относно исковете за обезщетение за вреди по националното 

право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки в областта на 

конкуренцията; изразява дълбоко съжаление, че прилагането в националното право 

напредва бавно и че много от държавите членки дори не са приели предложение за 

прилагане на законодателството; по тази причина насърчава най-категорично 

Комисията да следи отблизо прилагането на директивата, да продължи да разглежда 

въпроса съвместно с държавите членки и да представя годишни доклади относно 

предприетите действия в рамките на приложното поле на директивата; подчертава, 

че достъпът до правосъдие, който може да включва наличието на механизми за 

колективна правна защита, е от съществено значение за постигането на целите на 

политиката на ЕС в областта на конкуренцията; 

11. приветства съображенията на Комисията относно необходимостта от повече 

инструменти за засилване на усилията за лоялна конкуренция; с интерес очаква 
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предложението на Комисията относно ЕМК+ и призовава за пълноценно участие на 

Парламента съгласно обикновената законодателна процедура; счита, че 

ефективните инструменти за борба с нарушаването на конкуренцията са от 

жизненоважно значение за функционирането на единния пазар и че е наложително 

да се гарантира, че потребителите и предприятията могат да разчитат на 

последователното прилагане на правилата на ЕС за конкуренцията на територията 

на целия Съюз; подчертава, че правото на ЕС следва да се прилага по еднакъв начин 

във всички държави членки; счита, че са особено необходими общоевропейски 

минимални стандарти по отношение на програмите за освобождаване от санкция 

или намаляване на санкции, санкциите и независимостта на националните органи за 

защита на конкуренцията; посочва възможността Комисията да създаде способи за 

разследване, с които тя да може да разследва подозрения за незаконна държавна 

помощ, независимо от информацията, предоставяна от държавите членки; 

12. подчертава, че координацията на данъчните политики е един от основните елементи 

на конкурентоспособността на единния пазар, и отново заявява, че всички 

участници на пазара следва да плащат своя справедлив дял от данъците; приветства 

задълбочените разследвания на Комисията на антиконкурентни практики, като 

например избирателни данъчни предимства или системи за управление на 

допълнителната печалба в някои държави членки, които са потенциално 

неправомерни по силата на правилата на ЕС за държавна помощ, и в този контекст 

приветства неотдавнашните решения на Комисията в областта на държавната 

помощ; при все това посочва, че тези решения не са били взети срещу дружествата 

сами по себе си, а срещу предоставяните от държавите членки условия, за които се 

твърди, че не спазват правилата на ЕС за държавна помощ; призовава Комисията да 

вземе предвид този аспект и да следва същата посока в други подобни случаи; 

13. призовава Комисията да гарантира своевременното прилагане на правилата на ЕС за 

обществените поръчки, особено по отношение на използването на електронните 

обществени поръчки и новите разпоредби, насърчаващи разделянето на поръчките 

на обособени позиции, което е от съществено значение за стимулиране на 

иновациите и конкуренцията и за подпомагане на МСП на пазарите на обществени 

поръчки; 

14. призовава Комисията да предотвратява създаването на монополи или затворени 

вериги за създаване на стойност чрез стандартизацията; счита, че следва да се 

въведе процедура по обжалване, за да се прави преглед на стандартите в областите, 

в които те може да носят риск за оказване на въздействие върху 

конкурентоспособността; 

15. изразява своята загриженост във връзка с равнището на концентрация в някои 

сектори, например в химическия сектор, в контекста на неотдавнашните сливания; 

отправя искане към Комисията да обясни как предвижда възможността за навлизане 

на пазара, и по-специално от стартиращите предприятия; отправя искане към 

Комисията да проучи дали пазарната сила на дадено предприятие, произтичаща от 

информация и данни, и обработката на подобна информация и подобни данни, 

както и броят на потребителите следва да се вземат предвид като тестови критерии 

за контрол върху сливанията; призовава да се обмисли дали сливането на данни и 

информация, по-специално относно потребителите, би могло да доведе до 
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нарушаване на конкуренцията; 

16. счита, че конкуренцията в сектора на далекосъобщенията е от жизненоважно 

значение за стимулирането на иновациите и инвестициите в мрежи, както и за 

избора на услуги за потребителите; счита, че бързото разширяване на 

широколентовите мрежи е ключът към завършването на цифровия единен пазар; в 

този контекст приветства факта, че Комисията ще разгледа стратегическите цели за 

свързаност, както е посочено в пакета за далекосъобщенията, при прилагането на 

Насоките за държавната помощ за широколентовите мрежи; 

17. се позовава на последния доклад на Европейската сметна палата относно 

неспазването на правилата за държавна помощ при политиката на сближаване, в 

който се отбелязва съществено равнище на неспазване и се призовава за 

изпълнението на редица препоръки; изразява загриженост относно тези 

констатации, тъй като това е в ущърб на доброто функциониране на вътрешния 

пазар, и по тази причина отправя искане към Комисията да вземе под внимание 

отправените от Палатата препоръки и да увеличи усилията си за отстраняване на 

допълнителните слабости; 

18. настоятелно призовава Комисията в този контекст да гарантира правилното 

прилагане на Регламент № 651/2014 (Общ регламент за групово освобождаване 

(ОРГО)), който влезе в сила през юли 2014 г.; приветства настоящото 

преразглеждане на ОРГО; припомня, че съществува правна несигурност по въпроса 

дали разпределянето на публичното финансиране за туристически организации в 

настоящия си вид е в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ или не; 

призовава Комисията да предостави на държавите членки насоки относно 

прилагането на държавната помощ с цел да се подкрепи туризмът като важен 

икономически фактор в рамките на вътрешния пазар; следователно подчертава 

необходимостта да се създаде ново изключение по ОРГО; 

19. подкрепя действията на Комисията за антитръстовото правоприлагане, като 

например напоследък в секторите на търговията на дребно с храни и оптични 

дискови устройства, за да се гарантират справедливи цени за потребителите; 

20. посочва, че на потребителите на единния пазар се продават продукти, съдържащи 

съставки, които се различават за отделните партиди, въпреки че търговската марка и 

опаковката са едни и същи; призовава Комисията да определи дали тази практика 

има отрицателни последици за местните производители, особено за МСП, и дали 

води до дискриминация на потребителите чрез пускането на пазара на продукти с 

по-ниско качество; 

21. отбелязва, че в своята резолюция относно годишния доклад относно политиката на 

ЕС в областта на конкуренцията за 2014 г. Парламентът призова Комисията да 

следи отблизо обединенията на големите дистрибутори в Европа, и приветства 

готовността на Комисията да обсъди въздействието на тези обединения върху 

производителите и потребителите в рамките на Европейската мрежа по 

конкуренция; 

22. приветства мерките, предприети досега от Комисията и Парламента, за борба с 

нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни; отбелязва 
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текущия анализ на Комисията, чиято цел е да се определи дали марките на 

дистрибутори могат да създадат антиконкурентни предимства на пазара, и 

призовава Комисията да информира Парламента за резултатите от проучването; 

счита, че пътят, който трябва да се следва, е възможността за създаването на рамка 

на равнището на ЕС, която да урежда общите принципи и да отчита най-добрите 

практики и доброволните схеми, като например инициативата за веригата на 

доставки;  

23. приканва Комисията в своите политики в областта на конкуренцията да разреши 

някои форми на сътрудничество между независими доставчици на храни, за да се 

избегнат и предотвратят евентуални нелоялни търговски практики от страна на 

супермаркетите. 
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