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NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že politika hospodářské soutěže je důležitou součástí vnitřního trhu, jak 

stanoví Smlouva; připomíná, že pro posílení udržitelného růstu, zaměstnanosti a inovací 

v EU je potřeba konkurenceschopný a plně fungující jednotný trh a že úsilí o zachování 

spravedlivé hospodářské soutěže v celé EU je vyvíjeno v zájmu spotřebitelů, začínajících 

podniků a malých a středních podniků; domnívá se, že prosazování evropských právních 

předpisů by nemělo být oslabeno využíváním projektu EU pilot namísto formálního řízení 

o nesplnění povinnosti a že je třeba usilovat o zachování hospodářské soutěže; 

2. domnívá se, že je třeba v plné míře dodržovat nezávislost Komise v otázce rozhodování 

o hospodářské soutěži na jednotném trhu a rozdělení pravomocí mezi orgány a instituce 

EU; zdůrazňuje, že rozhodnutí by měla být založena na skutkovém stavu a vymezena 

prostřednictvím cílů EU v oblasti hospodářské soutěže; 

3. vyzývá Komisi, aby nezaměřovala veškeré své úsilí o zajištění spravedlivé hospodářské 

soutěže jen na bedlivě sledované případy vedené proti velkým známým podnikům; 

připomíná Komisi, že prosazování spravedlivé hospodářské soutěže je důležité i v případě 

malých a středních podniků; 

4. zdůrazňuje, že právní předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže a orgány pro 

hospodářskou soutěž musí na jednotném digitálním trhu zajistit podnikům rovné 

podmínky a spotřebitelům možnost výběru; vítá skutečnost, že Komise prošetřuje u řady 

společností některé postupy, které se neslučují s pravidly hospodářské soutěže; vyzývá 

Komisi, aby zahájila diskusi o tom, jak přizpůsobit tradiční odůvodnění práva 

hospodářské soutěže konkrétním podmínkám a novým výzvám digitálního světa, a žádá ji, 

aby v zájmu boje proti zneužívání dominantního postavení uplatňovala politiku aktivního, 

účinného a urychleného prosazování pravidel hospodářské soutěže, a podporovala tak 

inovace a inovativní obchodní modely, čímž spotřebitelům EU umožní využívat všech 

příležitostí, které skutečný jednotný digitální trh může nabídnout; vyzývá Komisi, aby 

uzavřela dlouhotrvající stěžejní řízení v co nejbližší době; 

5. vyzývá k posílení svobodné volby pro spotřebitele; domnívá se, že právo na přenositelnost 

údajů obsažené v obecném nařízení o ochraně osobních údajů je správný přístup k posílení 

práv spotřebitelů i hospodářské soutěže; zdůrazňuje, že je nutné prozkoumat, jak lze 

zajistit interoperabilitu mezi digitálními sítěmi prostřednictvím otevřených standardů 

a rozhraní; 

6. žádá aktivní sledování všech možných problémů v oblasti hospodářské soutěže týkajících 

se neoprávněného zeměpisného blokování a jiných omezení prodeje přes internet; 

vyjadřuje politování nad tím, že se většina elektronického obchodu odehrává na 

vnitrostátní úrovni a že skutečný vnitřní trh bez vnitrostátních překážek v tomto odvětví 

neexistuje; vítá probíhající šetření v odvětví elektronického obchodování, které je třeba 

provést důkladně a poté jej co nejrychleji uzavřít; toto šetření může poskytnout užitečné 

informace pro další opatření v rámci strategie pro jednotný digitální trh a přeshraniční 

obchod; vybízí Komisi k vytvoření podnikatelského prostředí, které zajistí rozvoj 
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inovačních myšlenek; 

7. vyzývá Komisi, aby přezkoumala a napravila situaci nezávislých maloobchodníků, kteří 

jsou podle práva hospodářské soutěže oprávněni spolupracovat prostřednictvím svých 

kamenných obchodů, ale jsou obviňováni z nekalé soutěže tehdy, pokud poskytují 

společné nabídky prostřednictvím elektronického obchodu; 

8. konstatuje, že on-line platformy umožňují milionům podniků, včetně mnoha evropských 

malých a středních podniků, využívat výhod elektronického obchodu; domnívá se, že je 

pro vytvoření spravedlivých podmínek hospodářské soutěže nutné zajistit srovnatelná 

pravidla pro srovnatelné digitální služby; zastává názor, že nové obchodní modely 

reprezentované platformami a zprostředkovateli ekonomiky sdílení vyvolávají naléhavé 

otázky týkající se mimo jiné provádění právních předpisů EU a vnitrostátních právních 

předpisů, vztahů mezi podniky, zajištění hrazení příslušných daní a uznání 

zaměstnaneckých práv; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby se těmto problémům 

věnovaly; 

9. je přesvědčen, že Komise by měla prošetřit jednání odporující hospodářské soutěži, jehož 

se dopouštějí členské státy a regionální a místní orgány vůči zprostředkovatelům 

ekonomiky sdílení; zdůrazňuje, že by se měla věnovat zvláštní pozornost nadměrné 

regulační zátěži, nepřiměřenému uplatňování stávajících pravidel na neodpovídající 

obchodní modely, jakož i zákonnosti přímých zákazů; 

10. opakuje, že je třeba urychleně a řádně provádět směrnici 2014/104/EU o žalobách 

o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel podle vnitrostátních 

právních předpisů týkajících se porušování pravidel hospodářské soutěže v členských 

státech; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že provádění vnitrostátních právních 

předpisů pokračuje velmi pomalu a mnohé z členských států ještě nepřijaly dokonce ani 

návrh na provádění právních předpisů; co nejdůrazněji proto vyzývá Komisi, aby bedlivě 

sledovala uplatňování směrnice a věnovala se této otázce spolu s členskými státy 

a předložila výroční zprávy týkající se opatření, která spadají do oblasti působnosti této 

směrnice; zdůrazňuje, že přístup ke spravedlnosti, která může zahrnovat možnost 

hromadné žaloby, je pro dosažení cílů politiky EU v oblasti hospodářské soutěže 

nezbytný; 

11. vítá úvahy Komise o potřebě většího množství nástrojů k posílení úsilí ve prospěch 

spravedlivé hospodářské soutěže; se zájmem očekává návrh Komise týkající se ECN+ 

(Evropské sítě pro hospodářskou soutěž) a vyzývá k plnému zapojení Parlamentu 

prostřednictvím řádného legislativního postupu; domnívá se, že účinné nástroje k boji 

proti narušení hospodářské soutěže jsou pro fungování jednotného trhu zásadní a že je 

nezbytné zajistit, aby se spotřebitelé a podniky mohli spolehnout na jednotné uplatňování 

pravidel hospodářské soutěže EU v celé Unii; zdůrazňuje, že právní předpisy EU by se 

měly prosazovat ve všech členských státech stejným způsobem; domnívá se, že jsou 

zapotřebí celoevropské minimální normy, zejména pokud jde o programy shovívavosti, 

sankce a nezávislost vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž; odkazuje na možnost 

zřídit vyšetřovací nástroje, pomocí nichž by Komise nezávisle na informacích členských 

států vyšetřovala případy podezření na poskytování nezákonné státní podpory; 

12. zdůrazňuje, že daňová koordinace je jedním z klíčových prvků konkurenceschopnosti na 

jednotném trhu, a připomíná, že všechny tržní subjekty by měly přispívat k placení daní 
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spravedlivým dílem; vítá hloubková šetření Komise zaměřená na postupy odporující 

pravidlům hospodářské soutěže, jako jsou selektivní daňové výhody nebo systémy 

zdaňování nadměrného zisku založeného na daňových rozhodnutích v některých 

členských státech, která jsou podle pravidel EU pro státní podporu potenciálně nezákonná, 

a vítá nedávné rozhodnutí Komise, které se těchto otázek týká; zdůrazňuje však, že tato 

rozhodnutí nebyla namířena proti podnikům jako takovým, ale proti podmínkám, které 

nabízí členské státy a které se údajně neslučují s pravidly EU pro poskytování státní 

podpory; vyzývá Komisi, aby tuto skutečnost zohlednila a aby v podobných případech 

postupovala stejným způsobem; 

13. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby pravidla EU pro zadávání veřejných zakázek, 

zejména pokud jde o zavedení elektronického zadávání zakázek a nová ustanovení 

podporující dělení zakázek na části, byla prováděna včas, což je nezbytné pro podporu 

inovací a hospodářské soutěže a pro podporu malých a středních podniků na trzích 

s veřejnými zakázkami; 

14. vyzývá Komisi, aby zabránila vytváření monopolů nebo uzavřených hodnotových řetězců 

prostřednictvím normalizace; je přesvědčen, že by se měl zavést odvolací proces, jehož 

cílem by bylo přezkoumat normy, pokud s sebou mohou nést riziko dopadu na 

konkurenceschopnost; 

15. vyjadřuje znepokojení nad mírou koncentrace v některých odvětvích, například 

v chemickém průmyslu, v souvislosti s nedávnými fúzemi; žádá Komisi, aby objasnila, 

jak umožní přístup na trh, zejména začínajícím podnikům; žádá Komisi, aby provedla 

přezkum toho, zda by se tržní síla podniku plynoucí z informací a údajů a využívání 

těchto informací a údajů nebo počet uživatelů měly zohlednit jako testovací kritéria pro 

kontrolu slučování podniků; vyzývá k posouzení toho, zda by slučování údajů a informací, 

zejména údajů a informací o zákaznících, mohlo mít za následek narušení hospodářské 

soutěže; 

16. považuje hospodářskou soutěž v odvětví telekomunikací za rozhodující faktor pro inovace 

a investice do sítí i pro výběr služeb pro spotřebitele; považuje rychlé rozšíření 

širokopásmových sítí za klíč k dokončení jednotného digitálního trhu; v této souvislosti 

vítá skutečnost, že Komise při uplatňování pokynů pro státní podporu pro širokopásmové 

připojení zváží strategické cíle konektivity, jak je stanoveno v telekomunikačním balíčku; 

17. odkazuje na nejnovější zprávu Evropského účetního dvora o nesouladu s pravidly státní 

podpory v rámci politiky soudržnosti, která konstatuje značný stupeň nesouladu a vyzývá 

k provedení řady doporučení; vyjadřuje znepokojení nad tímto zjištěním, jelikož tento 

nesoulad je na úkor dobře fungujícího vnitřního trhu, a žádá proto Komisi, aby zvážila 

doporučení, která učinil Účetní dvůr, a zvýšila své úsilí s cílem zamezit dalším chybám; 

18. naléhavě žádá Komisi, aby v této souvislosti zajistila správné prosazování nařízení (EU) 

č. 651/2014 o blokových výjimkách, které vstoupilo v platnost v červenci 2014; vítá 

současnou revizi obecného nařízení o blokových výjimkách; připomíná, že existuje právní 

nejistota v otázce, zda je přidělování veřejných finančních prostředků organizacím 

v oblasti cestovního ruchu ve své současné podobě v souladu s pravidly EU o státní 

podpoře, či nikoliv; vyzývá Komisi, aby členským státům poskytla pokyny týkající se 

uplatňování pravidel pro státní podporu s cílem podpořit cestovní ruch coby důležitý 

hospodářský faktor na vnitřním trhu; zdůrazňuje proto, že je nutné projednat novou 
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výjimku v rámci obecného nařízení o blokových výjimkách; 

19. podporuje jednání Komise v oblasti vymáhání protikartelových předpisů, jako byly 

nedávné zásahy v případě odvětví maloobchodního prodeje potravin a optických 

diskových mechanik, s cílem zaručit spravedlivé ceny pro spotřebitele; 

20. poukazuje na to, že se spotřebitelům na jednotném trhu prodávají výrobky, jejichž přísady 

se liší zásilka od zásilky, přestože značka a balení jsou shodné; vyzývá Komisi, aby určila, 

zda má tato praxe negativní dopady na místní výrobce, zejména malé a střední podniky, 

a zda to vede k diskriminaci mezi spotřebiteli v důsledku dodávání výrobků nižší kvality; 

21. konstatuje, že ve svém usnesení o výroční zprávě o politice EU v oblasti hospodářské 

soutěže za rok 2014 Parlament vyzval Komisi, aby pozorně sledovala aliance mezi 

hlavními distributory v Evropě, a vítá ochotu Komise jednat o dopadu těchto aliancí na 

výrobce a spotřebitele v rámci Evropské sítě pro hospodářskou soutěž; 

22. vítá kroky, které dosud Komise a Parlament učinily v boji proti nekalým obchodním 

praktikám v potravinovém řetězci; souhlasí s probíhající analýzou Komise zaměřenou na 

zjištění toho, zda značky distributorů mohou vytvářet výhody na trhu odporující 

hospodářské soutěži, a vyzývá Komisi, aby Evropský parlament informovala o výsledcích 

tohoto šetření; domnívá se, že nejlepší pokrok v této oblasti představuje možnost stanovit 

rámec na úrovni EU, který bude upravovat obecné zásady a zohledňovat osvědčené 

postupy a dobrovolné systémy, jako je například iniciativa v oblasti dodavatelského 

řetězce; 

23. vyzývá Komisi, aby v rámci svých politik hospodářské soutěže umožnila určité formy 

spolupráce mezi nezávislými dodavateli potravin s cílem vyhnout se a zabránit jakýmkoliv 

nekalým obchodním praktikám ze strany supermarketů. 
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