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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. připomíná, že politika hospodářské soutěže úzce souvisí s daňovou politikou a že 

spravedlivá daňová soutěž je pro integritu evropského vnitřního trhu a rovné podmínky 

naprosto nezbytná; vybízí Komisi, aby zvýšila své úsilí o odstranění všech typů 

nezákonné státní pomoci, které narušují hospodářskou soutěž na vnitřním trhu; 

konstatuje, že je důležité dodržovat přesné a účinné předpisy v oblasti hospodářské 

soutěže;  

2. podporuje šetření Komise zaměřená na postupy odporující pravidlům hospodářské 

soutěže, jako je fiskální státní pomoc neslučitelná s pravidly hospodářské soutěže; 

zdůrazňuje, že má zásadní význam, aby dobře fungující vnitřní trh zajišťoval všem 

subjektům rovné zacházení a aby všichni aktéři přispívali dostatečným dílem 

zaplacených daní; domnívá se, že je nutné, aby existoval pevný regulační rámec s 

transparentními pravidly, která zaručí přístup na trh všem podnikům, včetně MSP; 

3. vyzývá Komisi, aby detailněji vysvětlila, jak lze v rámci stávající politiky v oblasti 

hospodářské soutěže řešit nekalé obchodní praktiky; 

4. vítá úsilí Komise v boji proti nekalé hospodářské soutěži v případech vedených proti 

velmi známým společnostem, které vyvolaly velkou pozornost; domnívá se, že by 

přísné uplatňování pravidel hospodářské soutěže mohlo být přínosem pro MSP, 

především pak v digitální oblasti; žádá v této souvislosti Komisi, aby posoudila 

dominantní postavení některých online platforem ve vztahu k MSP a veškeré 

nespravedlivé podmínky, které si tyto platformy vynucují; zdůrazňuje, že vymáhání 

pravidel hospodářské soutěže má maximální význam pro všechny účastníky trhu, má-li 

se zajistit spravedlivá hospodářská soutěž a podpořit tvorba pracovních míst a růst v 

důležitých odvětvích ekonomiky, především v energetickém, telekomunikačním, 

digitálním a dopravním odvětví;  

5. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby byly podmínky, které některé on-line platformy 

stanoví dodavatelům (zejména pak MSP), spravedlivé, například pokud jde o 

ustanovení o cenově paritě a podmínečné paritě, jež by mohla narušovat svobodnou 

hospodářskou soutěž, především na jednotném digitálním trhu; žádá Komisi, aby tato 

ustanovení dále posoudila a v případě potřeby navrhla omezení pro jejich použití; 

6. vybízí Komisi, aby posílila spolupráci s vnitrostátními orgány odpovědnými za 

provádění právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže s cílem zajistit podnikům 

rovné a spravedlivé podmínky a právní jistotu; vyjadřuje znepokojení v souvislosti s 

tím, že nekonzistentní vymáhání právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže 

vnitrostátními orgány může vést k rozdílným výsledkům a tudíž k narušování 

hospodářské soutěže na vnitřním trhu; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby byly vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž nezávislé a měly k dispozici odpovídající finanční a 

lidské zdroje pro účinné provádění svých úkolů; dále připomíná, že je velmi důležité, 

aby v rámci Komise existovaly účinné nástroje k vyšetřování podezření z nekalé 

soutěže a z porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže; 
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7. vítá proto návrh Komise týkající se Evropské sítě pro hospodářskou soutěž (ECN), a to i 

v souvislosti s významem, který mají pro hospodářskou soutěž odrazující pokuty; dále 

zdůrazňuje, že pokud dožádaný orgán odmítne vymáhat rozhodnutí o uložení sankcí, 

musí toto odmítnutí vždy řádně odůvodnit, a že je nutné zřídit systém, jehož 

prostřednictvím by se v takovýchto případech řešily případné spory mezi orgány; 

8. bere na vědomí šetření v odvětví elektronického obchodování a výslednou konečnou 

zprávu, která potvrdila, že v odvětví elektronického obchodu mají některé obchodní 

postupy negativní dopad na spravedlivou hospodářskou soutěž a omezují zákazníky ve 

výběru; je přesvědčen, že s ohledem na strategii jednotného digitálního trhu by toto 

šetření mělo být součástí širšího úsilí Komise o plné uplatňování politiky hospodářské 

soutěže na internetové obchodníky; 

9. podporuje záměr Komise zaměřit se na vymáhání pravidel EU v oblasti hospodářské 

soutěže v souvislosti s velmi rozšířenými obchodními postupy, které se objevily nebo 

vznikly v důsledku růstu elektronického obchodování, a zdůrazňuje, že Komise musí 

zvýšit své úsilí o zajištění soudržného uplatňování pravidel EU v oblasti hospodářské 

soutěže ve všech členských státech, a to také v oblasti obchodních postupů souvisejících 

s elektronickým obchodem; zdůrazňuje, že s ohledem na asymetrický vztah mezi 

velkými internetovými prodejci a jejich dodavateli by Komise a vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž měly aktivně vymáhat pravidla hospodářské soutěže, neboť 

dodavatelé, především MSP, nemusí mít vždy nákladově účelný přístup k opravným 

prostředkům; 

10. vyzývá k tomu, aby se posílila svobodná volba spotřebitelů v rámci jednotného 

digitálního trhu; domnívá se, že právo na přenositelnost údajů zakotvené v obecném 

nařízení o ochraně osobních údajů je správným krokem k posílení práv spotřebitelů i 

hospodářské soutěže; 

11. má za to, že účinná politika v oblasti hospodářské soutěže může doplnit nebo v 

některých případech nahradit regulační iniciativy v oblasti jednotného digitálního trhu, a 

domnívá se, že pokud je hlavním motivem pro regulační opatření reakce na kroky 

některých hráčů na trhu, bylo by možné řešit veškeré škody prostřednictvím opatření v 

oblasti hospodářské soutěže zaměřených na boj proti praktikám poškozujícím 

hospodářskou soutěž, aniž by se kladly překážky těm, kteří skutečně chtějí konkurovat 

ostatním; 

12. vyjadřuje znepokojení nad tím, že výrobci využívají v rostoucí míře smluvní omezení 

internetového prodeje, jak potvrdilo šetření v oblasti elektronického obchodování, a 

vyzývá Komisi, aby provedla další přezkum takovýchto ustanovení s cílem zajistit, aby 

neodůvodněně neomezovala hospodářskou soutěž; současně žádá Komisi, aby s 

ohledem na tyto změny provedla přezkum pokynů k vertikálním omezením a blokovým 

výjimkám a nařízení Komise (EU) č. 330/2010; 

13. poukazuje na stanovisko generálního advokáta Wahla ze dne 26. července 2017 týkající 

se věci C-230/16 Coty Germany GmbH v Parfümerie Akzente GmbH, a sice že by 

omezení dohod o distribuci týkající se prodeje na on-line tržištích neměla být 

považována za tvrdá omezení ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 330/2010;  

14. zdůrazňuje, že má-li se dosáhnout cílů politiky EU v oblasti hospodářské soutěže, je 
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nezbytné zajistit přístup ke spravedlnosti, a to mimo jiné prostřednictvím možnosti 

hromadné žaloby; zdůrazňuje, že neexistence takovýchto možností oslabuje 

hospodářskou soutěž a poškozuje tak fungování vnitřního trhu a práva spotřebitelů; 

15. zdůrazňuje, že úsilí o podporu hospodářské soutěže pomocí rozvoje jednotného 

digitálního trhu musí vždy být v zájmu spotřebitelů a že práva zakotvená v Listině 

základních práv EU je nutné v digitálním prostředí plně chránit; 

16. zdůrazňuje, že volná a spravedlivá hospodářská soutěž je v konečném důsledku ku 

prospěchu spotřebitelům; 

17. připomíná, že má-li být boj proti postupům narušujícím hospodářskou soutěž účinný, 

musí členské státy přijmout hospodářskou politiku, která je v souladu se zásadami 

otevřeného tržního hospodářství založeného na spravedlivé hospodářské soutěž, neboť 

čistě protekcionistická opatření mohou fungování vnitřního trhu poškozovat; 

zdůrazňuje, že je nutné potírat všechny formy nekalé soutěže, včetně neregistrované 

práce a obcházení pravidel týkajících se vysílání pracovníků, aniž by tím byl dotčen 

volný pohyb pracovních sil jako jedna ze základních svobod vnitřního trhu; 

18. domnívá se, že velký význam mají konzultace vedené Komisí ohledně možného 

zlepšení zkvalitnění kontroly EU v oblasti fúzí; je přesvědčen, že je nutné zajistit, aby 

zejména v digitální sféře fúze neomezovaly hospodářskou soutěž na vnitřním trhu; 

vyzývá proto znovu Komisi, aby posoudila pečlivě to, zda stávající postupy hodnocení 

dostatečně zohledňují situaci na digitálních trzích a internacionalizaci trhů; dále vyzývá 

Komisi, aby při hodnocení tržní síly zohledňovala význam přístupu k údajům a 

informacím, to, zda slučování údajů a informací o zákaznících během fúzí narušuje 

hospodářskou soutěž a do jaké míry přístup podniků k exkluzivním analytickým 

metodám a licencím vylučuje konkurenty; znovu žádá Komisi, aby vysvětlila, jak 

definuje minimální počet účastníků trhu nezbytný pro spravedlivou hospodářskou 

soutěž v EU a jak chrání možnosti nových firem, zejména začínajících podniků, 

vstupovat na vysoce koncentrované trhy; 

19. žádá členské státy, aby zajistily řádné vymáhání pravidel EU pro zadávání veřejných 

zakázek s cílem zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž včetně kritérií sociální a 

environmentální ochrany a ochrany spotřebitelů ve vhodných případech a aby 

podporovaly v procesech veřejných orgánů osvědčené postupy; domnívá se, že rozvoj 

interoperability a elektronizace postupů v oblasti zadávání veřejných zakázek usnadní 

přístup MSP k veřejným zakázkám, povede ke zvýšení transparentnosti a zajistí 

účinnější kontrolu porušování pravidel hospodářské soutěže; dále vyzývá Komisi, aby 

podporovala příležitosti MSP při přístupu na trhy prostřednictvím menších zakázek v 

případech, kdy je to v souladu s klíčovými cíli veřejné zakázky, a aby pečlivě sledovala 

centralizaci nákupů na trzích veřejných zakázek; 

20. vítá, že v rámci Strategie jednotného digitálního trhu byla přijata pravidla pro 

přenositelnost předplacených služeb, která zlepší hospodářskou soutěž na vnitřním trhu 

a zaručí spotřebitelům větší práva; 

21. vítá postupnou liberalizaci sektorů, jako jsou telekomunikace, poštovní služby a veřejná 

doprava, za účelem vytvoření konkurenčního prostředí, z něhož budou mít prospěch i 

spotřebitelé. 
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22. domnívá se, že by kritéria pro zapojení se do selektivní distribuce nebo franšízové sítě 

měla být transparentní, aby se zajistilo, že tato kritéria nenarušují politiku v oblasti 

hospodářské soutěže a fungování volného vnitřního trhu; zdůrazňuje, že takováto 

kritéria musí být objektivní, kvalitativní, nediskriminační a nesmí jít nad rámec toho, co 

je bezpodmínečně nezbytné; vyzývá Komisi, aby přijala opatření, která tuto 

transparentnost zajistí; 

23. všímá si zvýšeného rizika koluze mezi konkurenty, mimo jiné v důsledku softwaru pro 

sledování cen; domnívá se, že k jednání ve vzájemné shodě se může docházet i v 

případě, že je kontakt mezi konkurenty menší, než povolují stávající normy, a může k 

němu pravděpodobně docházet dokonce i automaticky, neboť interakce mezi algoritmy 

probíhá nezávisle na řízení jednoho nebo více tržních hráčů; žádá Komisi, aby byla vůči 

takovýmto novým hrozbám pro volnou hospodářskou soutěž ostražitá; 

24. poukazuje na vztah mezi vnitřním trhem a politikou v oblasti hospodářské soutěže; 

vyzývá k silné spolupráci mezi parlamentním Výborem pro vnitřní trh a ochranu 

spotřebitelů a Komisí s cílem zajistit, aby byly v naprosto všech činnostech zaměřených 

na posílení konkurenceschopné EU chráněny a podporovány zájmy spotřebitelů; 

25. vítá úsilí Komise navázat vztahy s mezinárodními partnery a vícestrannými fóry 

zapojenými do politiky v oblasti hospodářské soutěže; je přesvědčen, že se význam 

mezinárodní spolupráce zvyšuje s ohledem na to, že podniky, na něž se opatření 

vztahují, provozují činnost v rámci několika jurisdikcí; 

26. je přesvědčen, že rozšíření sítě dohod o volném obchodě uzavřených Evropskou unii 

přispěje k vymáhání právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže v celosvětovém 

měřítku; vybízí Komisi, aby v této souvislosti vyvíjela úsilí o možné uzavření dalších 

obchodních dohod a aby do takovýchto budoucích dohod začleňovala přísná 

antimonopolní pravidla a pravidla týkající se státní pomoci.  
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