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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. želi opomniti, da je politika konkurence tesno povezana z davčno politiko in da je 

poštena davčna obravnava med podjetji bistvena za celovitost notranjega trga in enake 

konkurenčne pogoje; spodbuja Komisijo, naj si bolj prizadeva za odpravo vseh vrst 

nezakonite državne pomoči, saj izkrivlja konkurenco na notranjem trgu; ugotavlja, da je 

pomembno spoštovati natančna in učinkovita pravila konkurence; 

2. podpira preiskave Komisije o protikonkurenčnem ravnanju, kot so davčne državne 

pomoči, ki so nezdružljive s pravili konkurence; poudarja, da je dobro delujoč notranji 

trg odločilnega pomena, saj zagotavlja, da so vsi subjekti obravnavani enako in da vsi 

akterji prispevajo zadosten delež davkov; meni, da potrebujemo trden regulativni okvir 

s preglednimi pravili, ki bo zagotavljal dostop do trga vsem podjetjem, tudi malim in 

srednjim; 

3. poziva Komisijo, naj nadalje pojasni, kako bi lahko nepoštene trgovinske prakse 

obravnavali v okviru sedanje politike konkurence; 

4. pozdravlja prizadevanja Komisije proti nelojalni konkurenci v odmevnih primerih proti 

znanim podjetjem; meni, da bi lahko imela mala in srednja podjetja korist od stroge 

uporabe predpisov o konkurenci, zlasti v digitalnem svetu; poziva Komisijo, naj preišče 

prevladujočo vlogo nekaterih spletnih platform v zvezi z malimi in srednjimi podjetji in 

nepoštenimi pogoji, ki jim jih nalagajo; poudarja, da je izvrševanje pravil konkurence 

bistvenega pomena za vse udeležence na trgu, da se zagotovi poštena gospodarska 

konkurenca in da se spodbudita zaposlovanje in rast v pomembnih gospodarskih 

panogah – zlasti v energetskem, telekomunikacijskem, digitalnem in prometnem 

sektorju; 

5. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo pogoji in roki, ki jih nekatere prevladujoče 

spletne platforme nalagajo dobaviteljem, zlasti malim in srednjim podjetjem, poštene, 

na primer glede poenotenja cen in pogojnih določb o enakovrednosti, saj bi s tem mogli 

ovirati svobodno konkurenco, zlasti na enotnem digitalnem trgu; poziva Komisijo, naj 

podrobneje preuči te določbe in po potrebi predlaga omejitve za njihovo uporabo; 

6. spodbuja Komisijo, naj okrepi sodelovanje z nacionalnimi organi, pristojnimi za 

izvajanje konkurenčnega prava, da bi podjetjem zagotovili enake in poštene 

konkurenčne pogoje ter pravno varnost; je zaskrbljen, da lahko premajhna usklajenost 

nacionalnih organov pri izvrševanju konkurenčnega prava EU privede do različnih 

rezultatov, s tem pa izkrivlja konkurenco na notranjem trgu; poudarja, da morajo biti 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, neodvisni in da morajo imeti ustrezne 

kadrovske in finančne vire za učinkovito izpolnjevanje svojih nalog; poudarja, da je 

nujno potreben učinkovit instrumentarij Komisije za preiskavo domnevnih primerov 

nelojalne konkurence in domnevnih kršitev konkurenčnega prava; 

7. zato pozdravlja predlog Komisije o novi evropski mreži za konkurenco (ECN +), ob 

tem pa bi bile pomembne tudi odvračilne globe na področju politike konkurence; v 
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zvezi s tem poudarja, da kadar zaprošeni organ zavrne izvrševanje odločitve o naložitvi 

globe, mora biti to vedno ustrezno utemeljeno, in da bi bilo treba vzpostaviti sistem za 

reševanje morebitnih sporov med organi v takih primerih; 

8. je seznanjen s preiskavo sektorja elektronskega poslovanja in končnim poročilom o tem, 

ki kaže, da nekatere poslovne prakse v tem sektorju negativno vplivajo na pošteno 

konkurenco in omejujejo izbiro potrošnikov; meni, da bi morala biti ta preiskava glede 

na strategijo enotnega digitalnega trga izvedena v okviru širših prizadevanj Komisije za 

izvrševanje, zato da bi politiko na področju konkurence v celoti uporabila za spletne 

trgovce na drobno; 

9. podpira namero Komisije, da se bo osredotočila na izvrševanje pravil EU o konkurenci 

v zvezi z razširjenimi poslovnimi praksami, ki nastajajo ali se razvijajo zaradi rasti 

elektronskega poslovanja, in poudarja, da mora Komisija okrepiti svoja prizadevanja za 

zagotovitev dosledne uporabe pravil EU o konkurenci v vseh državah članicah, tudi v 

zvezi s poslovnimi praksami v elektronskem poslovanju; poudarja, da morajo Komisija 

in nacionalni organi, pristojni za konkurenco, glede na nesimetrično razmerje med 

velikimi trgovci na drobno in njihovimi dobavitelji aktivno izvrševati pravila o 

konkurenci, saj dobavitelji, zlasti mala in srednja podjetja, nimajo vedno stroškovno 

učinkovitega dostopa do pravnih sredstev; 

10. poziva h krepitvi svobodne izbire za potrošnike na enotnem digitalnem trgu; meni, da je 

pravica do prenosljivosti podatkov, določena v splošni uredbi o varstvu podatkov, dober 

pristop h krepitvi pravic potrošnikov in konkurence; 

11. meni, da lahko učinkovita politika konkurence dopolni ureditvene pobude na področju 

enotnega digitalnega trga ter da kadar do spodbud za regulativno ukrepanje pride 

predvsem kot posledica tržnega ravnanja nekaterih udeležencev, bi lahko škodo 

odpravili z ukrepi konkurence, s katerimi bi odpravili protikonkurenčne prakse, ne bi pa 

zavirali tistih, ki res želijo konkurirati na trgu; 

12. je zaskrbljen, ker proizvajalci vse pogosteje uporabljajo pogodbene omejitve spletne 

prodaje, kot je potrdila preiskava v sektorju elektronskega poslovanja, ter poziva 

Komisijo, naj podrobneje preuči tovrstne določbe, da ne bi neupravičeno omejevale 

konkurence; obenem poziva Komisijo, naj glede na te spremembe pregleda smernice o 

vertikalnih omejitvah in Uredbo Komisije (EU) št. 330/2010; 

13. je seznanjen z mnenjem generalnega pravobranilca Wahla z dne 26. julija 2017 o zadevi 

C-230/16 Coty Germany GmbH proti Parfümerie Akzente GmbH, da omejitve 

sporazumov o selektivni distribuciji glede prodaje na spletnem trgu ne bi smele šteti za 

nedopustne omejitve v skladu z uredbo o vertikalni skupinski izjemi; 

14. poudarja, da je dostop do sodnega varstva, ki lahko vključuje tudi razpoložljivost 

kolektivnih pravnih sredstev, bistven za uresničevanje ciljev politike EU na področju 

konkurence; poudarja, da odsotnost teh možnosti slabi konkurenco v škodo notranjega 

trga in pravic potrošnikov; 

15. poudarja, da je treba pri prizadevanjih za spodbujanje konkurence prek razvijanja 

digitalnega enotnega trga vedno upoštevati interese potrošnikov in na digitalnem 

področju zagotoviti popolno varstvo pravic, določenih v Listini EU o temeljnih 
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pravicah; 

16. poudarja, da je konkurenca, ki je hkrati svobodna in poštena, navsezadnje v korist 

potrošnikov; 

17. opozarja, da morajo države članice, če se želijo učinkovito boriti proti 

protikonkurenčnim praksam, sprejeti gospodarsko politiko, ki bo skladna z načeli 

odprtega tržnega gospodarstva in bo temeljila na pošteni konkurenci, saj izključno 

protekcionistični ukrepi slabijo delovanje enotnega trga; poudarja, da je treba odpraviti 

nelojalno konkurenco, vključno z neprijavljenim delom in izogibanjem pravilom o 

napotitvi delavcev, a brez poseganja v prosti pretok delavcev, saj je to ena temeljnih 

svoboščin notranjega trga; 

18. meni, da je posvetovanje, ki ga je Komisija izvedla o možnem izboljšanju nadzora EU 

nad združitvami, zelo pomembno; meni, da je treba posebej na digitalnem področju 

zagotoviti, da združitve ne bodo ovirale konkurence na notranjem trgu EU; zato 

Komisijo še enkrat poziva, naj skrbno preveri, ali se v sedanji praksi ocenjevanja v 

zadostni meri upoštevajo danosti na digitalnih trgih ter njihova internacionalizacija; 

poleg tega poziva Komisijo, naj pri ocenjevanju tržne moči upošteva vlogo dostopa do 

podatkov in informacij, naj preveri, ali združevanje podatkov in informacij o 

potrošnikih med združitvijo izkrivlja konkurenco ter ali dostop podjetja do izključnih 

analitskih metod in patentov izključuje konkurente; ponavlja svoj poziv Komisiji, naj 

pojasni, kako opredeljuje najmanjše število subjektov na trgu, potrebno za pošteno 

konkurenco, ter kako ohranja možnost, da lahko nova podjetja, zlasti zagonska, vstopijo 

na zelo koncentrirane trge; 

19. poziva države članice, naj poskrbijo za pravilno izvrševanje pravil EU o javnih 

naročilih, da bi zagotovile pošteno konkurenco, po potrebi tudi z merili za varstvo 

socialnih pravic, okolja in potrošnikov, ter naj spodbujajo uporabo dobre prakse v 

postopkih javnih organov; meni, da bodo mala in srednja podjetja elektronskih 

postopkov za oddajo javnih naročil lažje dostopala do teh postopkov, povečala se bo 

preglednost, poleg tega pa bo zagotovljeno učinkovitejše spremljanje kršitev pravil o 

konkurenci na tem področju: poleg tega poziva Komisijo, naj spodbuja priložnosti za 

dostop do trga za mala in srednja podjetja z manjšimi naročili, kadar je to združljivo z 

glavnimi cilji javnega naročila, in naj skrbno spremlja centralizacijo nakupov na trgih 

javnih naročil; 

20. pozdravlja, da so bila v okviru strategije za enotni digitalni trg sprejeta pravila o 

prenosljivosti predplačniških storitev, s čimer se bo izboljšala konkurenca na notranjem 

trgu in potrošnikom zagotovilo več pravic; 

21. pozdravlja postopno liberalizacijo sektorjev, kot so telekomunikacije, poštne storitve in 

javni prevoz, da bi vzpostavili konkurenčno okolje, od katerega bodo imeli koristi tudi 

potrošniki; 

22. meni, da bi morala biti merila za pridružitev selektivni distribuciji ali franšizni mreži 

pregledna, da bi zagotovili, da ta merila ne bi kršila politike konkurence in svobodnega 

delovanja enotnega trga; poudarja, da morajo biti ta merila objektivna, kakovostna, 

nediskriminatorna in nikakor ne smejo presegati tega, kar je potrebno; poziva Komisijo, 

naj sprejme ukrepe za zagotovitev preglednosti; 
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23. ugotavlja, da je tveganje tajnega dogovarjanja med konkurenti vse večje, med drugim 

tudi zaradi programske opreme za spremljanje cen; meni, da lahko pride do usklajenega 

ravnanja kljub temu, da je stik med konkurenti šibkejši, kot zahtevajo veljavne norme, 

morda celo avtomatiziran, saj algoritmi medsebojno delujejo neodvisno od usmeritve 

enega ali več akterjev na trgu; poziva Komisijo, naj bo pozorna na tovrstne nove izzive 

za svobodno konkurenco; 

24. poudarja, da sta notranji trg in politika konkurence povezana; spodbuja močno 

sodelovanje med Odborom Parlamenta za notranji trg in varstvo potrošnikov ter 

Komisijo, da bi pri vseh prizadevanjih za spodbujanje konkurenčne EU zagotovili 

varstvo in uveljavljanje interesov potrošnikov; 

25. pozdravlja prizadevanja Komisije, da bi se povezala z mednarodnimi partnerji in 

večstranskimi forumi na področju politike konkurence; meni, da postaja mednarodno 

sodelovanje vse pomembnejše, kadar podjetja, zoper katera se ukrepa, delujejo v več 

jurisdikcijah; 

26. meni, da bo razširitev mreže prostotrgovinskih sporazumov, v katere je vključena 

Evropska unija, koristna za izvrševanje zakonodaje o konkurenci na svetovni ravni; 

spodbuja Komisijo, naj v zvezi s tem poišče še več priložnosti za trgovinske sporazume 

in naj vanje vključi močna protimonopolna pravila in pravila o državni pomoči. 
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