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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. припомня, че политиката в областта на конкуренцията е от жизненоважно 
значение за укрепването и в крайна сметка доизграждането на единния пазар чрез 
осигуряване на справедливи и еднакви условия на конкуренция за всички 
участници на пазара, създаване на условия за растеж на иновативните 
предприятия и гарантиране на високо равнище на защита и избор на 
потребителите;

2. отбелязва промените, пред които са изправени както предприятията, така и 
потребителите вследствие на цифровата трансформация, и приветства акцента, 
който Комисията поставя върху модернизирането на своята политика в областта 
на конкуренцията с цел предприемане на подходящи мерки за справяне със 
сериозните проблеми и неефективността на пазара в цифровия сектор;

3. припомня, че регулирането на цифровите пазари е основна отговорност на 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите; в този контекст 
подчертава приемането на Регламента относно връзките платформа – предприятие 
(Регламент (ЕС) № 2019/11501) и отбелязва, че посредством регулаторната намеса 
ex ante ще се предприемат действия за отстраняване на пропуските в 
гарантирането на прилагането на конкурентното право ex post;

4. подчертава колко е важно да има малко на брой онлайн оператори, които действат 
като пазачи на информационния вход към цифровата икономика, включително 
достъпа до пазарите за електронна търговияи последиците за свободата на избор 
за потребителите и достъпа до пазари за дружествата; поради това подчертава 
необходимостта от ex ante регулаторен инструмент за вътрешния пазар, за да се 
гарантира, че засегнатите пазари продължават да бъдат справедливи и 
конкурентоспособни; очаква този инструмент да бъде включен в предстоящото 
предложение за законодателен акт за цифровите пазари;

5. отбелязва, че Регламентът за групово освобождаване на вертикални споразумения 
не е приспособен по подходящ начин към последните развития на пазара, по-
специално ръста на онлайн продажбите и онлайн платформите; приветства 
наскоро започнатата от Комисията оценка на въздействието и призовава да се 
предприемат по-нататъшни стъпки за решаването на този въпрос;

6. подчертава колко са важни ясните мерки за осигуряване на ефективно 
гарантиране на прилагането и надзор на конкурентното право на равнище ЕС; 
подчертава, че спазването на разпоредбите трябва да бъде засилено с ефективни и 
пропорционални санкции;

7. призовава Комисията да гарантира справедлив и сигурен достъп до данни за 
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всички участници на пазара; отбелязва, че тя следва да даде възможност на 
потребителите да контролират своите данни и да им предостави допълнителни 
права по отношение на преносимостта и оперативната съвместимост на данните, 
за да се гарантира, че единният пазар на данни се основава на европейските 
ценности и лоялната конкуренция.


