
PA\1218581LT.docx PE660.385v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

2020/2223(INI)

18.11.2020

NUOMONĖS PROJEKTAS
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto

pateiktas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

Konkurencijos politika. 2020 m. metinė ataskaita
(2020/2223(INI))

Nuomonės referentas: Andrus Ansip



PE660.385v01-00 2/3 PA\1218581LT.docx

LT

PA_NonLeg



PA\1218581LT.docx 3/3 PE660.385v01-00

LT

PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad konkurencijos politika yra labai svarbi stiprinant ir galiausiai užbaigiant 
kurti bendrąją rinką, sudarant sąžiningas ir vienodas sąlygas visiems rinkos dalyviams, 
sudarant sąlygas novatoriškų įmonių augimui ir užtikrinant aukštą vartotojų apsaugos ir 
pasirinkimo lygį;

2. atkreipia dėmesį į pokyčius, su kuriais susiduria tiek įmonės, tiek vartotojai dėl 
skaitmeninės transformacijos, ir palankiai vertina tai, kad Komisija daug dėmesio skiria 
savo konkurencijos politikos modernizavimui, kad būtų tinkamai sprendžiamos didelės 
problemos ir rinkos nepakankamumas skaitmeniniame sektoriuje;

3. primena, kad pagrindinė Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto atsakomybė yra 
skaitmeninių rinkų reguliavimas; atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į tai, kad 
priimtas P2B reglamentas (Reglamentas (ES) 2019/1150)1 ir pažymi, kad ex ante 
reguliavimo priemonės padės pašalinti ex post konkurencijos teisės aktų vykdymo 
užtikrinimo spragas;

4. pabrėžia, jog svarbu, kad keli interneto operatoriai veiktų kaip skaitmeninės 
ekonomikos prižiūrėtojai, įskaitant prieigą prie e. prekybos rinkų ir pasekmes vartotojų 
pasirinkimo laisvei ir įmonių galimybėms patekti į rinkas; todėl pabrėžia, kad reikia 
vidaus rinko sex ante reguliavimo priemonės, siekiant užtikrinti, kad paveiktos rinkos 
išliktų sąžiningos ir konkurencingos; tikisi, kad ši priemonė bus pateikta būsimame 
pasiūlyme dėl Skaitmeninės rinkos akto;

5. pažymėtina, kad Vertikaliųjų susitarimų bendrosios išimties reglamentas buvo 
netinkamai pritaikytas prie naujausių rinkos pokyčių, visų pirma didėjančios prekybos 
internetu ir interneto platformų; palankiai vertina neseniai Komisijos pradėtą poveikio 
vertinimą ir ragina imtis tolesnių veiksmų šiai problemai spręsti;

6. pabrėžia aiškių priemonių svarbą siekiant užtikrinti veiksmingą konkurencijos teisės 
aktų vykdymą ir priežiūrą ES lygmeniu; pabrėžia, kad nuostatų laikymasis turi būti 
sustiprintas veiksmingomis ir proporcingomis sankcijomis;

7. ragina Komisiją užtikrinti sąžiningą ir saugią prieigą prie duomenų visiems rinkos 
dalyviams; pažymi, kad ji turėtų suteikti vartotojams galimybę kontroliuoti savo 
duomenis ir suteikti jiems papildomų teisių, susijusių su duomenų perkeliamumu ir 
sąveikumu, siekiant užtikrinti, kad bendroji duomenų rinka būtų grindžiama Europos 
vertybėmis ir sąžininga konkurencija;

1 OL L 186, 2019 7 11, p. 57.
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