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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на 
конкуренцията
(2019/2131(INI))
Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и 
по-специално членове 101 – 109 от него,

– като взе предвид относимите правила, насоки, резолюции, обществени 
консултации, съобщения и документи на Комисията по темата за конкуренцията,

– като взе предвид доклада на Комисията от 15 юли 2019 г. относно политиката в 
областта на конкуренцията за 2018 г. (COM(2019)339), както и придружаващия го 
работен документ на службите на Комисията, публикуван на същата дата,

– като взе предвид своята резолюция от 31 януари 2019 г. относно годишния доклад 
относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията1,

– като взе предвид писмото за определяне на ресор от 10 септември 2019 г. от 
новоизбрания председател на ЕК Урсула фон дер Лайен до Маргрете Вестагер,

– като взе предвид писмените и устните отговори на кандидата за член на Комисията 
Маргрете Вестегер по време на изслушването в Европейския парламент на 
8 октомври 2019 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно събирането на неправомерна 
и несъвместима с вътрешния пазар държавна помощ (2019/C 247/01),

 като взе предвид Директива (ЕС) 2019/1 на Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. за предоставяне на правомощия на органите по конкуренция 
на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за 
гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар2,

– като взе предвид проекта на становище на Европейския икономически и социален 
комитет от 19 ноември 2019 г. относно доклада на Комисията от 15 юли 2019 г. 
относно политиката в областта на конкуренцията за 2018 г.,

 като взе предвид проекта на становище на Комитета на регионите от 22 октомври 
2019 г. относно доклада на Комисията от 15 юли 2019 г. относно политиката в 
областта на конкуренцията за 2018 г.,

 като взе предвид доклада „Политика в областта на конкуренцията за цифровата 
ера“ на експертите на високо равнище от Европейската комисия от 2019 г.,

 като взе предвид предложението на Франция, Германия и Полша от 4 юли 2019 г., 

1 Приети текстове, P8_TA(2019)0062.
2 ОВ L 11 от 14.1.2019, стр. 3 – 33.
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озаглавено „За осъвременена европейска политика в областта на конкуренцията“,

 като взе предвид доклада на Европейското бюро на съюзите на потребителите 
(BEUC) от 2019 г., озаглавен „Ролята на политиката в областта на конкуренцията 
за защитата на благосъстоянието на потребителите в цифровата ера“,

 като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 22 март и 27 май 2019 г.,

 като взе предвид изявлението на 18 държави членки от 6-ата среща на министрите 
„Приятели на промишлеността“ от 18 декември 2018 г.,

 като взе предвид текущото преразглеждане на насоките за хоризонтално 
сътрудничество,

 като взе предвид провеждащата се в момента обществена консултация относно 
хоризонталните регламенти за групово освобождаване,

 като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 12 юли 2018 г., озаглавено „Към европейска правна рамка, пригодена за 
предприятията от социалната икономика“ (INT871),

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становищата на комисията по международна търговия и на 
комисията по земеделие и развитие на селските райони,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси 
(A9-0000/2019),

А. като има предвид, че политиката в областта на конкуренцията трябва да е от полза 
за потребителите, като същевременно защитава европейските предприятия, по-
специално МСП, в условията на нелоялна конкуренция извън Европа;

Б. като има предвид, че политиката в областта на конкуренцията трябва да бъде 
приспособена към цифровите, екологичните, промишлените и социалните 
предизвикателства в съответствие с целите на Парижкото споразумение;

В. като има предвид, че е важно да съществува по-устойчива и солидарна икономика;

Ролята на политиката в областта на конкуренцията в глобализацията

1. призовава Комисията да разшири влиянието на политиката в областта на 
конкуренцията по света, по-специално чрез засилване на сътрудничеството със САЩ 
и Китай;

2. призовава Комисията да наблюдава преките чуждестранни инвестиции и да не се 
ограничава само до механизма за скрининг;

3. призовава Комисията да гарантира реципрочност с трети държави в областта на 
обществените поръчки и инвестиционната политика;
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4. призовава Комисията да дава тласък на важните проекти от общоевропейски интерес 
в областта на революционните технологии, да опрости системата им и да облекчи 
изискванията си, така че по-малките проекти за индустриални научни изследвания 
също да бъдат етикетирани;

5. призовава Комисията да гарантира балансирано прилагане на контрола върху 
държавните помощи за европейските оператори, за да се избегнат асиметрии спрямо 
чуждестранните им конкуренти, които не са подложени на този контрол;

6. призовава Комисията да възприеме по-благоприятен подход към сътрудничеството в 
областта на промишлеността, за да благоприятства появата на европейски лидери, 
конкурентоспособни в световен мащаб;

7. призовава за преразглеждане на определението на съответния пазар, за да се премине 
към по-дългосрочна визия, обхващаща глобалното измерение и потенциалната 
бъдеща конкуренция;

Приспособяване на конкуренцията към цифровата ера

8. призовава Комисията да преразгледа правилата за сливанията и да засили 
антитръстовите действия, като вземе предвид въздействието на пазарната мощ и на 
силата на мрежата, свързани както с личните, така и с финансовите данни; предлага 
всяка концентрация на такива данни на пазара да подлежи на предварителен контрол, 
независимо от праговете;

9. подчертава, че изкупуването на стартиращи предприятия от доминиращи участници 
не е от полза за иновациите и застрашава суверенитета, и призовава Комисията да 
обърне тежестта на доказване при тези придобивания;

10. подчертава, че някои предприятия, които се ползват от двоен статут на платформа и 
доставчик, злоупотребяват със своето положение и налагат несправедливи условия 
на конкурентите; призовава Комисията да ги санкционира;

11. призовава Комисията да въведе система за предварителен централизиран контрол на 
пазарите, да предостави на националните органи необходимите средства за анонимно 
събиране на данни и да въведе целенасочено регулиране, когато практиките станат 
системни;

12. обръща внимание на Комисията за неотдавнашните случаи на изкупуване на цифрови 
оператори на здравни данни от страна на чуждестранни монополи и за рисковете за 
неприкосновеността на личния живот, които надхвърлят антиконкурентното 
въздействие на тези сделки;

13. подчертава, че въпреки че платформите за посредничество изпълняват важна роля за 
достъпа на потребителите до онлайн услуги, някои от тях злоупотребяват с 
привилегированото си положение, действайки като „пазачи на информационния 
вход“; призовава Комисията да приключи предварителното си разследване във 
връзка с жалбата на Spotify срещу антиконкурентните практики на Apple и да започне 
официална процедура възможно най-бързо;



PE641.227v02-00 6/9 PR\1196710BG.docx

BG

14. насърчава Комисията да засили свободата на избор за потребителите и да създаде 
европейски орган за защита на потребителите;

Ефективност на инструментите на политиката в областта на конкуренцията

15. припомня, че налаганите тежки глоби често се поемат от дружествата и в крайна 
сметка се прехвърлят на потребителите;

16. подчертава, че антитръстовите правила се прилагат бавно; подчертава, че за някои 
участници съществува финансов и структурен риск да започнат продължителни и 
скъпо струващи процедури; призовава Комисията да обмисли определянето на 
срокове, които да отчитат икономическото време на предприятията;

17. подчертава спешната необходимост да се прибегне до предпазни мерки с цел 
приспособяване към бързото развитие на новите пазари и спиране на всяка практика, 
която би навредила сериозно на конкуренцията; призовава Комисията да смекчи 
критериите за тези мерки, за да се избегне нанасянето на необратими щети;

18. изразява съжаление, че въпреки неколкократните искания, Комисията все още не е 
приключила разследването по делото „Google Shopping“, започнато през 2010 г.; 
подчертава, че при липсата на целенасочени и ефективни поведенчески мерки, 
тествани предварително с пострадалото предприятие, може да е необходимо пълно 
структурно разделение между общите и специализираните услуги за търсене;

Секторни политики

19. призовава Комисията да използва по-системно разследванията в секторите, които са 
от съществено значение за ежедневието на гражданите, като например транспорта 
или медиите, в ерата на цифровите технологии;

20. отново заявява, че понякога данъчното облагане се използва за предоставяне на 
непряка държавна помощ, като по този начин се създават неравнопоставени условия 
на вътрешния пазар;

21. призовава Комисията да мобилизира пълноценно стратегията за осъвременяване на 
държавната помощ, по-специално за енергийния преход;

22. призовава Комисията да разгледа несъответствията между правилата за държавната 
помощ в областта на ликвидацията и режима за преструктуриране съгласно 
Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките (ДВПБ) и с оглед на 
това да преразгледа своето съобщение относно банковия сектор от 2013 г.;

Отчитане в по-голяма степен на интересите на гражданите чрез Парламента 

23. в рамките на съществуващия Договор призовава за редовно използване на 
обикновената законодателна процедура при политиката в областта на конкуренцията, 
по аналогия с Директивата „Имуществено застраховане“ и Директивата „ЕМК+“;

24. призовава Комисията да докладва редовно на Парламента относно изпълнението и 
наблюдението на споразуменията за сътрудничество в областта на конкуренцията и 
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да го включва в международната си дейност;

25. потвърждава своето желание за по-голяма роля на Парламента в определянето и 
разработването на политиката в областта на конкуренцията, подобно на Конгреса на 
САЩ, който дори има правомощия да започва разследвания;

26. призовава Комисията системно да включва Парламента в работата на работните и 
експертните групи, по-специално при определянето на инструменти с 
незадължителен характер;

27.  призовава Комисията да организира многосекторни и междуинституционални 
форуми с участието на националните регулаторни органи и националните 
потребителски групи и да премахне разделението в политиката в областта на 
конкуренцията;

28. припомня значението на координацията с националните органи по конкуренция и 
призовава Комисията да представи на Европейския парламент оценка на условията 
за прилагане на Директивата „ЕМК+“;

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, 
националните парламенти и на националните органи по конкуренция.



PE641.227v02-00 8/9 PR\1196710BG.docx

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейската политика в областта на конкуренцията е призната далеч извън границите 
на Европейския съюз като резултатна, надеждна и полезна политика, съгласувана с 
националните политики на държавите – членки на ЕС. Доверието в нея се корени в 
установяването и прилагането на стабилни правила във времето, които не подлежат на 
промени, произтичащи от политически опортюнизъм. Европейската политика в 
областта на конкуренцията доказа също така своята стойност, тъй като не е самоцел, а 
инструмент в полза на европейските потребители. Докладчикът призовава тези 
основни елементи да бъдат укрепени.

Понастоящем Европейският съюз е изправен пред сериозни геополитически, 
цифрови, климатични и демократични предизвикателства. Политиката в областта 
на конкуренцията не може да бъде единственият наличен инструмент за справяне с тези 
предизвикателства. Въпреки това докладчикът възнамерява да набележи и предложи 
редица възможности за подобрение, които ще позволят на политиката в областта на 
конкуренцията да изпълнява пълноценно своята роля. Затова настоящият доклад не е 
структуриран около различните дялове на политиката в областта на конкуренцията, а 
поставя акцент върху тези ключови предизвикателства.

Докладчикът е на мнение, че Комисията трябва да предприеме редица действия в 
съответствие с заявеното намерение да се превърне в Комисия с геополитически 
амбиции и да утвърди мястото на Европа в света. По-конкретно тези действия следва 
да се отнасят до отношенията на Европейския съюз с неговите партньори, 
по-специално в областта на международното сътрудничество по отношение на 
политиката в областта на конкуренцията, контрола на преките чуждестранни 
инвестиции или обществените поръчки. Те могат също така да се изразяват в политика 
в областта на конкуренцията, която да насърчава появата и възхода на европейските 
лидери в ключови сектори и реактивността по проблемите на конкуренцията, породени 
от новите пазари за суверенитета на Европа, като например околната среда, 
изкуствения интелект или градската мобилност.

Докладчикът възнамерява също така да отправи призив към Комисията да предприеме 
сериозни действия за адаптиране на конкуренцията към ерата на цифровите 
технологии. Затова е необходимо да се вземе предвид измерението, свързано с 
пазарната мощ на агрегаторите на данни с оглед установяване на злоупотреба с 
господстващо положение и при сливания. Това предполага също така твърди и 
решителни действия по отношение на платформите за посредничество. Следва да се 
проучи и установяването на системен контрол върху цифровите пазари.

Докладчикът предлага редица начини за привеждане на политиката в областта на 
конкуренцията в съответствие с предизвикателствата на глобалното затопляне. Така 
например режимът на държавна помощ следва да бъде приведен в съответствие с 
Парижкото споразумение и с енергийния преход. В тази област от съществено значение 
е преразглеждането на съответните насоки да представлява възможност за въвеждане 
на строги изисквания по отношение на видовете енергия, които са несъвместими с 
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Парижкото споразумение.

Докладчикът подчертава необходимостта от по-ефективна и приобщаваща 
политика. Понякога процедурите са твърде дълги и скъпи. Предложените мерки все 
още се свеждат често до строго финансови мерки, които понякога не са достатъчно 
възпиращи. Докладчикът счита, че е наложително да се увеличи наборът от възможни 
мерки. Освен това политиката в областта на конкуренцията трябва да отчита в по-
голяма степен гражданите, по-специално чрез по-активното участие на Асамблеята, 
която ги представлява, а именно Европейския парламент. Това би довело до редица 
мерки, представени в настоящия доклад.

Освен това докладчикът би желал Комисията да предоставя конкретни отговори на 
докладите на Европейския парламент. Във връзка с това докладчикът умишлено 
повтаря исканията, понякога дори изцяло, формулирани в предишните доклади, за 
които, изглежда, предоставените отговори не са достатъчни. От решаващо значение е 
този доклад, подобно на предишните и следващите, да подлежи на строг мониторинг.


