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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om den årlige beretning om EU's konkurrencepolitik
(2019/2131(INI))
Europa-Parlamentet

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig 
artikel 101-109,

– der henviser til de relevante regler, retningslinjer, beslutninger, offentlige høringer, 
meddelelser og arbejdsdokumenter om konkurrence fra Kommissionen,

– der henviser til Kommissionens beretning af 15. juli 2019 om konkurrencepolitikken 
2018 (COM(2019)339) og til det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens 
tjenestegrene af samme dato,

– der henviser til sin beslutning af 31. januar 2019 om den årlige beretning om EU's 
konkurrencepolitik1,

– der henviser til opgavebeskrivelsen af 10. september 2019 fra den valgte formand 
Ursula von der Leyen til Margrethe Vestager,

– der henviser til den indstillede kommissær Margrethe Vestagers skriftlige og mundtlige 
svar i forbindelse med høringen i Europa-Parlamentet den 8. oktober 2019,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om tilbagebetaling af ulovlig og uforenelig 
statsstøtte (2019/C 247/01),

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1 af 11. december 
2018 om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at 
håndhæve konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende indre marked2,

–  der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs forslag til udtalelse af 
19. november 2019 om Kommissionens beretning af 15. juli 2019 om 
konkurrencepolitikken 2018,

 der henviser til Regionsudvalgets forslag til udtalelse af 22. oktober 2019 om 
Kommissionens beretning af 15. juli 2019 om konkurrencepolitikken 2018,

 der henviser til rapporten "Competition policy for the digital era" udarbejdet af 
Kommissionens eksperter på højt plan i 2019,

 der henviser til forslaget af 4. juli 2019 fra Frankrig, Tyskland og Polen om en 
moderniseret europæisk konkurrencepolitik,

 der henviser til rapporten fra Den Europæiske Forbrugerorganisation (BEUC) med titlen 
"The Role of Competition Policy in Protecting Consumers’ Well-being in the Digital 

1 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0062.
2 EUT L 11 af 14.1.2019, s. 3-33.
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Era" fra 2019,

 der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 22. marts og 27. maj 2019,

 der henviser til erklæringen fra 18 medlemsstater på det 6. ministermøde "Friends of 
Industry" den 18. december 2018,

 der henviser til den igangværende revision af retningslinjerne for horisontalt 
samarbejde,

 der henviser til den igangværende offentlige høring om de horisontale forordninger om 
gruppefritagelse,

 der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 12. juli 
2018 med titlen "En europæisk retlig ramme, der er tilpasset virksomhederne i den 
sociale økonomi" (INT871),

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelser fra Udvalget om International Handel og Udvalget om 
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0000/2019),

A. der henviser til, at konkurrencepolitikken skal være til gavn for forbrugerne og samtidig 
beskytte europæiske virksomheder, navnlig SMV'er, i en situation med illoyal 
konkurrence uden for Europa;

B. der henviser til, at konkurrencepolitikken skal tilpasses til de digitale, miljømæssige, 
industrielle og sociale udfordringer i overensstemmelse med målene i Parisaftalen;

C. der henviser til vigtigheden af en mere bæredygtig og solidarisk økonomi;

Konkurrencepolitikkens rolle i globaliseringen

1. opfordrer Kommissionen til at udvikle konkurrencepolitikkens indflydelse i verden, bl.a. 
ved at styrke samarbejdet med USA og Kina;

2. opfordrer Kommissionen til at kontrollere de udenlandske direkte investeringer og ikke 
begrænse sig til screeningmekanismen;

3. anmoder Kommissionen om at sikre gensidighed med tredjelande i offentlige udbud og 
investeringspolitikken;

4. opfordrer Kommissionen til at fremme vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse 
inden for disruptive teknologier, forenkle reglerne herom og lempe kravene hertil, så 
mindre industrielle forskningsprojekter også bliver mærket;

5. opfordrer Kommissionen til at sikre en afbalanceret anvendelse af statsstøttekontrollen 
over for europæiske operatører for at undgå asymmetri i forhold til deres udenlandske 
konkurrenter, som ikke er omfattet heraf;
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6. opfordrer Kommissionen til at anlægge en tilgang, der er mere gunstig for industrielt 
samarbejde, for at fremme fremkomsten af europæiske ledere, der kan konkurrere på 
globalt plan;

7. anmoder om en revision af definitionen af det relevante marked i retning af en mere 
langsigtet vision, der omfatter den globale dimension og den potentielle fremtidige 
konkurrence;

Tilpasning af konkurrencen til den digitale tidsalder

8. opfordrer Kommissionen til at revidere reglerne om fusioner og styrke indsatsen over for 
karteller under hensyntagen til de markedsstyrke- og netværkseffekter, der er forbundet 
med både persondata og finansielle data; foreslår, at enhver fusion på markedet for 
sådanne data underkastes forudgående kontrol, uanset tærsklerne;

9. understreger, at dominerende aktørers erhvervelse af nystartede virksomheder medfører 
svind i innovationen og truer suveræniteten, og opfordrer Kommissionen til at vende 
bevisbyrden i forbindelse med disse opkøb;

10. understreger, at visse enheder, der har status som både platform og leverandør, misbruger 
deres stilling til at påtvinge konkurrenter urimelige vilkår; anmoder Kommissionen om at 
pålægge dem sanktioner;

11. anmoder Kommissionen om at indføre en centraliseret ordning for forudgående 
markedskontrol, om at give de nationale myndigheder de nødvendige midler til at 
indsamle data anonymt og om at indføre en målrettet regulering, når praksis bliver 
systemisk;

12. advarer Kommissionen om de seneste eksempler på udenlandske monopolers opkøb af 
digitale sundhedsdataoperatører og risiciene angående beskyttelse af privatlivets fred og 
de konkurrencebegrænsende virkninger af disse transaktioner;

13. understreger, at formidlingsplatformene ganske vist spiller en vigtig rolle for forbrugernes 
adgang til onlinetjenester, men at nogle af dem misbruger deres privilegerede stilling ved 
at optræde som gatekeepere; anmoder Kommissionen om at afslutte sin indledende 
undersøgelse af Spotify's klage over Apples konkurrencebegrænsende praksis og hurtigst 
muligt iværksætte en formel procedure;

14. opfordrer Kommissionen til at styrke forbrugernes valgfrihed og oprette en europæisk 
forbrugerbeskyttelsesmyndighed;

Effektiviteten af de konkurrencepolitiske instrumenter

15. minder om, at de store bøder ofte dækkes af virksomhederne ved hjælp af hensættelser og 
i sidste ende væltes over på forbrugerne;

16. peger på den langsommelige anvendelse af kartelreglerne; fremhæver den finansielle og 
strukturelle risiko for visse aktører ved at indlede langvarige og dyre procedurer; anmoder 
Kommissionen om at overveje at fastsætte nogle frister, der tager hensyn til 
virksomhedernes tidsrammer;
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17. understreger det presserende behov for at ty til forebyggende foranstaltninger for at 
tilpasse sig til den hurtige udvikling af nye markeder og standse enhver praksis, der kan 
skade konkurrencen alvorligt; opfordrer Kommissionen til at slække på kriterierne i 
forbindelse med disse foranstaltninger for at undgå uoprettelige skader;

18. beklager, at Kommissionen til trods for dets gentagne anmodninger herom stadig ikke har 
afsluttet undersøgelsen vedrørende Google Shopping, der blev indledt i 2010; 
understreger, at det i mangel af målrettede og effektive adfærdsregulerende løsninger, der 
er afprøvet på forhånd sammen med den ramte virksomhed, kan være nødvendigt med en 
fuldstændig strukturel adskillelse mellem de almindelige og specialiserede søgetjenester;

Sektorpolitikker

19. opfordrer Kommissionen til at gøre mere systematisk brug af undersøgelser i de sektorer, 
der er vigtige for borgernes dagligdag, såsom transport og medier, i den digitale tidsalder;

20. gentager, at skattesystemet undertiden bliver brugt til at yde indirekte statsstøtte, hvilket 
skaber ulige konkurrencevilkår på det indre marked;

21. opfordrer Kommissionen til fuldt ud at mobilisere strategien for modernisering af EU's 
statsstøttepolitik, navnlig for så vidt angår energiomstillingen;

22. opfordrer Kommissionen til at undersøge uoverensstemmelserne mellem reglerne for 
statsstøtte i forbindelse med afviklingsstøtte og afviklingsordningen i direktivet om 
genopretning og afvikling af banker og til herefter at revidere sin meddelelse fra 2013 om 
banksektoren i overensstemmelse hermed;

Bedre hensyntagen til borgerne gennem Parlamentet 

23. opfordrer til, at man inden for rammerne af den gældende traktat regelmæssigt anvender 
den almindelige lovgivningsprocedure i forbindelse med konkurrencepolitikken, som det 
var tilfældet med "erstatningsdirektivet" og "ECN+-direktivet";

24. opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at aflægge rapport til Parlamentet om 
gennemførelsen og overvågningen af samarbejdsaftaler på konkurrenceområdet og til at 
inddrage det i dens arbejde på internationalt plan;

25. bekræfter ønsket om, at Parlamentet får en større rolle i udformningen og udviklingen af 
konkurrencepolitikken, i lighed med den amerikanske kongres, der endog har beføjelse til 
at indlede undersøgelser;

26. anmoder Kommissionen om systematisk at inddrage Parlamentet i arbejds- og 
ekspertgruppernes arbejde, navnlig i udformningen af soft law-instrumenter;

27.  opfordrer Kommissionen til at organisere tværfaglige og interinstitutionelle fora med 
deltagelse af nationale lovgivere og nationale forbrugersammenslutninger og til at 
nedbryde barriererne i konkurrencepolitikken;

28. minder om vigtigheden af koordinering med de nationale konkurrencemyndigheder og 
opfordrer Kommissionen til at forelægge Europa-Parlamentet en evaluering af 
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betingelserne for gennemførelsen af ECN+-direktivet;

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, de nationale 
parlamenter og de nationale konkurrencemyndigheder.
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BEGRUNDELSE

Den europæiske konkurrencepolitik er anerkendt langt ud over EU's grænser for dens 
effektivitet, troværdighed, nytteværdi og gode samspil med EU-medlemsstaternes nationale 
politikker. Dens troværdighed bunder i indførelsen og anvendelsen af nogle regler, der er 
stabile over tid og ikke underkastes ændringer ud fra de politiske muligheder. Den europæiske 
konkurrencepolitik har også vist sin værdi ved ikke at være et mål i sig selv, men et redskab 
til gavn for de europæiske forbrugere. Ordføreren opfordrer til, at disse grundlæggende 
elementer bliver styrket.

EU står i dag over for nogle store geopolitiske, digitale, klimamæssige og demokratiske 
udfordringer. Konkurrencepolitikken kan ikke være det eneste værktøj til at imødegå disse 
udfordringer. Ordføreren agter ikke desto mindre at identificere og foreslå en række 
muligheder for forbedringer, som vil gøre det muligt for konkurrencepolitikken at spille sin 
rolle fuldt ud. Denne betænkning er således ikke bygget op omkring de forskellige grene af 
konkurrencepolitikken, idet hensigten er at fokusere på de nævnte store udfordringer.

Ordføreren er af den opfattelse, at Kommissionen bør iværksætte en række foranstaltninger i 
overensstemmelse med den erklærede hensigt om at blive en Kommission med geopolitiske 
ambitioner og fastholde Europas plads i verden. Disse foranstaltninger bør konkret vedrøre 
EU's forhold til sine partnere, navnlig på områderne internationalt samarbejde om 
konkurrencepolitikkerne, kontrol med direkte udenlandske investeringer eller offentlige 
udbud.  De kan også føre til en konkurrencepolitik, der er med til at skabe europæiske ledere i 
nøglesektorer og give dem fremgang og evnen til at reagere på de konkurrenceproblemer, som 
de nye markeder medfører for Europas suverænitet, såsom miljø, kunstig intelligens eller 
mobilitet i byerne.

Ordføreren ønsker også at opfordre Kommissionen til at sætte alt ind på at tilpasse 
konkurrencen til den digitale tidsalder. Dette kræver, at der tages hensyn til "data-
aggregatorers" markedsstyrke ved afgørelsen af, om der foreligger et misbrug af en 
dominerende stilling, og i forbindelse med fusioner. Det indebærer også en stærk og 
beslutsom indsats angående formidlingsplatformene. Det bør også undersøges, om der skal 
indføres en systemisk kontrol med de digitale markeder.

Ordføreren foreslår en række metoder til at bringe konkurrencepolitikken i overensstemmelse 
med udfordringerne i forbindelse med den globale opvarmning. F.eks. bør statsstøttereglerne 
bringes tilpasses til Parisaftalen og energiomstillingen. På sidstnævnte område er det vigtigt, 
at revisionen af de relevante retningslinjer benyttes som en lejlighed til at indføre strenge krav 
med hensyn til de energiformer, der er uforenelige med Parisaftalen.

Ordføreren understreger behovet for en mere effektiv og inklusiv politik. Procedurerne er 
undertiden for lange og bekostelige. De foreslåede løsninger er stadig alt for ofte begrænset til 
rent finansielle foranstaltninger, som til tider ikke er særlig afskrækkende. Ordføreren mener, 
at det haster med at få afprøvet flere mulige løsninger. Konkurrencepolitikken skal desuden 
tage større hensyn til borgerne, bl.a. gennem større inddragelse af den forsamling, der 
repræsenterer dem, nemlig Europa-Parlamentet. Dette vil resultere i en række 
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foranstaltninger, der præsenteres i denne betænkning.

Endelig ønsker ordføreren, at Kommissionen kommer med konkrete svar på Europa-
Parlamentets betænkninger. I denne forbindelse gentager ordføreren helt bevidst - 
undertiden i deres helhed - nogle anmodninger fremsat i tidligere betænkninger, som ikke 
synes at være blevet besvaret tilstrækkeligt. Det er afgørende, at der bliver fulgt nøje op på 
denne betænkning, ligesom på tidligere og kommende betænkninger.


