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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an tuarascáil bhliantúil ar bheartas iomaíochta an Aontais Eorpaigh
(2019/2131(INI))
Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), agus go háirithe 
Airteagail 101 go 109 de,

– ag féachaint do na rialacha, na treoirlínte, na rúin, na comhairliúcháin phoiblí, na 
teachtaireachtaí agus na doiciméid ábhartha ón gCoimisiún maidir leis an iomaíocht,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoimisiún an 15 Iúil 2019 maidir le beartas iomaíochta 
2018 (COM(2019)339) chomh maith leis an doiciméad inmheánach oibre de chuid an 
Choimisiúin ón dáta céanna atá ag gabháil leis,

– ag féachaint dá rún an 21 Eanáir 2019 ar an tuarascáil bhliantúil ar bheartas iomaíochta 
an Aontais Eorpaigh1,

– ag féachaint do litir mhisin an 10 Meán Fómhair 2019 ón Uachtarán toghaí Ursula von 
der Leyen chuig Margrethe Vestager,

– ag féachaint do na freagraí i scríbhinn agus ó bhéal ón gCoimisinéir ainmnithe Margrethe 
Vestager ag an éisteacht a thug Parlaimint na hEorpa an 8 Deireadh Fómhair 2019,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le státchabhair atá 
neamhdhleathach agus neamh-chomhoiriúnach leis an margadh inmheánach a 
aisghabháil (2019/C 247/01),

 ag féachaint do Threoir (AE) 2019/1 ó Parlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2018 maidir le húdaráis iomaíochta na mBallstát a chumhachtú le bheith ina 
bhforfheidhmitheoirí níos éifeachtaí agus chun dea-fheidhmiú an mhargaidh 
inmheánaigh a áirithiú2,

–  ag féachaint don dréacht-tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 
19 Samhain 2019 ar an tuarascáil ón gCoimisiún an 15 Iúil 2019 ar bheartas iomaíochta 
2018,

 ag féachaint don dréacht-tuairim ó Choiste na Réigiún an 22 Deireadh Fómhair 2019 ar 
an tuarascáil ón gCoimisiún an 15 Iúil 2019 ar bheartas iomaíochta 2018,

 ag féachaint don tuarascáil ó 2019 ó shaineolaithe ardleibhéil an Choimisiúin Eorpaigh 
dar teideal Competition policy for the digital era [Beartas iomaíochta don ré dhigiteach],

 ag féachaint don togra ón bhFrainc, ón nGearmáin agus ón bPolainn an 4 Iúil 2019 dar 
teideal Pour une politique européenne de la concurrence modernisée,

1 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0062.
2 IO L 11, 14.1.2019, lgh. 3-33.
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 ag féachaint don tuarascáil ó 2019 ó Bhiúró Eorpach na gCumann Tomhaltóirí dar teideal 
The Role of Competition Policy in Protecting Consumers’ Well-being in the Digital Era,

 ag féachaint do na Conclúidí ón gComhairle Eorpach an 22 Márta agus an 27 Bealtaine 
2019,

 ag féachaint don dearbhú ó 18 mBallstát le linn an séú cruinniú aireachta a bhí ag 
“Meitheal Chairde an Tionscail” an 18 Nollaig 2018,

 ag féachaint don athbhreithniú atá á déanamh faoi láthair ar na treoirlínte maidir le comhar 
cothrománach,

 ag féachaint don chomhairliúchán poiblí atá ar bun faoi láthair maidir le rialacháin 
chothrománacha blocdhíolúine,

 ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 12 Iúil 2018 
dar teideal “I dtreo creat dlíthiúil iomchuí Eorpach d’fhiontair an gheilleagair shóisialta” 
(INT871),

– ag féachaint d’Airteagal 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta agus ón gCoiste um 
Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta 
(A9-0000/2019),

A. de bhrí gur gá go rachaidh an beartas iomaíochta chun tairbhe don tomhaltóir agus, ag an 
am céanna, go ndéanfaidh sé fiontair Eorpacha, go háirithe FBManna, a chosaint ar 
iomaíocht éagórach lasmuigh den Eoraip;

B. de bhrí gur gá, i gcomhréir le spriocanna Chomhaontú Pháras, an beartas iomaíochta a 
chur in oiriúint do dhúshláin dhigiteacha, éiceolaíocha, thionsclaíocha agus shóisialta;

C. de bhrí go bhfuil tábhacht ag baint le geilleagar atá níos inbhuanaithe agus níos 
dlúthpháirtí;

Ról an bheartais iomaíochta ó thaobh an domhandaithe de

1. á iarraidh ar an gCoimisiún tionchar an bheartais iomaíochta ar fud an domhain a fhorbairt, 
go háirithe trí chomhar leis na Stáit Aontaithe agus an tSín a threisiú;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún faireachán a dhéanamh ar infheistíochtaí díreacha coigríche 
agus gan é féin a theorannú don sásra um scagadh;

3. á iarraidh ar an gCoimisiún an chómhalartacht le tríú tíortha a áirithiú sa soláthar poiblí agus 
sa bheartas infheistíochta;

4. á iarraidh ar an gCoimisiún tionscadail thábhachtacha ar mhaithe le leas na hEorpa i 
gcoitinne sna teicneolaíochtaí bunathraitheacha a spreagadh, a dtéarmaí achtúcháin a 
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dhéanamh níos símplí agus a gcuid riachtanas a laghdú ionas go bhformheasfar freisin 
tionscadail thionsclaíocha taighde ar scála níos lú;

5. á iarraidh ar an gCoimisiún a ráthú go ndéanfar an rialú ar státchabhair d’oibreoirí Eorpacha 
a chur i bhfeidhm go cothrom chun neamhréireanna lena gcuid iomaitheoirí ón gcoigríoch 
nach bhfuil faoina réir a sheachaint;

6. á iarraidh ar an gCoimisiún cur chuige níos fabhraí a ghlacadh maidir le comhar tionsclaíoch 
sa chaoi go dtiocfaidh ceannairí Eorpacha atá iomaíoch ar leibhéal domhanda chun cinn;

7. á iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú ar shainmhíniú an mhargaidh ábhartha ionas go 
mbogfar i dtreo dearcadh níos fadtéarmaí a mbeidh an ghné dhomhanda agus iomaíocht a 
d’fhéadfadh a bheith i gceist as seo amach san áireamh ann;

An iomaíocht a oiriúnú don ré dhigiteach

8. á iarraidh ar an gCoimisiún féachaint arís ar na rialacha maidir le cumaisc agus 
gníomhaíocht in aghaidh trustaí, agus na héifeachtaí atá ag cumhacht margaidh agus 
cumhacht líonraí a bhaineann le sonraí pearsanta agus sonraí airgeadais á gcur san áireamh; 
ag moladh gur cheart gach cumasc ar mhargadh na sonraí sin a bheith faoi réir faireachán 
roimh ré, gan beann ar thairseacha;

9. ag cur i bhfios go ndéanann athcheannach gnólachtaí nuathionscanta ag imreoirí 
ceannasacha dochar don nuálaíocht agus gur bagairt ar cheannasacht é, agus á iarraidh ar 
an gCoimisiún an dualgas cruthúnais a aisiompú i gcás na n-éadálacha sin;

10. ag cur i bhfios go ndéanann eintitis áirithe, a bhfuil stádas dúbailte mar árdán agus mar 
sholáthróir acu, míúsáid a bhaint as a seasamh chun téarmaí éagóracha a fhorchur ar 
iomaitheoirí; á iarraidh ar an gCoimisiún smachtbhannaí a chur orthu sin;

11. á iarraidh ar an gCoimisiún córas lárnach um fhaireachán ex ante ar mhargaí a thabhairt 
isteach, na cumais riachtanacha a thabhairt do na húdaráis náisiúnta chun sonraí a bhailiú 
ar bhealach anaithnid, agus rialáil dhírithe a thabhairt isteach tráth a thagann cleachtais chun 
bheith córasach;

12. á thabhairt ar aird don Choimisiún gur athcheannaigh monaplachtaí eachtrannacha oibreoirí 
digiteacha sonraí sláinte le déanaí, agus go bhfuil rioscaí a théann thar éifeachtaí 
frithiomaíocha ag gabháil leis na hidirbhearta sin a mhéid a bhaineann leis an saol 
príobháideach a chosaint;

13. ag cur i bhfios go bhfuil ról mór ag árdáin idirghabhála chun rochtain ar sheirbhísí ar líne a 
thabhairt do thomhaltóirí, ach go mbaineann cuid díobh mí-úsáid as a seasamh 
pribhléideach trí ghníomhú mar “mhaoir gheata”; á iarraidh ar an gCoimisiún a réamh-
imscrúdú a thabhairt i gcrích maidir le gearán Spotify i gcoinne chleachtais fhrithiomaíocha 
Apple agus nós imeachta foirmiúil a sheoladh gan mhoill;

14. á mholadh don Choimisiún saoirse rogha na dtomhaltóirí a threisiú agus údarás Eorpach um 
chosaint tomhaltóirí a chruthú;

Éifeachtacht ionstraimí an bheartais iomaíochta
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15. ag meabhrú gur minic a bhíonn na fíneálacha móra a fhorchuirtear soláthartha ag fiontair 
agus go gcuirtear ar aghaidh in fine chuig na tomhaltóirí iad;

16. ag cur i bhfios go mbíonn cur i bhfeidhm na rialacha in aghaidh trustaí mall; ag cur i bhfios 
gur ann do riosca airgeadais agus struchtúrach do pháirtithe áirithe chun páirt a ghlacadh i 
nósanna imeachta fada agus costasacha; á iarraidh ar an gCoimisiún sprioc-amanna a shocrú 
agus aird á tabhairt ar thráthchlár eacnamaíoch na bhfiontar;

17. ag cur i bhfios an phráinn a bhaineann le bearta cosanta a ghlacadh chun oiriúnú d’fhorbairt 
thapa na margaí nua agus chun deireadh a chur le gach cleachtas a dhéanfadh dochar mór 
don iomaíocht; á iarraidh ar an gCoimisiún na critéir a bhaineann leis na bearta sin a mhaolú 
chun gach dochar doleigheasta a sheachaint;

18. ag cur in iúl gur oth léi nach bhfuil an t-imscrúdú ar Google Shopping, a osclaíodh in 2010, 
tugtha i gcrích ag an gCoimisiún go fóill, d’aineoinn gur iarr sí amhlaidh arís agus arís eile; 
ag cur i bhfios go bhféadfadh sé, in éagmais leigheasanna iompair spriocdhírithe, 
éifeachtúla agus réamhthástáilte leis an bhfiontar atá ina pháirtí éagóirithe, go mbeadh gá 
le deighilt struchtúrach iomlán idir na seirbhísí ginearálta agus speisialaithe taighde;

Beartais earnála 

19. á iarraidh ar an gCoimisiún imscrúduithe a dhéanamh ar bhealach níos córasaí sna 
hearnálacha atá riachtanach do shaol laethúil na saoránach sa ré dhigiteach, amhail iompar 
nó na meáin;

20. ag athdhearbhú go n-úsáidtear cánachas uaireanta chun státchabhair indíreach a thabhairt, 
rud a chruthaíonn dálaí iomaíochta éagothroma sa mhargadh inmheánach;

21. á iarraidh ar an gCoimisiún leas iomlán a bhaint as an straitéis maidir le státchabhair a 
nuachóiriú, go háirithe i gcás an aistrithe fuinnimh;

22. á iarraidh ar an gCoimisiún scrúdú a dhéanamh ar na neamhréireachtaí idir na rialacha 
maidir le státchabhair a bhaineann le cabhair faoi choinne leachtaithe agus an córas réitigh 
faoin Treoir maidir le Téarnamh agus Réiteach na mBanc, agus ansin athbhreithniú a 
dhéanamh dá réir ar a teachtaireacht ó 2013 maidir leis an earnáil baincéireachta;

Cuimsiú níos fearr a dhéanamh ar na saoránaigh tríd an bParlaimint 

23. ag iarraidh, gan leasú a dhéanamh ar na Conarthaí, go mbainfí úsáid rialta as an gnáthnós 
imeachta reachtach sa bheartas iomaíochta, amhail na treoracha “Damáistí” agus “ECN+”;

24. á iarraidh ar an gCoimisiún tuairisc a thabhairt di go rialta maidir le cur chun feidhme na 
gcomhaontuithe comhair i ndáil le hiomaíocht agus maidir leis an bhfaireachán a dhéantar 
orthu, agus páirt a thabhairt di ina cuid gníomhaíochta ar an leibhéal idirnáisiúnta;

25. ag cur i bhfios gur mian léi go mbeadh ról níos mó ag an bParlaimint a mhéid a bhaineann 
leis an mbeartas iomaíochta a shainiú agus a fhorbairt, faoi mar a dhéanann Comhdháil na 
Stát Aontaithe, a bhfuil an chumhacht aici imscrúduithe a thosú;

26. á iarraidh ar an gCoimisiún páirt a thabhairt di, ar bhonn córasach, in obair na meithleacha 
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agus na saineolaithe, go háirithe maidir le hionstraimí dlí bhog a shainiú;

27.  á iarraidh ar an gCoimisiún foráim ilearnálacha agus idirinstitiúideacha a eagrú leis na 
rialtóirí náisiúnta agus na grúpaí náisiúnta tomhaltóirí agus deireadh a chur leis an ilroinnt 
atá sa bheartas iomaíochta;

28. ag meabhrú a thábhachtaí atá sé comhordú a dhéanamh leis na húdaráis náisiúnta 
iomaíochta, agus á iarraidh ar an gCoimisiún meastóireacht ar choinníollacha cur chun 
feidhme “Treoir ECN+” a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa;

29. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur chuig an gComhairle, an Coimisiún, na 
parlaimintí náisiúnta agus na húdaráis náisiúnta iomaíochta.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Aithnítear beartas iomaíochta na hEorpa i bhfad i gcéin ó theorainneacha an Aontais Eorpaigh 
mar gheall ar a héifeachtacht, a chreidiúnacht, a áisiúlacht agus a dhea-chomhordú le beartais 
náisiúnta Bhallstáit an Aontais. Tá a chreidiúnacht fothaithe i mbunú agus cur chun feidhme 
rialacha a sheasann an aimsir agus nach mbíonn faoi réir athruithe de bharr seiftiúlacht 
pholaitiúil. Tá dea-theist ar an mbeartas iomaíochta Eorpach freisin sa mhéid nach críoch ann 
féin é, ach ionstram faoi réir thomhaltóirí na Eorpa. Iarrann an Rapóirtéir go dtreiseofaí 
leis na bunphrionsabail sin.

Tá dúshláin mhóra gheopholaitíúla, dhigiteacha, aeráide agus dhaonlathacha roimh an 
Aontas Eorpach faoi láthair. Ní féidir leis an mbeartas iomaíochta seasamh ina aonar mar an t-
aon ionstraim amháin atá ar fáil chun dul i ngleic leis na dúshláin sin. Tá sé ar intinn ag an 
Rapóirtéir, áfach, roinnt réimsí feabhais a aithint agus a mholadh lena gcuirfear ar chumas an 
bheartais iomaíochta a ról a chomhlíonadh ina iomlán. Mar sin, ní dhéantar an tuarascáil seo a 
struchtúrú ar bhrainsí difriúla an bheartais iomaíochta, ach cuirtear béim inti ar na dúshláin 
mhóra.

Tá an Rapóirtéir den tuairim gur cheart don Choimisiún roinnt gníomhaíochtaí a chur ar bun, 
ar gníomhaíochtaí iad a bheadh ag teacht lena rún sonraithe gabháil den gheopholaitíocht agus 
áit na hEorpa ar Domhan a dhaingniú. Go nithiúil, ba cheart go mbeadh baint ag na 
gníomhaíochtaí sin le caidreamh an Aontais Eorpaigh lena chomhpháirtithe, go háirithe i 
réimsí an chomhair idirnáisiúnta maidir le beartais iomaíochta, an rialaithe ar infheistíochtaí 
díreacha coigríche nó an tsoláthair phoiblí.  D'fhéadfadh a bheith i gceist leo freisin beartas 
iomaíochta faoinar féidir le ceannairí Eorpacha teacht chun cinn agus fás sna 
príomhearnálacha agus faoina spreagtar freagraí ar fhadhbanna iomaíochta do cheannasacht 
na hEorpa a thagann ó mhargaí nua, amhail an comhshaol, an intleacht shaorga nó an 
tsoghluaisteacht uirbeach.

Tá an Rapóirtéir chun iarraidh ar an gCoimisiún freisin gníomhú go láidir chun an iomaíocht 
a oiriúnú don ré digiteach. Chuige sin, is gá a chur san áireamh an ghné sin a bhaineann le 
cumhacht margaidh na “gcomhbhailitheoirí sonraí” chun mí-úsáid ceannasachta a shainaithint 
agus freisin i gcomhthéacs cumasc. Ciallaíonn sé sin freisin gníomhaíocht láidir agus 
dhaingean maidir leis na hardáin idirghabhála. Ba cheart féachaint freisin ar rialú sistéamach 
ar na margaí digiteacha a bhunú.

Molann an Rapóirtéir roinnt bealaí chun an beartas iomaíochta a oiriúnú sa chaoi go mbeidh 
sé ag freagairt do dhúshláin an téimh dhomhanda. Mar shampla, ba cheart an córas 
státchabhrach a bheith ag teacht le Comhaontú Pháras agus an aistriú fuinnimh. Maidir leis 
sin, tá sé riachtanach go ndéanfar ceanglais dhiana a thabhairt isteach maidir le cineálacha 
fuinnimh atá ar neamhréir le Comhaontú Pháras agus na treoirlínte infheistíochta ábhartha á 
n-athbhreithniú.

Cuireann an Rapóirtéir i bhfios go bhfuil gá le beartas níos éifeachtaí agus níos cuimsithí. Is 
minic a bhíonn na nósanna imeachta ró-fhada agus ró-chostasach. Tarlaíonn sé go ró-mhinic 
gur bearta airgeadais a bhíonn i gceist leis na leigheasanna a mholtar, agus nach leor mar 
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dhíspreagadh iad. Tá an Rapóirtéir den tuairim go bhfuil géarghá le réimse na leigheasanna a 
leathnú. Ina theannta sin, ní mór na saoránaigh a thabhairt san áireamh ar bhealach níos fearr 
sa bheartas iomaíochta, go háirithe trí pháirt níos mó a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa, 
arb í an tionól a dhéanann ionadaíocht orthu í. Is é a bheadh i gceist leis sin roinnt de na 
bearta a atá sa tuarascáil seo.

Ar deireadh, tá an Rapóirtéir ag iarraidh go dtabharfadh an Coimisiún freagraí nithiúla ar 
thuarascalacha Pharlaimint na hEorpa. Sa chomhthéacs sin, cuireann an Rapóirtéir i dtreis 
d’aon ghnó arís, uaireanta focal ar fhocal, na hiarrataí a rinneadh i dtuarascálacha roimhe seo 
agus ar cosúil nach leor na freagraí a tugadh orthu. Tá sé riachtanach go ndéanfaí dianobair 
leantach ar an tuarascáil seo, faoi mar a rinneadh ar na tuarascálacha a tháinig roimpi agus a 
dhéanfar ar na cinn atá le teacht.


