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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentésről
(2019/2131(INI))
Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ) és különösen annak 
101–109. cikkére,

– tekintettel a versenyről szóló vonatkozó bizottsági szabályokra, iránymutatásokra, 
nyilvános konzultációkra, állásfoglalásokra, közleményekre és dokumentumokra,

– tekintettel a „2018. évi jelentés a versenypolitikáról” című, 2019. július 15-i bizottsági 
jelentésre (COM(2015)0339) és a hozzá csatolt, ugyanaznap kelt bizottsági szolgálati 
munkadokumentumra,

– tekintettel az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentésről szóló, 2019. január 31-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel Ursula von der Leyen elnök Margrethe Vestagernek címzett, 2019. szeptember 
10-i küldetésnyilatkozatára,

– tekintettel Margrethe Vestager biztosjelöltnek az Európai Parlament 2019. október 8-i 
meghallgatásán adott írásbeli és szóbeli válaszaira,

– tekintettel a jogellenes és összeegyeztethetetlen állami támogatások visszafizettetéséről 
szóló bizottsági közleményre (2019/C 247/01),

 tekintettel a tagállami versenyhatóságok helyzetének a hatékonyabb jogérvényesítés 
céljából történő megerősítéséről és a belső piac megfelelő működésének biztosításáról 
szóló, 2018. december 11-i (EU) 2019/1 európai parlamenti és tanácsi irányelve2,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a 2018. évi versenypolitikáról 
szóló, 2019. július 15-i bizottsági jelentésről szóló, 2019. november 19-i 
véleménytervezetére;

 tekintettel a Régiók Bizottságának a 2018. évi versenypolitikáról szóló, 2019. július 15-i 
bizottsági jelentésről szóló, 2019. október 22-i véleménytervezetére;

 tekintettel az Európai Bizottság magas szintű szakértői által 2019-ben készített, 
„Versenypolitika a digitális korszakban” című jelentésre,

 tekintettel Franciaország, Németország és Lengyelország „A korszerűsített európai 
versenypolitika” című, 2019. július 4-i javaslatára,

 tekintettel az Európai Fogyasztók Szervezetének (BEUC) „A versenypolitika szerepe a 

1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0062.
2 HL L 11., 2019.1.14., 3–33. o.
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fogyasztók jólétének védelmében a digitális korszakban” című 2019. évi jelentésére,

 tekintettel az Európai Tanács 2019. március 22-i és május 27-i következtetéseire,

 tekintettel az „ipar barátai” csoport 6. miniszteri találkozóján 2018. december 18-án 18 
tagállam által tett nyilatkozatra,

 tekintettel a horizontális együttműködésre vonatkozó iránymutatások folyamatban lévő 
felülvizsgálatára,

 tekintettel a horizontális csoportmentességi rendeletekről szóló, folyamatban lévő 
nyilvános konzultációra,

 tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak „A szociális gazdasági 
vállalkozásokra vonatkozó megfelelő európai jogi keret felé” című, 2018. július 12-i 
véleményére (INT871),

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottság véleményére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0008/2019),

A. mivel a versenypolitikának a fogyasztók javát kell szolgálnia, ugyanakkor meg kell 
védenie az európai vállalkozásokat, különösen a kkv-kat az Európán kívüli tisztességtelen 
versennyel szemben;

B. mivel a versenypolitikát a Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel összhangban hozzá kell 
igazítani a digitális, ökológiai, ipari és társadalmi kihívásokhoz;

C. mivel fontos a fenntarthatóbb és szolidaritáson alapuló gazdaság;

A versenypolitika szerepe a globalizációban

1. felkéri a Bizottságot, hogy fokozza a versenypolitika befolyását a világban, különösen az 
Egyesült Államokkal és Kínával folytatott együttműködés megerősítése révén;

2. felhívja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a közvetlen külföldi befektetéseket, és ne 
szorítkozzon kizárólag az átvilágítási mechanizmusra;

3. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a kölcsönösséget a harmadik országokkal a 
közbeszerzési és beruházási politika terén;

4. felkéri a Bizottságot, hogy ösztönözze a forradalmi technológiákkal kapcsolatos, közös 
európai érdeket szolgáló fontos projekteket, egyszerűsítse azok rendszerét és észszerűsítse 
a követelményeket annak érdekében, hogy a kisebb ipari kutatási projektek is előtérbe 
kerüljenek;

5. felkéri a Bizottságot, hogy biztosítsa az állami támogatások ellenőrzésének 
kiegyensúlyozott alkalmazását az európai gazdasági szereplők számára annak érdekében, 
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hogy elkerülhetők legyenek az aszimmetriák külföldi versenytársaikkal, amelyek nem 
tartoznak az ellenőrzés hatálya alá;

6. felhívja a Bizottságot, hogy fogadjon el kedvezőbb megközelítést az ipari együttműködés 
tekintetében az európai vezetők globális versenyképességének előmozdítása érdekében;

7. kéri az érintett piac meghatározásának felülvizsgálatát egy olyan hosszabb távú elképzelés 
érdekében, amely magában foglalja a globális dimenziót és a potenciális jövőbeli versenyt;

A verseny hozzáigazítása a digitális korhoz

8. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja felül az összefonódásokra vonatkozó szabályokat és 
erősítse meg a trösztellenes fellépést azáltal, hogy figyelembe veszi a személyes és 
pénzügyi adatokhoz kapcsolódó piaci és hálózati erő hatásait; javasolja, hogy az ilyen 
adatok piacán valamennyi összefonódást előzetes ellenőrzésnek vessék alá, tekintet nélkül 
a küszöbértékekre;

9. hangsúlyozza, hogy az induló vállalkozások domináns szereplők általi felvásárlása 
tönkreteszi az innovációt és veszélyezteti a szuverenitást, és felhívja a Bizottságot, hogy e 
felvásárlások esetében fordítsa meg a bizonyítási terhet;

10. hangsúlyozza, hogy egyes, platformként és beszállítóként kettős jogállással rendelkező 
szervezetek visszaélnek helyzetükkel, és tisztességtelen feltételeket kényszerítenek a 
versenytársakra; felhívja a Bizottságot, hogy vessen ki rájuk szankciót;

11. felhívja a Bizottságot, hogy vezessen be központosított előzetes piacellenőrzési rendszert, 
biztosítsa a nemzeti hatóságok számára a névtelen adatgyűjtéshez szükséges eszközöket, és 
vezessen be célzott szabályozást, amikor a gyakorlatok rendszerszintűvé válnak;

12. figyelmezteti a Bizottságot egyrészt arra, hogy a közelmúltban külföldi monopóliumok 
egészségügyi adatokat kezelő digitális szolgáltatókat szereztek meg, másrészt ennek 
következtében a magánélet védelmével kapcsolatos kockázatokra, amelyek túlmutatnak 
ezen ügyletek versenyellenes hatásain;

13. hangsúlyozza, hogy a közvetítő platformok jelentős szerepet játszanak a fogyasztók online 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésében, azonban néhányan visszaélnek privilegizált 
helyzetükkel azáltal, hogy „kapuőrként” járnak el; felhívja a Bizottságot, hogy zárja le a 
Spotify által az Apple versenyellenes gyakorlatai ellen benyújtott panasz előzetes 
vizsgálatát, és a lehető leghamarabb indítson hivatalos eljárást;

14. ösztönzi a Bizottságot, hogy erősítse meg a fogyasztók választási szabadságát, és hozzon 
létre egy európai fogyasztóvédelmi hatóságot;

A versenypolitikai eszközök hatékonysága

15. emlékeztet arra, hogy a vállalatok gyakran súlyos bírságokat szabnak ki, amelyeket végső 
soron a fogyasztókra hárítanak át;

16. kiemeli az antitröszt szabályok alkalmazásának lassúságát; hangsúlyozza a pénzügyi és 
strukturális kockázatokat, amelyeknek egyes szereplők ki vannak téve, amikor 
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hosszadalmas és költséges eljárásokat indítanak; felhívja a Bizottságot, hogy vegye 
fontolóra határidők megállapítását, figyelembe véve a vállalkozások gazdasági idejét;

17. hangsúlyozza, hogy sürgősen óvintézkedésekre van szükség az új piacok gyors fejlődéséhez 
való alkalmazkodáshoz és minden olyan gyakorlat megszüntetése érdekében, amely 
súlyosan károsítaná a versenyt; felhívja a Bizottságot, hogy a visszafordíthatatlan károk 
elkerülése érdekében enyhítse ezen intézkedések kritériumait;

18. sajnálja, hogy többszöri kérései ellenére a Bizottság még mindig nem zárta le a 2010-ben 
indított Google Shopping-vizsgálatot; hangsúlyozza, hogy a károsult vállalattal szembeni 
célzott, hatékony és előzetesen tesztelt magatartásbeli jogorvoslatok hiányában szükség 
lehet az általános és szakosodott kutatási szolgáltatások teljes strukturális szétválasztására;

Ágazati politikák

19. felhívja a Bizottságot, hogy a digitális korban rendszeresebben folytasson vizsgálatokat a 
polgárok mindennapi élete szempontjából alapvető ágazatokban, például a közlekedésben 
vagy a médiában;

20. megismétli, hogy az adózást néha közvetett állami támogatás nyújtására használják, ami 
egyenlőtlen versenyfeltételeket teremt a belső piacon;

21. felhívja a Bizottságot, hogy teljes mértékben mozgósítsa az állami támogatások 
korszerűsítésére irányuló stratégiát, különösen az energetikai átállás érdekében;

22. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a felszámolási támogatás tekintetében az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok és a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló 
irányelv szerinti szanálási rendszer közötti ellentmondásokat, és ezt követően ennek 
megfelelően módosítsa a bankokról szóló 2013-as közleményét;

Nagyobb összpontosítás a polgárokra a Parlamenten keresztül 

23. a versenypolitikában a rendes jogalkotási eljárás folyamatos alkalmazására szólít fel, a 
kártérítésről szóló irányelv és az ECN+ irányelv mintájára, a szerződések módosítása 
nélkül;

24. felhívja a Bizottságot, hogy rendszeresen tegyen jelentést a Parlamentnek a versenyjogi 
együttműködési megállapodások végrehajtásáról és nyomon követéséről, és vonja be a 
Parlamentet nemzetközi tevékenységébe;

25. hangsúlyozza azon kívánságát, hogy a Parlament kapjon nagyobb szerepet a versenypolitika 
meghatározásában és fejlesztésében, mint például az Egyesült Államok Kongresszusa, 
amely akár vizsgálatok indítására is jogosult;

26. felhívja a Bizottságot, hogy rendszeresen vonja be a Parlamentet a munkacsoportok és a 
szakértők munkájába, különösen a nem kötelező erejű jogi eszközök meghatározása során;

27.  felhívja a Bizottságot, hogy szervezzen multiszektorális és intézményközi fórumokat a 
nemzeti szabályozók és a nemzeti fogyasztói csoportok bevonásával, és biztosítsa az 
átjárhatóságot a versenypolitikában;
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28. emlékeztet a nemzeti versenyhatóságokkal való koordináció fontosságára, és felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be értékelést az Európai Parlamentnek az ECN+ irányelv 
végrehajtásának feltételeiről;

29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a nemzeti 
parlamenteknek és a nemzeti versenyhatóságoknak.
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INDOKOLÁS

Az európai versenypolitika hatékonysága, hitelessége, hasznossága és az uniós tagállamok 
nemzeti politikáival való jó kapcsolata miatt az Európai Unió határain túl is elismert. 
Hitelessége a hosszú távon stabil és a politikai lehetőségek változásától független szabályok 
létrehozásában és alkalmazásában gyökerezik. Az európai versenypolitika azzal is 
bizonyította hasznosságát, hogy nem önmagában vett cél, hanem eszköz az európai 
fogyasztók számára. Az előadó felhív a versenypolitika alapjainak megerősítésére.

Az Európai Unió jelenleg jelentős geopolitikai, digitális, éghajlati és demokratikus 
kihívásokkal néz szembe. A versenypolitika nem lehet az egyetlen rendelkezésre álló eszköz 
e kihívások kezelésére. Mindazonáltal az előadó számos olyan javítási lehetőséget kíván 
meghatározni és javasolni, amelyek lehetővé teszik, hogy a versenypolitika teljes mértékben 
betölthesse szerepét. A jelentés tehát nem a versenypolitika különböző ágai köré szerveződik, 
hanem ezekre a kulcsfontosságú kihívásokra kíván összpontosítani.

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottságnak számos intézkedést kellene bevezetnie, összhangban 
azzal a kinyilvánított szándékkal, hogy geopolitikai ambíciókkal rendelkező Bizottsággá 
váljon és megerősítse Európa helyét a világban. Ezeknek az intézkedéseknek konkrétan az 
Európai Unió és partnerei közötti kapcsolatokat kell érinteniük, különösen a nemzetközi 
versenypolitikai együttműködés, a közvetlen külföldi befektetések ellenőrzése vagy a 
közbeszerzés területén.  Ezen intézkedések olyan versenypolitikában is testet ölthetnek, amely 
ösztönzi az európai vezetők megjelenését és felemelkedését a kulcsfontosságú ágazatokban, 
valamint az Európa szuverenitása szempontjából új piacok – például a környezetvédelem, a 
mesterséges intelligencia vagy a városi mobilitás – által felvetett versenyjogi kérdésekre való 
reagálást.

Az előadó arra is fel kívánja kérni a Bizottságot, hogy határozottan lépjen fel annak 
érdekében, hogy a versenyt a digitális korhoz igazítsa. Ehhez figyelembe kell venni az 
„adataggregátorok” piaci hatalmával kapcsolatos dimenziót az erőfölénnyel való visszaélés 
azonosítása érdekében és az összefonódások összefüggésében. Ez a közvetítő platformok 
tekintetében is határozott és eltökélt fellépést igényel. Meg kell vizsgálni a digitális piacok 
rendszerszintű ellenőrzésének létrehozását is.

Az előadó számos módot javasol arra, hogy a versenypolitika összhangba kerüljön a globális 
felmelegedés kihívásaival. Az állami támogatások rendszerét például össze kell hangolni a 
Párizsi Megállapodással és az energetikai átállással. Ez utóbbi területen alapvető fontosságú, 
hogy a vonatkozó iránymutatások felülvizsgálata lehetőséget kínáljon szigorú követelmények 
bevezetésére a Párizsi Megállapodással összeegyeztethetetlen energiatípusok esetében.

Az előadó hangsúlyozza, hogy hatékonyabb és inkluzívabb politikára van szükség. Az 
eljárások időnként túl hosszúak és költségesek. A javasolt korrekciós intézkedések még 
mindig túl gyakran kizárólag pénzügyi intézkedésekre korlátozódnak, és azok időnként nem 
kellően visszatartó erejűek. Az előadó úgy véli, hogy sürgősen meg kell nyitni a lehetséges 
korrekciós intézkedések mintáját. Emellett a versenypolitikának jobban figyelembe kell 
vennie a polgárokat, különösen az őket képviselő közgyűlés, az Európai Parlament nagyobb 
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mértékű bevonása révén. Ez megvalósulhatna az ebben a jelentésben ismertetett egyes 
intézkedések bevezetése révén.

Végezetül az előadó szeretné, ha a Bizottság konkrét válaszokat adna az Európai 
Parlament jelentéseire. E tekintetben az előadó szándékosan – néha szó szerint – megismétli 
a korábbi jelentésekben megfogalmazott kéréseket, amelyekre a válaszok, úgy tűnik, nem 
voltak kielégítőek. Alapvető fontosságú, hogy ezt a jelentést – az előző és az azt követő 
jelentésekhez hasonlóan – szigorúan nyomon kövessék.


