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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

referente ao relatório anual sobre a política de concorrência da UE
(2019/2131(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 
nomeadamente os artigos 101.º a 109.º,

– Tendo em conta as regras, as orientações, as resoluções, as consultas públicas, as 
comunicações e os documentos pertinentes da Comissão sobre o tema da concorrência,

– Tendo em conta o relatório da Comissão, de 15 de julho de 2019, sobre a política de 
concorrência em 2018 (COM(2019)339) e o documento de trabalho dos serviços da 
Comissão que o acompanha, publicado na mesma data,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 31 de janeiro de 2019, referente ao relatório anual 
sobre a política de concorrência da UE1,

– Tendo em conta a carta de missão, de 10 de setembro de 2019, da presidente eleita Ursula 
von der Leyen dirigida a Margrethe Vestager,

– Tendo em conta as respostas escritas e orais da comissária indigitada Margrethe Vestager 
por ocasião da audição no Parlamento Europeu, em 8 de outubro de 2019,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão relativa à recuperação de auxílios estatais 
ilegais e incompatíveis (2019/C 247/01),

 Tendo em conta a Diretiva (UE) 2019/1 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, que visa atribuir às autoridades da concorrência dos Estados-
Membros competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom 
funcionamento do mercado interno2,

–  Tendo em conta o projeto de parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 19 
de novembro de 2019, sobre o relatório da Comissão, de 15 de julho de 2019, sobre a 
política de concorrência em 2018,

 Tendo em conta o projeto de parecer do Comité das Regiões, de 22 de outubro de 2019, 
sobre o relatório da Comissão, de 15 de julho de 2019, sobre a política de concorrência 
em 2018,

 Tendo em conta o relatório intitulado «Competition policy for the digital era» (Política 
de concorrência na era digital), elaborado por peritos de alto nível da Comissão Europeia 
em 2019,

1 Textos Aprovados, P8_TA(2019)0062.
2 JO L 11 de 14.1.2019, p. 3-33.
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 Tendo em conta a proposta da França, da Alemanha e da Polónia, de 4 de julho de 2019, 
intitulada «Pour une politique européenne de la concurrence modernisée» (Para uma 
política europeia de concorrência modernizada),

 Tendo em conta o relatório de 2019 do Gabinete Europeu das Uniões de Consumidores 
(GEUC) intitulado «The Role of Competition Policy in Protecting Consumers’ Well-
being in the Digital Era» (O papel da política de concorrência na proteção do bem-estar 
dos consumidores na era digital),

 Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 22 de março e 
de 27 de maio de 2019,

 Tendo em conta a Declaração de 18 Estados-Membros na 6.ª reunião ministerial «Amigos 
da Indústria», realizada em 18 de dezembro de 2018,

 Tendo em conta a revisão em curso das orientações sobre a cooperação horizontal,

 Tendo em conta a consulta pública em curso sobre os regulamentos horizontais de isenção 
por categoria,

 Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 12 de julho 
de 2018, intitulado «Rumo a um quadro jurídico europeu adequado às empresas da 
economia social» (INT871),

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Comércio Internacional e da Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários (A9-
0000/2019),

A. Considerando que a política de concorrência deve beneficiar o consumidor e, ao mesmo 
tempo, defender as empresas europeias, em particular as PME, face à concorrência desleal 
fora da Europa;

B. Considerando que a política de concorrência deve ser adaptada aos desafios digitais, 
ecológicos, industriais e sociais, em consonância com os objetivos do Acordo de Paris;

C. Considerando que uma economia mais sustentável e solidária é importante;

O papel da política de concorrência na globalização

1. Insta a Comissão a aumentar a influência da política de concorrência no mundo, 
nomeadamente através do reforço da cooperação com os EUA e a China;

2. Apela à Comissão para que supervisione os investimentos diretos estrangeiros e para que 
não se limite ao mecanismo de análise;

3. Solicita à Comissão que garanta a reciprocidade com os países terceiros em matéria de 
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contratos públicos e política de investimento;

4. Exorta a Comissão a incentivar os projetos importantes de interesse europeu comum no 
domínio das tecnologias disruptivas, a simplificar as suas disposições e a racionalizar os 
seus requisitos, de modo a que os projetos industriais de investigação de menor escala 
também sejam aprovados;

5. Insta a Comissão a garantir uma aplicação equilibrada do controlo dos auxílios estatais aos 
operadores europeus, a fim de evitar assimetrias com os seus concorrentes estrangeiros que 
não estão sujeitos a esse controlo;

6. Apela à Comissão para que adote uma abordagem mais favorável à cooperação industrial, 
a fim de promover a emergência de líderes europeus competitivos a nível mundial;

7. Solicita que se reveja a definição de mercado pertinente, na perspetiva de uma visão a mais 
longo prazo que englobe a dimensão mundial e a concorrência potencial no futuro;

Adaptar a concorrência à era digital

8. Exorta a Comissão a rever as regras relativas às concentrações e a reforçar a ação 
«antitrust», tendo em conta os efeitos do poder de mercado e da rede associados aos dados 
pessoais e financeiros; propõe que cada concentração no mercado desses dados esteja sujeita 
a um controlo prévio, independentemente dos limiares;

9. Sublinha que a aquisição de empresas em fase de arranque por operadores dominantes 
esgota a inovação e ameaça a soberania, e insta a Comissão a inverter o ónus da prova nestas 
aquisições;

10. Realça que algumas entidades, que beneficiam de um duplo estatuto de plataforma e de 
fornecedor, abusam da sua posição para impor cláusulas abusivas aos concorrentes; solicita 
à Comissão que sancione tais entidades;

11. Exorta a Comissão a introduzir um sistema centralizado de controlo ex ante dos mercados, 
a dotar as autoridades nacionais dos meios necessários para recolher os dados de forma 
anónima e a adotar regulamentação específica quando as práticas se tornem sistémicas;

12. Adverte a Comissão para as recentes aquisições efetuadas por monopólios estrangeiros de 
operadores digitais de dados de saúde e para os riscos relacionados com a proteção da vida 
privada, para além dos efeitos anticoncorrenciais destas transações;

13. Sublinha que, ainda que as plataformas de intermediação desempenhem um papel 
importante no acesso dos serviços em linha aos consumidores, algumas abusam da sua 
posição privilegiada, atuando como guardiães do acesso; solicita à Comissão que conclua a 
sua investigação preliminar sobre a denúncia do Spotify contra as práticas 
anticoncorrenciais da Apple e inicie um procedimento formal o mais rapidamente possível;

14. Incentiva a Comissão a reforçar a liberdade de escolha dos consumidores e a criar uma 
autoridade europeia de defesa dos consumidores;
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Eficácia dos instrumentos da política de concorrência

15. Recorda que as pesadas multas impostas são, frequentemente, provisionadas pelas empresas 
e, em última instância, repercutidas nos consumidores;

16. Destaca a lentidão na aplicação das regras «antitrust»; salienta o risco financeiro e estrutural 
para alguns intervenientes de dar início a procedimentos morosos e onerosos; apela à 
Comissão para que pondere a fixação de prazos que tenham em conta o tempo económico 
das empresas;

17. Frisa a necessidade urgente de recorrer a medidas cautelares de adaptação ao rápido 
desenvolvimento dos novos mercados e de pôr termo a toda e qualquer prática suscetível 
de prejudicar gravemente a concorrência; insta a Comissão a flexibilizar os critérios 
relativos a estas medidas, a fim de evitar danos irreversíveis;

18. Lamenta que, apesar dos seus reiterados pedidos, a Comissão ainda não tenha encerrado a 
investigação sobre a Google Shopping, iniciada em 2010; sublinha que, na ausência de 
soluções comportamentais específicas, eficazes e previamente testadas com a empresa 
vítima, pode ser necessária uma separação estrutural completa entre os serviços de pesquisa 
gerais e os especializados;

Políticas setoriais

19. Exorta a Comissão a recorrer de forma mais sistemática às investigações em setores 
essenciais para a vida quotidiana dos cidadãos na era digital, como os transportes ou os 
meios de comunicação social;

20. Reitera que a tributação é, por vezes, utilizada para conceder auxílios estatais indiretos, 
criando condições de concorrência desiguais no mercado interno;

21. Insta a Comissão a mobilizar plenamente a estratégia de modernização dos auxílios estatais, 
em particular para a transição energética;

22. Apela à Comissão para que analise as incongruências entre as regras em matéria de auxílios 
estatais no domínio dos auxílios à liquidação, por um lado, e o regime de resolução da 
Diretiva Recuperação e Resolução Bancárias, por outro, e, subsequentemente, para que 
reveja a sua comunicação de 2013 sobre o setor bancário;

Dedicar mais atenção aos cidadãos por intermédio do Parlamento 

23. Apela, no contexto do atual Tratado, a uma utilização regular do processo legislativo 
ordinário na política de concorrência, à semelhança das diretivas Danos e REC +;

24. Exorta a Comissão a informá-lo regularmente sobre a aplicação e o acompanhamento dos 
acordos de cooperação em matéria de concorrência e a envolvê-lo na sua atividade 
internacional;

25. Afirma o seu desejo de desempenhar um papel mais importante na definição e no 
desenvolvimento da política de concorrência, à semelhança do Congresso dos EUA, que 
tem inclusivamente o poder de encetar investigações;
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26. Solicita à Comissão que o envolva sistematicamente nos trabalhos dos grupos de trabalho e 
de peritos, nomeadamente na definição de instrumentos jurídicos não vinculativos;

27.  Insta a Comissão a organizar fóruns multissetoriais e interinstitucionais nos quais 
participem os reguladores nacionais e os grupos nacionais de consumidores e a eliminar a 
compartimentação da política de concorrência;

28. Recorda a importância da coordenação com as autoridades nacionais da concorrência e 
exorta a Comissão a apresentar ao Parlamento uma avaliação das condições de aplicação da 
Diretiva REC +;

29. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, aos 
parlamentos nacionais e às autoridades nacionais da concorrência.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A política europeia de concorrência é reconhecida muito para além das fronteiras da União 
Europeia pela sua eficácia, credibilidade, utilidade e boa articulação com as políticas 
nacionais dos Estados-Membros da UE. A sua credibilidade deve-se à definição e aplicação 
de regras estáveis ao longo do tempo que não estão sujeitas a alterações motivadas por 
oportunidades políticas. A política europeia de concorrência demonstrou igualmente a sua 
utilidade, na medida em que não é um fim em si mesma, mas um instrumento ao serviço dos 
consumidores europeus. A relatora apela ao reforço destas características essenciais da 
política europeia de concorrência.

A União Europeia enfrenta atualmente grandes desafios geopolíticos, digitais, climáticos e 
democráticos. A política de concorrência não pode ser o único instrumento disponível para 
fazer face a estes desafios. Não obstante, a relatora pretende identificar e propor uma série de 
opções de aperfeiçoamento que permitirão que a política de concorrência desempenhe 
plenamente o seu papel. Consequentemente, o relatório não está estruturado em torno dos 
diferentes ramos da política de concorrência, centrando-se antes nestes grandes desafios.

A relatora considera que a Comissão deve adotar uma série de ações em consonância com a 
intenção declarada de se tornar uma Comissão com ambições geopolíticas e de afirmar o 
lugar da Europa no mundo. Estas ações devem abranger especificamente as relações da 
União Europeia com os seus parceiros, nomeadamente nos domínios da cooperação 
internacional das políticas de concorrência, do controlo dos investimentos diretos estrangeiros 
ou dos contratos públicos.  Podem também traduzir-se numa política de concorrência que 
favoreça a emergência e a ascensão de líderes europeus em setores fundamentais e a 
capacidade de resposta às questões de concorrência colocadas à soberania da Europa pelos 
novos mercados, como o ambiente, a inteligência artificial ou a mobilidade urbana.

A relatora pretende igualmente instar a Comissão a empenhar-se ativamente para adaptar a 
concorrência à era digital. Para tal, é necessário ter em conta a dimensão ligada ao poder de 
mercado dos «agregadores de dados» para a identificação de casos de abuso de posição 
dominante e no contexto das concentrações. Tal implica igualmente uma ação firme e 
decisiva em relação às plataformas de intermediação. A possibilidade de introduzir um 
controlo sistémico dos mercados digitais deve também ser estudada.

A relatora propõe várias formas de adaptar a política de concorrência por forma a fazer face 
aos desafios relacionados com o aquecimento global. Por exemplo, o regime de auxílios 
estatais deve ser alinhado pelo Acordo de Paris e pelo processo de transição energética. Neste 
último domínio, é essencial que a revisão das orientações pertinentes constitua uma 
oportunidade para estabelecer requisitos de energia rigorosos para as energias que não sejam 
compatíveis com o Acordo de Paris.

A relatora salienta a necessidade de uma política mais eficaz e inclusiva. Os procedimentos 
são, por vezes, demasiado morosos e onerosos. As medidas corretivas propostas são ainda, 
muitas vezes, limitadas a medidas de caráter estritamente financeiro que, por vezes, não são 
suficientemente dissuasivas. A relatora considera que é urgente alargar o leque de medidas 
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corretivas possíveis. Além disso, a política de concorrência deve ter mais em conta os 
cidadãos, em particular garantindo um maior envolvimento da assembleia que os representa, o 
Parlamento Europeu. Tal traduzir-se-ia na adoção de uma série de medidas apresentadas no 
presente relatório.

Por último, a relatora gostaria que a Comissão apresentasse respostas concretas aos 
relatórios do Parlamento Europeu. A este respeito, a relatora reitera voluntariamente, por 
vezes in extenso, as perguntas formuladas em relatórios anteriores, para as quais as respostas 
recebidas parecem não ter sido suficientemente satisfatórias. É fundamental que o presente 
relatório, à semelhança dos anteriores e futuros relatórios, seja objeto de um acompanhamento 
rigoroso.


