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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței
(2019/2131(INI))
Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 
articolele 101-109,

– având în vedere normele, orientările, rezoluțiile, consultările publice, comunicările și 
documentele relevante ale Comisiei pe tema concurenței,

– având în vedere Raportul Comisiei din 15 iulie 2019 privind politica în domeniul 
concurenței pentru anul 2018 (COM(2019)339), precum și documentul de lucru însoțitor 
al serviciilor Comisiei din aceeași dată,

– având în vedere Rezoluția sa din 31 ianuarie 2019 referitoare la Raportul anual privind 
politica UE în domeniul concurenței1,

– având în vedere scrisoarea de misiune din 10 septembrie 2019 a Președintei Comisiei, 
Ursula von der Leyen, către Margrethe Vestager,

– având în vedere răspunsurile scrise și orale ale comisarei desemnate Margrethe Vestager, 
prezentate cu ocazia audierii sale de către Parlamentul European la 8 octombrie 2019,

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind recuperarea ajutoarelor de stat ilegale și 
incompatibile cu piața internă (2019/C 247/01),

 având în vedere Directiva (UE) 2019/1 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 
decembrie 2018 privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele 
membre astfel încât să fie mai eficace în aplicarea legii și privind garantarea funcționării 
corespunzătoare a pieței interne2,

– având în vedere proiectul de aviz al Comitetului Economic și Social European din 19 
noiembrie 2019 referitor la Raportul Comisiei din 15 iulie 2019 privind politica în 
domeniul concurenței pentru anul 2018,

 având în vedere proiectul de aviz al Comitetului Regiunilor din 22 octombrie 2019 
referitor la Raportul Comisiei din 15 iulie 2019 privind politica în domeniul concurenței 
pentru anul 2018,

 având în vedere raportul intitulat „Competition policy for the digital era” (Politica în 
domeniul concurenței pentru era digitală), elaborat de experți la nivel înalt din cadrul 
Comisiei Europene în 2019,

 având în vedere propunerea prezentată la 4 iulie 2019 de către Franța, Germania și Polonia 

1 Texte adoptate la această dată, P8_TA(2019)0062.
2 JO L 11, 14.1.2019, pp. 3-33.
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și intitulată „Pentru o politică europeană modernizată în domeniul concurenței”,

 având în vedere raportul din 2019 al Organizației Europene a Consumatorilor (Bureau 
européen des unions de consommateurs – BEUC), intitulat „The Role of Competition 
Policy in Protecting Consumers’ Well-being in the Digital Era” (Rolul politicii în 
domeniul concurenței în protejarea bunăstării consumatorilor în era digitală),

 având în vedere concluziile Consiliului European din 22 martie și 27 mai 2019,

 având în vedere declarația emisă de 18 state membre în cadrul celei de a 6-a reuniuni 
ministeriale „Friends of Industry” din 18 decembrie 2018,

 având în vedere revizuirea în curs a orientărilor privind cooperarea orizontală,

 având în vedere consultarea publică în curs de desfășurare privind regulamentele 
orizontale de exceptare pe categorii,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 iulie 2018 
intitulat „Către un cadru juridic european adecvat pentru întreprinderile din economia 
socială” (INT871),

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizele Comisiei pentru comerț internațional și ale Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0000/2019),

A. întrucât politica în domeniul concurenței trebuie să fie în beneficiul consumatorilor, 
protejând în același timp întreprinderile europene, în special IMM-urile, de concurența 
neloială din afara Europei;

B. întrucât politica în domeniul concurenței trebuie adaptată ținând seama de provocările din 
sfera digitală, ecologică, industrială și socială, în conformitate cu obiectivele Acordului 
de la Paris;

C. întrucât caracterul mai durabil și solidar al economiei este deosebit de important;

Rolul politicii în domeniul concurenței în contextul globalizării

1. invită Comisia să acționeze pentru a aprofunda influența politicii în domeniul concurenței 
la nivel mondial, în special prin consolidarea cooperării cu SUA și China;

2. solicită Comisiei să monitorizeze investițiile străine directe și să nu se limiteze la utilizarea 
mecanismului de examinare;

3. îndeamnă Comisia să asigure reciprocitatea în relațiile cu țările terțe în domeniul achizițiilor 
publice și al politicii de investiții;

4. invită Comisia să încurajeze proiectele importante de interes european comun în domeniul 
tehnologiilor disruptive, să simplifice cadrul lor procedural și să își reducă nivelul 
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exigențelor, astfel încât proiectele industriale de cercetare la scară mai mică să fie, de 
asemenea, luate în considerare;

5. invită Comisia să asigure, în cazul operatorilor europeni, exercitarea echilibrată a funcțiilor 
control al ajutoarelor de stat, cu scopul de a evita apariția unor asimetrii în raport cu 
concurenții lor străini, care nu fac obiectul acestui control;

6. îndeamnă Comisia să adopte o abordare mai favorabilă cooperării industriale, astfel încât 
să creeze condiții propice pentru apariția unor lideri europeni competitivi la nivel mondial;

7. solicită să se revizuiască definiția pieței relevante în lumina unei viziuni pe termen mai lung, 
care să includă dimensiunea globală și concurența potențială din viitor;

Adaptarea politicii în domeniul concurenței la era digitală

8. invită Comisia să revizuiască normele privind concentrările economice și să consolideze 
acțiunile „antitrust” prin luarea în considerare a efectelor pe care le au puterea de piață și de 
rețea asociate cu datele personale și financiare; propune ca fiecare caz de concentrare pe 
piață a acestor date să facă obiectul unui control prealabil, indiferent de praguri;

9. subliniază că achiziționarea de întreprinderi nou-înființate de către actori dominanți 
epuizează potențialul de inovare și pune în pericol suveranitatea și invită, așadar, Comisia 
să inverseze sarcina probei în cazul acestor achiziții;

10. subliniază că unele entități, profitând de statutul lor dublu de platformă și furnizor, abuzează 
de poziția pe care o dețin pentru a impune condiții inechitabile concurenților; invită Comisia 
să sancționeze astfel de comportamente;

11. invită Comisia să introducă un sistem centralizat de control ex ante al piețelor, să le 
furnizeze autorităților naționale mijloacele necesare pentru a colecta date în mod anonim, 
precum și să instituie reglementări cu obiective specifice atunci când practicile devin 
sistemice;

12. avertizează Comisia cu privire la achizițiile recente de către anumite monopoluri străine ale 
unor operatori digitali de date medicale și cu privire la riscurile la adresa vieții private pe 
care le presupun aceste tranzacții, dincolo de efectele lor anticoncurențiale;

13. subliniază că, în condițiile în care platformele de intermediere au o contribuție importantă 
la asigurarea accesului consumatorilor la servicii online, unele dintre acestea abuzează de 
poziția lor privilegiată, asumându-și în final rolul de „gardieni” („gatekeepers”); invită 
Comisia să finalizeze ancheta preliminară privind plângerea adresată de Spotify împotriva 
practicilor anticoncurențiale ale Apple și să lanseze o procedură oficială cât mai curând 
posibil;

14. încurajează Comisia să acționeze pentru a consolida libertatea de alegere a consumatorilor 
și să creeze o autoritate europeană pentru protecția consumatorilor;

Eficacitatea instrumentelor politicii în domeniul concurenței

15. reamintește că amenzile semnificative aplicate sunt adesea finanțate de către întreprinderi 
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și, în cele din urmă, costurile aferente sunt suportate de către consumatori;

16. subliniază faptul că punerea în aplicare a normelor antitrust este un proces lent; evidențiază 
riscurile financiare și structurale pe care le implică, pentru unii actori, inițierea unor 
proceduri lungi și costisitoare; invită Comisia să ia în considerare stabilirea unor termene-
limită luând în considerare calendarul economic al întreprinderilor;

17. subliniază nevoia urgentă de a se recurge la măsuri de conservare pentru a permite adaptarea 
la evoluția rapidă a noilor piețe și a pune capăt oricărei practici care ar afecta grav 
concurența; invită Comisia să relaxeze criteriile aplicabile acestor măsuri pentru a evita 
producerea unor daune ireversibile;

18. regretă că, în pofida solicitărilor repetate, Comisia nu a finalizat încă ancheta în cazul 
„Google Shopping”, deschisă în 2010; subliniază că, în absența unor măsuri de remediere 
axate pe aspectele comportamentale, care să fie precis orientate, eficiente și testate în 
prealabil cu întreprinderea victimă, ar putea fi necesară o separare structurală completă între 
serviciile generale și cele specializate de căutare;

Politici sectoriale

19. invită Comisia să recurgă în mod mai sistematic la anchete în sectoarele esențiale pentru 
viața de zi cu zi a cetățenilor, cum ar fi mijloacele de transport sau mass-media în era 
digitală;

20. reiterează faptul că impozitarea este uneori utilizată pentru a acorda ajutoare de stat 
indirecte, creându-se astfel condiții de concurență inegale pe piața internă;

21. invită Comisia să mobilizeze pe deplin strategia de modernizare a ajutoarelor de stat, în 
special pentru tranziția energetică;

22. invită Comisia să examineze discrepanțele dintre normele privind ajutoarele de stat în 
domeniul lichidării și regimul rezoluției stabilit în temeiul Directivei privind redresarea și 
rezoluția instituțiilor bancare și, ulterior, să își revizuiască în consecință Comunicarea din 
2013 privind sectorul bancar;

Implicarea mai eficientă a cetățenilor prin intermediul Parlamentului 

23. solicită, în condițiile menținerii tratatului existent, să se utilizeze în mod sistematic 
procedura legislativă ordinară în cazul politicii în domeniul concurenței, urmând modelul 
Directivelor privind acțiunile în despăgubire și „REC+”;

24. invită Comisia să informeze în mod periodic Parlamentul cu privire la punerea în aplicare 
și monitorizarea acordurilor de cooperare în domeniul concurenței și să îl implice în 
activitatea sa la nivel internațional;

25. consideră că este oportun ca Parlamentul să dobândească un rol mai important în procesul 
de elaborare și dezvoltare a politicii în domeniul concurenței, după modelul Congresului 
Statelor Unite ale Americii, care are chiar competența de a deschide anchete;

26. invită Comisia să implice în mod sistematic Parlamentul în activitatea grupurilor de lucru 
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și a experților, în special în cea care vizează definirea instrumentelor juridice neobligatorii;

27.  invită Comisia să organizeze forumuri multisectoriale și interinstituționale la care să 
participe autoritățile naționale de reglementare și organizațiile naționale ale consumatorilor 
și să elimine compartimentarea din cadrul politicii în domeniul concurenței;

28. reamintește importanța coordonării cu autoritățile naționale din domeniul concurenței și 
invită Comisia să îi prezinte Parlamentului European o evaluare a condițiilor de punere în 
aplicare a Directivei „REC+”;

29. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
parlamentelor naționale și autorităților naționale din domeniul concurenței.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Politica europeană în domeniul concurenței se bucură de recunoaștere, pe o scară ce depășește 
cu mult limitele stabilite prin frontierele Uniunii Europene, pentru eficacitatea, credibilitatea 
și utilitatea sa, precum și pentru articularea sa eficientă cu politicile naționale ale statelor 
membre ale UE. Credibilitatea sa are la bază instituirea și aplicarea unor norme stabile în timp 
și care nu fac obiectul unor schimbări motivate de oportunități politice. Politica europeană în 
domeniul concurenței și-a dovedit, de asemenea, utilitatea prin faptul că nu este un scop în 
sine, ci un instrument în serviciul consumatorilor europeni. Raportoarea solicită 
consolidarea acestor elemente fundamentale.

Uniunea Europeană se confruntă în prezent cu provocări majore în sfera geopolitică, digitală, 
climatică și democratică. Politica în domeniul concurenței nu poate fi singurul instrument 
disponibil pentru a face față acestor provocări. Cu toate acestea, raportoarea intenționează să 
identifice și să propună câteva modalități de îmbunătățire, care vor permite politicii în 
domeniul concurenței să își îndeplinească pe deplin rolul. Prin urmare, prezentul proiect de 
raport nu este structurat în jurul diferitelor ramuri ale politicii în domeniul concurenței, ci 
urmărește să se focalizeze asupra acestor provocări esențiale.

Raportoarea consideră că Comisiei îi revine responsabilitatea de a lua o serie de măsuri care 
să vină în sprijinul intenției declarate de a deveni o Comisie cu ambiții geopolitice și de a-i 
permite Europei să își afirme poziția pe scena internațională. Concret, aceste acțiuni ar 
trebui să vizeze relațiile Uniunii Europene cu partenerii săi, în special în domeniul cooperării 
internaționale ce vizează politicile în domeniul concurenței, al controlului investițiilor străine 
directe sau al achizițiilor publice. Aceste acțiuni pot fi, de asemenea, transpuse într-o politică 
în domeniul concurenței care să îi sprijine pe liderii europeni să se afirme și să își extindă 
influența în sectoare cheie și să promoveze capacitatea de reacție la provocările concurențiale 
la adresa suveranității Europei, care sunt generate de noile piețe, cum ar fi sectorul mediului, 
inteligența artificială sau mobilitatea urbană.

Raportoarea își propune, de asemenea, să invite Comisia să acționeze cu fermitate pentru a 
asigura adaptarea politicii în domeniul concurenței la era digitală. În acest scop, este 
necesar să fie luată în considerare dimensiunea asociată puterii de piață a „agregatorilor de 
date”, pentru identificarea cazurilor de abuz de poziție dominantă și în contextul fuziunilor. 
Acest lucru implică, de asemenea, punerea în aplicare a unor acțiuni ferme și robuste privind 
platformele de intermediere. Ar trebui examinată, de asemenea, posibilitatea instituirii unui 
control sistemic al piețelor digitale.

Raportoarea propune o serie de opțiuni pentru a armoniza politica în domeniul concurenței cu 
imperativele asociate provocării reprezentate de încălzirea globală. De exemplu, regimul 
ajutoarelor de stat ar trebui să fie aliniat la Acordul de la Paris și la procesul de tranziție 
energetică. În cel din urmă domeniu, este esențial ca revizuirea orientărilor relevante să 
reprezinte o oportunitate de a institui cerințe stricte în ceea ce privește sursele de energie care 
sunt incompatibile cu obiectivele Acordului de la Paris.

Raportoarea insistă asupra necesității unei politici mai eficace și favorabile incluziunii. 
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Procedurile aplicabile în acest domeniu sunt uneori prea lungi și costisitoare. Măsurile de 
remediere propuse continuă să aibă, în prea multe cazuri, un caracter strict financiar, iar 
efectul lor de descurajare este adesea insuficient. Raportoarea consideră că este necesar să se 
extindă de urgență gama de măsuri de remediere posibile. În plus, politica în domeniul 
concurenței trebuie să țină seama în mai mare măsură de cetățeni, în special prin asigurarea 
unei mai mari implicări a adunării care îi reprezintă, Parlamentul European. Acest obiectiv 
este reflectat de o serie de măsuri prezentate în acest raport.

În cele din urmă, raportoarea ar dori ca Comisia să ofere răspunsuri concrete la rapoartele 
Parlamentului European. În această privință, raportoarea și-a propus să reintroducă în text, 
în unele cazuri in extenso, solicitările formulate în rapoartele anterioare, pentru care 
răspunsurile furnizate nu par să fi fost suficiente. Este esențial ca acest raport, la fel ca și cele 
precedente și cele care vor urma, să constituie punctul de pornire al unor măsuri subsecvente 
riguroase.


