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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik
(2019/2131(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
särskilt artiklarna 101–109,

– med beaktande av kommissionens relevanta regler, riktlinjer, resolutioner, 
offentliga samråd, meddelanden och dokument om konkurrens,

– med beaktande av kommissionens rapport av den 15 juli 2019 om konkurrenspolitiken 
2018 (COM(2019)0339) och arbetsdokumentet från kommissionen av samma datum 
som följedokument,

– med beaktande av sin resolution av den 31 januari 2019 om årsrapporten om 
EU:s konkurrenspolitik1,

– med beaktande av uppdragsbeskrivningen av den 10 september 2019 från 
den tillträdande ordföranden Ursula von der Leyen till Margrethe Vestager,

– med beaktande av de skriftliga och muntliga svaren från den nominerade 
kommissionsledamoten Margrethe Vestager vid Europaparlamentets utfrågning 
den 8 oktober 2019,

– med beaktande av kommissionens meddelande om återkrav av olagligt och oförenligt 
statligt stöd (2019/C 247/01),

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 
11 december 2018 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att 
mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa 
en väl fungerande inre marknad2,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs förslag till yttrande 
av den 19 november 2019 om kommissionens rapport av den 15 juli 2019 om 
konkurrenspolitiken för 2018,

 med beaktande av Regionkommitténs förslag till yttrande av den 22 oktober 2019 om 
kommissionens rapport av den 15 juli 2019 om konkurrenspolitiken för 2018,

 med beaktande av rapporten Competition policy for the digital era som utarbetats av 
kommissionens experter på hög nivå under 2019,

1 Antagna texter från detta datum, P8_TA(2019)0062.
2 EUT L 11, 14.1.2019, s. 3.
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 med beaktande av förslaget av den 4 juli 2019 från Frankrike, Tyskland och Polen om 
en moderniserad europeisk konkurrenspolitik,

 med beaktande av rapporten från den europeiska konsumentorganisationen BEUC med 
titeln The Role of Competition Policy in Protecting Consumers’ Well-being in the 
Digital Era från 2019,

 med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 22 mars och 27 maj 2019,

 med beaktande av förklaringen från 18 medlemsstater vid det sjätte ministermötet 
Friends of Industry av den 18 december 2018,

 med beaktande av den pågående översynen av riktlinjerna för horisontellt samarbete,

 med beaktande av det pågående offentliga samrådet om gruppundantagsförordningarna,

 med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
12 juli 2018 Mot en europeisk rättslig ram för företagen inom den sociala ekonomin 
(INT871),

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för 
jordbruk och landsbygdens utveckling,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A9-0000/2020), och av följande skäl:

A. Konkurrenspolitiken ska gynna konsumenterna och samtidigt skydda de europeiska 
företagen, i synnerhet de små och medelstora företagen, i en situation med illojal 
konkurrens utanför Europa.

B. Konkurrenspolitiken ska anpassas till de digitala, miljömässiga, industriella och sociala 
utmaningarna i överensstämmelse med målen i Parisavtalet.

C. Det är viktigt att säkra en mer hållbar och solidarisk ekonomi.

Konkurrenspolitikens roll i en globaliserad värld

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka konkurrenspolitikens inflytande 
i världen, bl.a. genom att stärka samarbetet med USA och Kina.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kontrollera de utländska 
direktinvesteringarna och inte begränsa sig till granskningssystemet.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa ömsesidighet med 
tredjeländer i samband med offentliga upphandlingar och investeringspolitiken.
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4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja viktiga projekt av gemensamt 
europeiskt intresse inom banbrytande teknik, förenkla de relevanta reglerna och lätta på 
kraven så att mindre industriella forskningsprojekt också beaktas.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa en balanserad tillämpning 
av kontrollen av statligt stöd till de europeiska aktörerna i syfte att undvika asymmetrier 
med deras utländska konkurrenter som inte berörs av denna kontroll.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta en mer gynnsam inställning till det 
industriella samarbetet i syfte att främja framväxten av konkurrenskraftiga europeiska 
ledare på global nivå.

7. Europaparlamentet kräver en översyn av definitionen av en relevant marknad mot 
en mer långsiktig vision som omfattar den globala dimensionen och den potentiella 
framtida konkurrensen.

Anpassning av konkurrensen till den digitala tidsåldern

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över reglerna beträffande 
koncentrationer och stärka antitruståtgärderna med beaktande av marknadsinflytande- 
och nätverkseffekter kopplade till både personuppgifter och finansiella uppgifter. 
Parlamentet föreslår att varje koncentration på marknaden för sådana uppgifter ska 
omfattas av en förhandskontroll, oberoende av tröskelvärdena.

9. Europaparlamentet understryker att dominerande aktörers förvärv av nystartade företag 
medför förlust av innovation och hotar suveräniteten, och uppmanar kommissionen att 
vända bevisbördan i förbindelse med dessa förvärv.

10. Europaparlamentet betonar att vissa enheter, som har dubbel status som både plattform 
och leverantör, missbrukar sin ställning för att påföra konkurrenter oskäliga villkor. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att påföra dem sanktioner.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ett centraliserat system för 
förhandskontroller av marknaderna, att ge de nationella myndigheterna nödvändiga 
medel för att samla in uppgifter anonymt och att införa en målinriktad reglering när 
praxis blir systemisk.

12. Europaparlamentet uppmärksammar kommissionen på utländska monopols senaste 
förvärv av digitala operatörer av hälsouppgifter och de integritetsrisker detta medför, 
utöver de konkurrensbegränsande effekterna av dessa transaktioner.

13. Europaparlamentet betonar att förmedlingsplattformarna visserligen spelar en viktig roll 
för konsumenternas tillgång till nättjänster, men att vissa av dem missbrukar sin 
privilegierade ställning genom att fungera som grindvakter. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att slutföra sin preliminära undersökning av Spotifys klagomål mot 
Apples konkurrensbegränsande praxis och att inleda ett formellt förfarande så snart som 
möjligt.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka konsumenternas valfrihet och 
skapa en europeisk konsumentmyndighet.
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De konkurrenspolitiska instrumentens effektivitet

15. Europaparlamentet påminner om att de höga böter som påförs ofta har diskonterats 
i förväg av företagen och i slutledet läggs över på konsumenterna.

16. Europaparlamentet understryker den tröga tillämpningen av antitrustreglerna. 
Parlamentet betonar den finansiella och strukturella risken för vissa aktörer med att 
inleda långdragna och kostsamma förfaranden. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
överväga att fastställa tidsfrister för att beakta företagens ekonomiska situation.

17. Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att vidta förebyggande åtgärder för att 
anpassa sig till den snabba utvecklingen av nya marknader och stoppa all praxis som 
allvarligt kan skada konkurrensen. Parlamentet uppmanar kommissionen att mjuka upp 
kriterierna för dessa åtgärder för att undvika oåterkallelig skada.

18. Europaparlamentet beklagar att kommissionen trots upprepade uppmaningar ännu inte 
har avslutat den utredning om Google Shopping som inleddes 2010. Parlamentet 
betonar att det i avsaknad av riktade och effektiva beteendereglerande åtgärder som har 
testats i förväg med det drabbade företaget kan bli nödvändigt med en fullständig 
strukturell uppdelning av de allmänna och specialiserade forskningstjänsterna.

Sektorspolitik

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mer systematiskt använda sig av 
utredningar inom sektorer som är viktiga för medborgarnas dagliga liv, såsom 
transporter och medier, i den digitala tidsåldern.

20. Europaparlamentet upprepar att beskattning ibland används för att bevilja indirekt 
statligt stöd, vilket skapar ojämlika konkurrensvillkor på den inre marknaden.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut utnyttja strategin för 
modernisering av det statliga stödet, särskilt för energiomställningen.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjliga diskrepanser mellan 
statsstödsreglerna när det gäller avvecklingsstöd och resolutionsordningen enligt 
direktivet om återhämtning och resolution av banker och att i enlighet därmed se över 
sitt bankmeddelande från 2013.

Bättre integration av medborgarna via parlamentet 

23. Europaparlamentet kräver att man inom ramen för det gällande fördraget regelbundet 
tillämpar det ordinarie lagstiftningsförfarandet i förbindelse med konkurrenspolitiken, 
precis som i skadeförsäkrings- och ECN+-direktiven.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet rapportera till parlamentet 
om genomförandet och uppföljningen av samarbetsavtal på konkurrensområdet och att 
involvera parlamentet i sin internationella verksamhet.
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25. Europaparlamentet bekräftar att parlamentet önskar en större roll i utformningen och 
utvecklingen av konkurrenspolitiken, i likhet med den amerikanska kongressen, som 
även har befogenhet att inleda utredningar.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att systematiskt involvera parlamentet 
i arbets- och expertgruppernas arbete, särskilt i utformningen av icke-bindande 
instrument.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anordna sektorsövergripande och 
interinstitutionella forum med deltagande av nationella lagstiftningsmyndigheter och 
nationella konsumentgrupper samt att riva skiljeväggarna inom konkurrenspolitiken.

28. Europaparlamentet påminner om vikten av samordning med de nationella 
konkurrensmyndigheterna och uppmanar kommissionen att förelägga 
Europaparlamentet en utvärdering av villkoren för genomförandet av ECR+-direktivet.

29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, de nationella parlamenten och de nationella konkurrensmyndigheterna.
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MOTIVERING

Den europeiska konkurrenspolitiken är erkänd långt utanför EU:s gränser för sin effektivitet, 
trovärdighet, användbarhet och goda samordning med EU-medlemsstaternas nationella 
politik. Dess trovärdighet har sitt ursprung i införandet och tillämpningen av regler som är 
stabila över tid och inte berörs av ändringar till följd av politiska hänsynstaganden. Den 
europeiska konkurrenspolitiken har också visat sitt värde genom att inte vara ett mål i sig 
själv, utan ett verktyg som tjänar de europeiska konsumenternas intressen. Föredraganden 
anser att dessa grundläggande aspekter bör stärkas.

Europeiska unionen står i dag inför stora geopolitiska, digitala, klimatmässiga och 
demokratiska utmaningar. Konkurrenspolitiken kan inte vara det enda verktyget för att 
hantera dessa utmaningar. Föredraganden avser dock att identifiera och föreslå ett antal 
möjligheter till förbättringar som kommer att göra det möjligt för konkurrenspolitiken att 
fullt ut spela sin roll. Detta betänkande är således inte uppbyggt kring de olika delarna av 
konkurrenspolitiken, utan syftar till att fokusera på dessa viktiga utmaningar.

Föredraganden anser att kommissionen bör vidta ett antal åtgärder i linje med den uttalade 
avsikten att bli en kommission med geopolitiska ambitioner och att hävda Europas plats 
i världen. Dessa åtgärder bör konkret beröra EU:s förbindelser med sina partner, särskilt på 
områdena internationellt samarbete om konkurrenspolitiken, kontroll av utländska 
direktinvesteringar eller offentlig upphandling. De kan också leda till en konkurrenspolitik 
som främjar uppkomsten av europeiska ledare och deras framgång inom viktiga sektorer 
liksom lyhördhet för konkurrensfrågor som uppstår på nya marknader för Europas suveränitet, 
såsom miljö, artificiell intelligens och rörlighet i städer.

Föredraganden vill också uppmana kommissionen att agera kraftfullt för att anpassa 
konkurrensen till den digitala tidsåldern. Detta kräver att man tar hänsyn till 
datainsamlarnas marknadsstyrka för att identifiera missbruk av dominerande ställning och 
i samband med fusioner. Detta innebär också kraftfulla och beslutsamma åtgärder när det 
gäller förmedlingsplattformarna. Införandet av en systemkontroll av de digitala marknaderna 
bör också undersökas.

Föredraganden föreslår ett antal sätt att bringa konkurrenspolitiken i linje med utmaningarna 
i förbindelse med den globala uppvärmningen. Till exempel bör ordningen för statligt stöd 
anpassas till Parisavtalet och energiomställningen. På det sistnämnda området är det viktigt att 
revisionen av de relevanta riktlinjerna utnyttjas för att införa strikta krav i fråga om de 
energislag som är oförenliga med Parisavtalet.

Föredraganden betonar behovet av en mer effektiv och inkluderande politik. Förfarandena är 
ibland för långa och kostsamma. De föreslagna lösningarna är fortfarande alltför ofta 
begränsade till rent finansiella åtgärder, som inte är tillräckligt avskräckande. Föredraganden 
anser att det är nödvändigt att brådskande öka urvalet av möjliga lösningar. 
Konkurrenspolitiken måste dessutom ta större hänsyn till medborgarna, särskilt genom att 
involvera den församling som företräder dem, nämligen Europaparlamentet. Detta skulle 
resultera i ett antal åtgärder som presenteras i detta betänkande.

Slutligen vill föredraganden att kommissionen ger konkreta svar på Europaparlamentets 
betänkanden. I detta avseende upprepar föredraganden avsiktligt – ibland i sin helhet – krav 
som framförts i tidigare betänkanden, för vilka de svar som lämnades inte förefaller har varit 
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tillräckliga. Det är av största vikt att detta betänkande, liksom de föregående och de 
kommande, noggrant följs upp.


