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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията
(2012/XXXX(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид доклада на Комисията за политиката на конкуренция за 2011 
година (COM(2012)0253) и придружаващия го работен документ на службите на 
Комисията (SWD (2012)0141),

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. 
относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 
от Договора1,

– като взе предвид Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 година 
относно контрола върху концентрациите между предприятия (регламент за 
сливанията на ЕО)2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 август 2008 г. относно 
прилагането на правила за държавна помощ към мерки, взети във връзка с 
финансовите институции в контекста на настоящата световна финансова криза 
(съобщението относно банковия сектор)3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 5 декември 2008 г., озаглавено 
„Рекапитализация на финансовите институции в условията на настоящата 
финансова криза: ограничаване на помощта до необходимите минимални равнища и 
предпазни мерки срещу излишното нарушаване на конкуренцията” (съобщението 
относно рекапитализацията)4,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 25 февруари 2009 г. относно 
обработването обезценените активи в банковия сектор на Общността (съобщението 
относно обезценените активи)5,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 23 юли 2009 г. относно връщане на 
жизнеспособността и оценка на мерките за преструктуриране във финансовия 
сектор според правилата за държавна помощ в настоящата криза (съобщението 
относно преструктурирането)6,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 17 декември 2008 г. относно 
временна общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на 
достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза 

                                               
1 ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.
2 ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.
3 ОВ C 270, 25.10.2008 г., стp. 8.
4 ОВ C 10, 15.1.2009 г., стp. 2.
5 ОВ C 72, 26.3.2009 г., стp. 1.
6 ОВ C 195, 19.8.2009 г., стp. 9.
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(първоначалната „временна рамка“)1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 17 декември 2008 г. относно 
временна общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на 
достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза (новата 
„временна рамка“)2, която приключи на 31 декември 2010 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията за прилагането на правилата на 
Европейския съюз към компенсацията, предоставена за предоставянето на услуги от 
общ икономически интерес3,

– като взе предвид предложението за решение на Комисията от 20 декември 2011 г. 
относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за 
обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с 
извършването на УОИИ4,

– като взе предвид решението на Комисията, озаглавено „Рамка на Европейския съюз 
за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги (2011 г.)”5,

– като взе предвид предложение за регламент за прилагането на членове 107 и 108 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, 
предоставяна на предприятия, предоставящи УОИИ6,

– като взе предвид проучването от юни 2011 г., озаглавено „Държавна помощ –
Правила по време на криза за финансовия сектор и реалната икономика”, възложено 
от Парламента7,

– като взе предвид проучването от месец юни 2012 г., озаглавено „Колективна защита 
при антитръстови въпроси”, поръчано от Парламента8,

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен 
„Обществено допитване: Към съгласуван европейски подход за колективна защита“ 
(SEC(2011)0173),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Енергийна политика за 
Европа“ (СOM(2012)0209),

– като взе предвид насоките на Комисията относно определени мерки за държавна 
помощ в контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на парников газ след 

                                               
1 ОВ C 16, 22.1.2009 г., стp. 1.
2 ОВ C 6, 11.1.2011 г., стp. 5.
3 ОВ C 8, 11.1.2012 г., стp. 4.
4 ОВ L 7, 11.1.2012 г., стр. 3.
5 ОВ C 8, 11.1.2012 г., стp. 15.
6 ОВ L 114, 26.4.2012 г., стр. 8.
7 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=42288
8 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=74351
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2012 година (наричани по-долу „насоките за СТЕ”1,

– като взе предвид Рамковото споразумение от 20 ноември 2010 г. за отношенията 
между Европейския парламент и Европейската комисия2 (наричано по-долу 
„Рамковото споразумение”), и по-специално параграфи 123 и 164 от него,

– като взе предвид изявлението от срещата на високо равнище на еврозоната от 29 
юни 2012 г.5,

– като взе предвид резолюциите си от 22 февруари 2005 г. за XXXIII доклад на 
Комисията относно политиката в областта на конкуренцията за 2003 г.6, от 4 април 
2006 г. за доклада на Комисията относно политиката в областта на конкуренцията за 
2004 г.7, от 19 юни 2007 г. за доклада относно политиката в областта на 
конкуренцията за 2005 г.8, от 10 март 2009 г. относно докладите относно политиката 
в областта на конкуренцията за 2006 и 2007 година9, от 9 март 2010 г. относно 
доклада за политиката на конкуренция за 2008 г.10, от 20 януари 2011 г. относно 
доклада за политиката на конкуренция за 2009 година11 и от 2 февруари 2012 г. 
относно годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията12,

– като взе предвид резолюцията си от 15 ноември 2011 г. относно реформата на 
правилата на ЕС за държавните помощи относно услугите от общ икономически 
интерес13,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси 
(A7-..../2011),

A. като има предвид, че политиката в областта на конкуренцията е част от генетичния 
код на ЕС и крайъгълен камък на европейската социална пазарна икономика;

Б. като има предвид, че през 2011 г. кризата се влоши, като доведе до рецесия в 
икономиката на ЕС;

                                               
1 ОВ C 158, 5.6.2012 г., стp. 4.
2 ОВ С 304, 20.11.2010, стр.47.
3 „Всеки член на Комисията се грижи за осигуряване на редовен и пряк обмен на информация между него 
и председателя на съответната парламентарна комисия.”
4 „В срок от три месеца след приемането на парламентарна резолюция Комисията предоставя в писмена 
форма информация на Парламента относно мерките, предприети вследствие на конкретните искания, 
отправени към нея в резолюциите на Парламента, включително в случаите, когато тя не е била в 
състояние да следва мнението на Парламента. [...]’
5 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
6 Приети текстове, P6_TA(2005)0032.
7 Приети текстове, P6_TA(2006)0120.
8 Приети текстове, P6_TA(2007)0263.
9 Приети текстове, P6_TA(2009)0099.
10 Приети текстове, P7_TA(2010)0050.
11 Приети текстове, P7_TA(2011)0023.
12 Приети текстове, P7_TA(2012)0031.
13 Приети текстове, P7_TA(2011)0494.
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В. като има предвид, че политиката в областта на конкуренцията е от съществено 
значение за намиране на отговор на кризата, за подкрепяне на стратегията „Европа 
2020” и за постигане на напредък към банков съюз, истински икономически и 
паричен съюз и по-задълбочена интеграция;

Общи бележки

1. приветства доклада на Комисията за политиката на конкуренция за 2011 г.; 
отбелязва, че новата тематична структура разглежда въпросите, повдигнати от 
Парламента, и позволява ясно определяне на приоритетите, целите и на 
предприетите действия;

2. защитава идеята, че целите на политиката в областта на конкуренцията трябва да 
бъдат разглеждани при изготвянето на секторните разпоредби, за да се гарантира, че 
пазарите функционират добре за предприятията, потребителите и гражданите;

Отговор на кризата

3. изтъква, че удължаването на извънредния режим за държавни помощи при криза е 
допринесъл за запазване на финансовата стабилност, предотвратяване на 
протекционизма и осигуряване на механизъм за възстановяване на банковия сектор 
и за намиране на решение на кризата, които всички заедно са особено полезни в 
държавите по програмите;

4. поддържа позицията, че банките, получаващи държавни помощи трябва да 
ограничат размера си, да се концентрират своя бизнес модел върху надеждната част 
от своята дейност и да сведат до минимум въздействието върху конкурентите, които 
не получават помощи, и данъкоплатците в ЕС;

5. припомня, изявлението от срещата на високо равнище на еврозоната от 29 юни 2012 
г.; съгласява се, че е от жизненоважно значение да се разбие порочният кръг между 
банките и суверенността, за да има възможност банките да бъдат рекапитализирани 
директно чрез Европейския механизъм за стабилност и за да се създаде единен 
надзорен механизъм като неотложна мярка;

6. призовава Комисията да засили антитръстовите правила и правилата за контрол над 
сливанията, за да се стимулира прозрачността, отвореността и справедливостта на 
финансовите пазари; оценява нейните проучвания в областта на пазара на 
извънборсови дериватни инструменти, по-специално във връзка с данните за 
търговия и услуги със суапите за кредитно неизпълнение, услугите по плащанията и 
разпространението на финансова информация на пазарите;

7. призовава органите на ЕС в областта на конкуренцията да наблюдават поведението 
и въздействието върху пазара на широк набор от финансови участници и олигополи 
като агенциите за кредитен рейтинг, заедно с епизодите на променливост на цените, 
свързани с финансовите пазари, и да дадат предимство на предполагаемото 
манипулиране на курсовете на LIBOR, EURIBOR и TIBOR;

Подкрепа за растежа, заетостта и конкурентоспособността
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8. признава, че политиката в областта на конкуренцията е ключов движещ елемент на 
производителността и на конкурентоспособността в световен аспект, който играе 
основна роля за подпомагане на стабилните публични финанси и на целите на 
Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

9. изтъква, че задълбочаването на единния пазар, осъществяването на програмата за 
цифровите технологии и насърчаването на иновациите изискват силна 
конкурентоспособност; отбелязва, че антитръстовите инструменти и инструментите 
за държавна помощ и за контрол над сливанията са от съществено значение за 
възстановяване на икономиката;

10. възлага на Комисията ефективно да засили политиката в областта на конкуренцията 
и да стимулира екологосъобразните технологии и ресурси; отбелязва, че новите 
насоки за СТЕ следва да допринесат за предотвратяването на изместването на 
въглеродни емисии, запазване на ценовите сигнали и свеждане на изкривяванията 
до минимум;

11. изтъква, че политиката в областта на конкуренцията следва да насърчава 
социалното приобщаване чрез достъп до пазарите, икономически напредък и по-
добри публични разходи, предотвратяване на надпреварата за субсидии в рамките 
на ЕС и оправомощаване на държавите членки за коригиране на неуспехите на 
пазара и за подкрепяне на услугите от общ интерес и на уязвимите лица;

Подкрепящи услуги от общ икономически интерес (ПУОИИ)

12. подчертава, че най-актуалните пакети от ПУОИИ следва да доведат до по-
опростена, по-ясна и по-гъвкава рамка за висококачествени обществени услуги; 
изразява съгласие, че болничните, социалните домакински  и всички социални 
услуги и ПУОИИ под едно минимално равнище следва да бъдат освободени;

13. призовава органите на ЕС в областта на конкуренцията да упражняват надзор над 
пазарите за фармацевтични, здравни и застрахователни услуги (по-специално 
пазарите за генерични и иновативни лекарства), възможните злоупотреби с 
патентни права и дискриминиращо поведение; отбелязва, че независимо от факта, 
че организацията на сектора на здравеопазването и на социалната закрила попадат в 
рамките на компетентността на държавите членки тези услуги следва да бъдат 
предмет на контрол с оглед защита на публичните финанси и подкрепа за правата на 
гражданите на ЕС;

Подобряване на благосъстоянието на потребителите: примерът на хранителния 
отрасъл

14. изразява загриженост във връзка с това, че в средата на 2007 г. цените на храните 
нараснаха значително при висока степен на променливост на цените на 
производителите, и че цените на храните за потребителите имат сериозен принос за 
цялостната инфлация; подчертава, че новата рамка за колективно договаряне по 
веригата на стойността следва да бъде придружено от действия, насочени към 
конкурентоспособността, на организациите на производителите и от платформа за 
наблюдение на цените на храните;
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15. очаква доклада на Европейската мрежа по конкуренция по тази тема; отбелязва 
факта, че секторите на зърнените и млечните продукти са сред най-разследваните в 
антитръстовите казуси и насърчава националните органи в областта на 
конкуренцията да засилят инициативите от своя страна в тази област;

Насърчаване на легитимност и ефективност за политиката в областта на 
конкуренцията

16. подкрепя активната роля на Парламента за оформяне на политиката в областта на 
конкуренцията, в това число съзаконодателните правомощия; счита, че Комисията 
трябва да има пълна отчетност и да предприема последващи действия по 
резолюциите на Парламента; стреми се да засили текущия структуриран диалог;

17. призовава Комисията да продължи да действа безпристрастно и обективно и да бъде 
отворена за подобрения в процедурите, свързани с конкуренцията; защитава 
процедурните права, в това число правото на предприятията да получат достъп до 
досието на Комисията, преди то да бъде изслушано;

18. препоръчва да бъде използвана процедурата за уреждане на спорове и при 
необходимост разубеждаващи и пропорционални глоби, като същевременно се 
избягват нежелани икономическите и социалните последици от извеждането на 
предприятия извън пазара;

19. отбелязва, че глобите не следва да пречат на компаниите да задържат своите 
ръководни кадри и персонал или когато това е уместно на държавите членки да 
разглеждат въпроси, свързани с престъпна отговорност; призовава Комисията да 
публикува съобщение по тези въпроси;

20. изисква от Комисията да представи предложение по обикновената законодателна 
процедура, за да улесни индивидуалните и колективните частни действия за щети, 
понесени от дружествата и потребителите в резултат на нарушаване на 
антитръстовото право на ЕС. счита, че подобно предложение следва да насърчи 
конкуренцията, а не симулативните искове, да обхване малките и дифузни щети и 
да гарантира последователност с публичното правоприлагане;

21. има положително отношение по отношение на сътрудничеството в рамките на 
Европейската мрежа по конкуренция и с националните съдилища с оглед 
гарантиране на ефективност и последователност  на политиките в областта на 
конкуренцията в целия ЕС; приканва Комисията да насърчава споразуменията за 
сближаване и сътрудничество с други юрисдикции, в това число разпоредби за 
неформален обмен по време на провеждане на разследвания, при подходящите 
условия;

22. отново заявява, че Комисията се нуждае от повече ресурси, за да бъде проактивна и 
по-ефективна за справяне с нарастващото работно натоварване в областта на 
правоприлагането в областта на конкуренцията;

23. припомня, че гражданското общество следва да бъде ангажирано в разработването и 
контрола на политиките в областта на конкуренцията; приканва Комисията да 
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стимулира култура на конкуренция като в рамките на ЕС, така и по света;

°

° °

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Политиката в областта на конкуренцията е част от генетичния код на ЕС. Родени по 
времето на Римския договор, тези три инструмента на политиката в областта на 
конкуренцията (антитръстовата политика, държавна помощ и контрол върху 
сливанията) се стремят да запазят еднакви условия и отворен и динамичен пазар. Това 
стимулира дружествата да преследват успеха чрез своите постижения, основаващи се 
на цена, качество и иновации, за да се удовлетворят нуждите, предпочитанията и 
желанията на междинния и крайния потребител.

Европейската социална пазарна икономика би била немислима без наличието на 
конкуренция. Конкуренцията позволява адекватно формиране на цените, ефективно 
разпределяне и използване на ресурсите и социален напредък. От стратегическа гледна 
точка конкуренцията е жизненоважна за оцеляването на европейските дружества, 
икономика и обществения модел в контекста на глобализацията. При конкуренцията 
става въпрос на ценности и следователно за добавена стойност.

През 2011 г. подновяването на напрежението на пазарите на държавни дългови ценни 
книжа, тревогите във връзка с несигурността на икономиката във връзка с високата 
цена на петрола и намаляващият растеж в производството допринесоха в края на 
годината за остър спад на доверието и на последващо свиване на производството.

Вече пета година ние преживяваме финансова, икономическа и социална криза. Някои 
твърдят, че политиката в областта на конкуренцията следва да бъде оставена настрана в 
тези времена. Обаче конкуренцията е доказала, че е необходим инструмент за намиране 
на решение на кризи. Тя е ограничавала тенденции на протекционизъм и 
фрагментиране на пазара, предоставяла е рамка от насоки, която е дала своя принос за 
финансовата стабилност и възстановяването и е дала стимул на по-справедливата 
конкуренция на едни по-прозрачни финансови пазари. През тези години политиката в 
областта на конкуренцията беше единственото средство за разрешаване на кризата в 
банковия сектор на европейско равнище и придобитият от Комисията опит следва да 
бъде полезен, за да се напредне в посока банков съюз. Същевременно, тя помогна на 
държавите членки да получат максимална ефективност на публичната намеса. 
Конкуренцията е винаги важна и от съществено значение в трудни времена.

В лицето на политиката в областта на конкуренцията възстановяването на икономиката 
има изключително важен съюзник. Антитръстътовата политика, държавната помощ и 
контролът върху сливанията имат пряко отражение за стимулиране на 
производителността и конкурентоспособността. Необходима е силна конкуренция, за 
да се постигнат целите на „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. Тя гарантира пазарни условия за финансово приобщаване, оправомощава 
държавите членки да коригират ефективно неуспехите на пазара и определя основа за 
предоставянето на висококачествени услуги от общи икономически интерес на 
гражданите.

Хранителният отрасъл представлява 14% от общите разходи на домакинствата за 2011 
г. Това е един от най-видните примери за сътрудничество н рамките на Мрежата от 
органи по конкуренция за подобряване на благосъстоянието на потребителите. 
Информацията относно предстоящия доклад показва, че този сектор е най-разследван в 
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антитръстовите казуси. През последните 8 години националните органи в областта на 
конкуренцията са разгледали 170 антитръстови казуси, 1300 случаи на контрол върху 
сливанията и около 100 случаи, в които са предприети действия за наблюдение на 
пазара на всички равнища на веригата на предлагането. Вашият докладчик предлага 
действията в тази област да продължат.

За да има успех политиката в областта на конкуренцията изисква по-голяма 
легитимност и ефективност. За постигане на напредък трябва Европейският парламент 
да се ангажира в развиването на политиката в областта на конкуренцията, да гарантира 
наличността на достатъчно средства за Комисията и да увеличи участието на 
заинтересованите страни и на гражданското общество. Нашата амбиция е да се засили 
културата в областта на конкуренцията на европейски и на световно равнище.

Петдесет и пет години по-късно конкуренцията не е само история, тя е биография и 
бъдеще.


