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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om årsberetningen om EU's konkurrencepolitik
(2012/XXXX(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens beretning om konkurrencepolitikken 2011 
(COM(2012)0253) og til arbejdsdokumentet herom fra Kommissionens tjenestegrene 
(SWD(2012)0141);

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om 
gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 821;

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med 
fusioner og virksomhedsovertagelser ("EF-fusionsforordningen")2;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. oktober 2008 om statsstøttereglernes 
anvendelse på foranstaltninger truffet over for pengeinstitutter i forbindelse med den 
aktuelle globale finanskrise (bankmeddelelsen)3;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. december 2008 med titlen 
"Rekapitalisering af pengeinstitutter under den aktuelle finanskrise: Støttens begrænsning 
til det nødvendige minimum og sikkerhedsforanstaltninger mod uforholdsmæssige 
konkurrencefordrejninger" (rekapitaliseringsmeddelelsen)4;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. februar 2009 om behandlingen af 
værdiforringede aktiver i Fællesskabets banksektor (værdiforringelsesmeddelelsen)5;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. juli 2009 om genoprettelse af 
rentabiliteten i finanssektoren under den nuværende krise og vurdering af 
omstruktureringsforanstaltninger på grundlag af statsstøttereglerne 
(omstruktureringsmeddelelsen)6;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. december 2008 om midlertidige EF-
rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette adgangen til finansiering under 
den nuværende finansielle og økonomiske krise (de midlertidige rammebestemmelser)7;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. december 2010 om midlertidige EU-
rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette adgangen til finansiering under 
den nuværende finansielle og økonomiske krise (de midlertidige rammebestemmelser, den 

                                               
1 EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1.
2 EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.
3 EUT C 270 af 25.10.2008, s. 8.
4 EUT C 10 af 15.1.2009, s. 2.
5 EUT C 72 af 26.3.2009, s. 1.
6 EUT C 195 af 19.8.2009, s. 9.
7 EUT C 16 af 22.1.2009, s. 1.



PE494.535v01-00 4/10 PR\909715DA.doc

DA

nye midlertidige ramme, der erstatter den, der udløb den 31. december 2010)1;

– der henviser til Kommissionens meddelelse om anvendelsen af Den Europæiske Unions 
statsstøtteregler på kompensation for levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk 
interesse2;

– der henviser til Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om anvendelse af 
bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse 
virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk 
interesse3;

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Den Europæiske Unions 
rammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste (2011)"4;

– der henviser til Kommissionens forordning om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte ydet til virksomheder, 
der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse5;

– der henviser til den undersøgelse fra juni 2011 om statsstøtte – krisebestemmelser for 
finanssektoren og realøkonomien – som Parlamentet har fået udarbejdet6;

– der henviser til den undersøgelse fra juni 2012 med titlen "Collective Redress in 
Antitrust", som Parlamentet har fået udarbejdet7;

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, "Offentlig høring. På 
vej mod en sammenhængende EU-strategi for kollektive retsmidler" (SEK(2011)0173);

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Modernisering af EU's 
statsstøttepolitik" (COM(2012)0209);

– der henviser til Kommissionens retningslinjer for visse statsstøtteforanstaltninger som led 
i ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner efter 2012 (herefter benævnt 
"ETS-retningslinjerne")8;

– der henviser til rammeaftalen af 20. november 2010 om forbindelserne mellem Europa-
Parlamentet og Kommissionen9 (herefter benævnt "rammeaftalen"), navnlig dennes punkt 
1210 og 161; 

                                               
1 EUT C 6 af 11.1.2011, s. 5.
2 EUT C 8 af 11.1.2012, s. 4.
3 EUT L 7 af 11.1.2012, s. 3.
4 EUT C 8 af 11.1.2012, s. 15. 
5 EUT L 114 af 26.4.2012, s. 8.
6 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=42288
7 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=74351
8 EUT C 158 af 5.6.2012, s. 4.
9 EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.
10 "De enkelte medlemmer af Kommissionen sikrer, at der foregår en regelmæssig og direkte udveksling af 
oplysninger mellem kommissionsmedlemmet og formanden for det relevante parlamentsudvalg."



PR\909715DA.doc 5/10 PE494.535v01-00

DA

– der henviser til erklæringen fra euroområdetopmødet af 29. juni 20122; 

– der henviser til sine beslutninger af 22. februar 2005 om Kommissionens XXXIII. 
beretning om konkurrencepolitikken – 20033, af 4. april 2006 om Kommissionens 
beretning om konkurrencepolitikken 20044, af 19. juni 2007 om Kommissionens beretning 
om konkurrencepolitikken 20055, af 10. marts 2009 om beretningerne om 
konkurrencepolitikken 2006 og 20076, af 9. marts 2010 om beretningen om 
konkurrencepolitikken 20087, af 20. januar 2011 om beretningen om 
konkurrencepolitikken 20098 og af 2. februar 2012 om årsberetningen om EU's 
konkurrencepolitik9;

– der henviser til sin beslutning af 15. november 2011om reform af EU's statsstøtteregler for 
tjenesteydelser af almen økonomisk interesse10;

– der henviser til forretningsordenens artikel 48;

– der henviser til betænkningen fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-.../2011);

A. der henviser til, at konkurrencepolitikken er en del af EU's genetiske kode og en 
hovedhjørnesten i den europæiske sociale markedsøkonomi;

B. der henviser til, at krisen forværredes i 2011 og medførte en afmatning i EU's økonomi;

C. der henviser til, at konkurrencepolitikken er vigtig med hensyn til at imødegå krisen, støtte 
Europa 2020-strategien og gøre fremskridt hen imod en bankunion, en ægte økonomisk og 
monetær union og dybere integration;

Generelle betragtninger

1. glæder sig over Kommissionens beretning om konkurrencepolitikken 2011; bemærker, at 
den nye tematiske struktur tager højde for de emner, som Parlamentet har taget op, og 
muliggør en klar afdækning af prioriteringer, mål og trufne foranstaltninger;

2. står fast på det synspunkt, at der bør tages hensyn til de konkurrencepolitiske mål ved 
udarbejdelsen af forslag til sektorspecifikke forordninger, for at sikre at markederne 
fungerer tilfredsstillende for virksomheder, forbrugere og borgere;

Imødegåelse af krisen

                                                                                                                                                  
1 "Senest tre måneder efter vedtagelsen af en parlamentsbeslutning skal Kommissionen skriftligt underrette 
Parlamentet om, hvordan den har reageret på specifikke anmodninger rettet til den i Parlamentets beslutninger, 
herunder i sager, hvor den ikke har været i stand til at følge Parlamentets synspunkter. [...]"
2 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0032.
4 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0120.
5 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0263.
6 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0099.
7 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0050.
8 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0023.
9 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0031.
10 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0494.
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3. påpeger, at udvidelsen af den ekstraordinere kriseordning for statsstøtte har bidraget til 
opretholdelse af den finansielle stabilitet, forhindring af protektionisme og etablering af en 
mekanisme for omstrukturering af bankerne og kriseløsning, hvilket alt sammen er særlig 
nyttigt i programlandene; 

4. fastholder, at de banker, der modtager statsstøtte, skal reducere deres størrelse, fokusere 
deres forretningsmodel på den levedygtige del af deres aktiviteter og minimere 
indvirkningerne på ikkestøttede konkurrenter og skatteyderne i EU;

5. minder om erklæringen fra euroområdetopmødet af 29. juni 2012; er enig i, at det er af 
afgørende betydning at bryde den onde cirkel mellem banker og stater, at have mulighed 
for at rekapitalisere bankerne direkte gennem den europæiske stabilitetsmekanisme og 
snarest muligt at oprette en fælles tilsynsmekanisme; 

6. anmoder Kommissionen om strengt at håndhæve antitrust- og fusionskontrolreglerne for 
at fremme gennemsigtige, åbne og fair finansmarkeder; påskønner Kommissionens 
undersøgelser på markedet for over the counter (OTC)-derivater, navnlig med hensyn til 
handelsoplysninger og handelsmæssige tjenesteydelser vedrørende credit default swap 
(CDS), betalingstjenester og distribuering af finansielle oplysninger til markederne;

7. opfordrer EU's konkurrencemyndigheder til at overvåge den adfærd, som store finansielle 
aktører og oligopoler, såsom kreditvurderingsbureauer, udviser, og deres indvirkning på 
markedet samt episoder med prisvolatilitet i forbindelse med finansmarkederne og at 
prioritere den påståede manipulation med Libor-, Euribor- og Tiborrenterne højest;

Støtte af vækst, job og konkurrenceevne

8. erkender, at konkurrencepolitikken er en vigtig drivkraft for produktivitet og global 
konkurrenceevne og spiller en stor rolle for fremme af sunde offentlige finanser og Europa 
2020-målene for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst; 

9. understreger, at uddybningen af det indre marked, gennemførelsen af den digitale 
dagsorden og innovationsfremme kræver en stærk konkurrence; bemærker, at alle 
antitrust-, statshjælps- og fusionskontrolinstrumenter er af væsentlig betydning for 
genopbygningen af økonomien; 

10. betror Kommissionen det hverv at håndhæve konkurrencepolitikken effektivt og at 
fremme miljøvenlige teknologier og ressourcer; bemærker, at de nye ETS-retningslinjer 
bør bidrage til at hindre CO2-lækage, beskytte prissignaler og minimere forvridninger;

11. understreger, at konkurrencepolitikken bør fremme social inddragelse gennem 
markedsadgang, økonomisk fremgang og forbedring af de offentlige udgifter, forhindre 
tilskudskapløb i EU og sætte medlemsstaterne i stand til at korrigere markedssvigt og 
støtte forsyningspligtydelser og sårbare personer; 

Støtte af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse (SGEI)

12. understreger, at den nylige pakke om tjenesteydelser af almen økonomisk interesse 
(SGEI) bør udmønte sig i en enklere, klarere og mere fleksibel ramme for offentlige 
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tjenesteydelser af høj kvalitet; er enig i, at hospitaler, sociale boliger, og sociale 
tjenesteydelser og SGEI'er under en de minimis-grænse bør være undtaget;

13. opfordrer EU's konkurrencemyndigheder til at overvåge markederne for lægemidler, 
sundhed og forsikringstjenesteydelser (navnlig markederne for generiske og innovative 
lægemidler), potentielt misbrug af patentrettigheder og diskriminerende adfærd; 
bemærker, at disse tjenesteydelser bør undergives kontrol for at beskytte de offentlige 
finanser og opretholde EU-borgernes rettigheder, selv om tilrettelæggelsen af 
sundhedssektoren og af social beskyttelse først og fremmest henhører under 
medlemsstaternes kompetence;

Forbedring af forbrugervelfærden: fødevaresektoren som eksempel

14. er betænkelig ved, at fødevarepriserne siden medio 2007 er steget væsentligt med en høj 
volatilitet i producentpriserne og ved, at forbrugerfødevarepriserne bidrager kraftigt til 
inflationen i almindelighed; understreger, at den nye ramme for kollektive forhandlinger i 
værdikæden bør ledsages af en konkurrencefremmende indsats fra 
producentorganisationernes side og af en platform for overvågning af fødevarepriserne;

15. ser frem til Det Europæiske Konkurrencenetværks rapport om dette emne; noterer sig, at 
korn og mælk og mejeriprodukter er de mest undersøgte sektorer i antitrustsager og 
opfordrer de nationale konkurrencemyndigheder til at optrappe deres initiativer på dette 
område;

Fremme af konkurrencepolitikkens legitimitet og effektivitet

16. støtter en aktiv rolle for Parlamentet med hensyn til at forme konkurrencepolitikken, 
herunder medindflydelse på lovgivningen; mener, at Kommissionen bør være fuldt 
ansvarlig og følge op på Parlamentets beslutninger; tager sigte på at styrke den 
igangværende strukturerede dialog;

17. opfordrer Kommissionen til fortsat at optræde upartisk og objektivt og at være åben over 
for forbedringer i konkurrenceprocedurerne; forsvarer de processuelle rettigheder, 
herunder virksomheders rettigheder til at få indsigt i Kommissionens akter, inden de 
høres;

18. anbefaler, at tvistbilæggelsesproceduren tages i brug, at der efter omstændighederne 
pålægges bøder, som har afskrækkende virkning og står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed, samtidig med at man undgår de negative økonomiske og 
sociale følger ved at drive trængte virksomheder ud af markedet;

19. bemærker, at bøder ikke bør hindre virksomheder i at holde deres ledelse og personale 
ansvarlige internt eller efter omstændighederne medlemsstaterne i at beskæftige sig med 
spørgsmål vedrørende strafansvar; opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en 
meddelelse om disse aspekter;

20. anmoder Kommissionen om at fremsætte et forslag under den almindelige 
lovgivningsprocedure med henblik på at lette individuelle og kollektive private 
erstatningssøgsmål for skader, der er påført virksomheder og forbrugere som følge af 



PE494.535v01-00 8/10 PR\909715DA.doc

DA

overtrædelser af EU's antitrustlovgivning; mener, at et sådant forslag bør fremme 
konkurrencen, men ikke urimelige søgsmål, dække mindre og diffuse skader og sikre fuld 
sammenhæng med den offentlige retshåndhævelse;

21. stiller sig positivt over for samarbejdet i Det Europæiske Konkurrencenetværk og med 
nationale domstole med henblik på at sikre konkurrencepolitikkernes effektivitet og 
sammenhæng på EU-plan; opfordrer Kommissionen til at fremme konvergens- og 
samarbejdsaftaler med andre domsmyndigheder, herunder regler om 
informationsudveksling under efterforskningen på passende betingelser;

22. gentager, at Kommissionen behøver flere ressourcer for at kunne være proaktiv og mere 
effektiv i forbindelse med dens stigende arbejdsbyrde omkring håndhævelsen af 
konkurrencereglerne;

23. minder om, at civilsamfundet bør inddrages i udformningen og kontrollen af 
konkurrencepolitikken; opfordrer Kommissionen til at fremme en konkurrencekultur både 
i EU og internationalt;

°

° °

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Konkurrencepolitikken indgår i EU's genetiske kode. De tre konkurrencepolitiske 
instrumenter (antitrust-, statsstøtte- og fusionskontrolinstrumentet), som så dagens lys under 
Romtraktaten, tager sigte på at bevare lige konkurrencevilkår og et åbent og dynamisk 
marked. Dette ansporer virksomhederne til at opnå succes gennem fortjeneste – baseret på 
pris, kvalitet og innovation – med henblik på at imødekomme behov, præferencer og ønsker 
hos forbrugerne i mellem- og slutleddet. 

Den europæiske sociale markedsøkonomi ville være utænkelig uden konkurrence. 
Konkurrence muliggør en korrekt prisdannelse, en effektiv allokering og ressourceanvendelse 
og socialt fremskridt. Fra en strategisk synsvinkel er konkurrence afgørende vigtig for 
europæiske virksomheders og den europæiske økonomi og samfundsmodels overlevelse i en 
globaliseringssammenhæng. Konkurrence er et spørgsmål om værdier og derfor om 
merværdi.

I 2011 bidrog fornyede spændinger på statsobligationsmarkederne, bekymringer med hensyn 
til banksektoren, lurende usikkerhed om økonomien i forbindelse med en høj oliepris og 
vigende outputvækst på verdensplan i slutningen af året til svigtende tillid og dermed et 
faldende output.

Vi gennemlever på femte år en finansiel, økonomisk og social krise. Nogle har slået til lyd 
for, at konkurrencepolitikken burde lægges på hylden i disse tider. Konkurrence har imidlertid 
vist sig at være et nødvendigt instrument til imødegåelse af kriser. Den har begrænset 
tendenser til protektionisme og markedsfragmentering, skabt et sæt retningslinjer, der har 
bidraget til finansiel stabilitet og omstrukturering og har fremmet en mere loyal konkurrence 
på mere gennemsigtige finansielle markeder. I disse år var konkurrencepolitikken det eneste 
værktøj til løsning af bankkrisen på europæisk plan, og de erfaringer, Kommissionen har 
indhøstet, bør kunne udnyttes i bestræbelserne på at etablere en bankunion. Konkurrence har 
samtidig hjulpet medlemsstaterne med at opnå de størst mulige effektivitet i den offentlige 
intervention. Konkurrence er altid vigtig og væsentlig i vanskelige tider.

Genopbygningen af økonomien har en større forbundsfælle i konkurrencepolitikken. 
Antitrust-, statsstøtte- og fusionskontrolinstrumenterne har alle en direkte indvirkning på 
drivkræfterne bag produktivitet og konkurrenceevne. Der er behov for en robust konkurrence 
for at opfylde Europa 2020-målsætningerne om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Den 
skaber markedsbetingelserne for finansiel integration, sætter medlemsstaterne i stand til 
effektivt at korrigere markedssvigt og danner grundlag for at levere borgerne tjenesteydelser 
af almen økonomisk interesse af høj kvalitet.

Fødevaresektoren repræsenterede 14 % af de samlede husholdningsudgifter i 2011. Det er et 
af de mest fremtrædende eksempler på samarbejdet inden for netværket af 
konkurrencemyndigheder med henblik på forbedring af forbrugervelfærden. Oplysninger om 
en kommende betænkning viser, at denne sektor er den mest undersøgte i antitrustsager. De 
nationale konkurrencemyndigheder har i de seneste otte år fremmet 170 
antitrusthåndhævelsessager, 1.300 fusionskontrolsager og ca. 100 markedsovervågningssager 
på alle niveauer i forsyningskæden. Ordføreren fremsætter forslag til videreførelse af 
indsatsen på dette område. 
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Konkurrencepolitikken kræver en større legitimitet og effektivitet for at lykkes. Vejen fremad 
består i at inddrage Europa-Parlamentet i udviklingen af konkurrencepolitikken, at sikre, at 
der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed for Kommissionen og at fremme interessenternes 
og civilsamfundets deltagelse. Vores ambition er at styrke konkurrencekulturen på europæisk 
og globalt plan. 

Efter 55 år er konkurrencepolitikken ikke kun historie, den er biografi, og den er fremtiden.


