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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentésről
(2012/XXXX(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság versenypolitikáról szóló 2011. évi jelentésére (COM(2012)0253) és 
a Bizottság kapcsolódó szolgálati munkadokumentumára (SWD(2012)0141),

– tekintettel a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok 
végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendeletre1,

– tekintettel a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 
139/2004/EK tanácsi rendeletre (az EK összefonódás-ellenőrzési rendelete)2,

– tekintettel az „Az állami támogatásokról szóló szabályoknak a pénzintézetek 
vonatkozásában a jelenlegi pénzügyi világválsággal összefüggésben tett intézkedésekre 
történő alkalmazása” című, 2008. október 13-i bizottsági közleményre (a bankokról szóló 
közlemény)3,

– tekintettel „A pénzintézetek feltőkésítése a jelenlegi pénzügyi válságban: a támogatás 
szükséges minimális szintre történő korlátozása és az indokolatlan versenytorzulás 
kiküszöbölését célzó biztosítékok” című, 2008. december 5-i bizottsági közleményre 
(feltőkésítési közlemény)4,

– tekintettel az értékvesztett eszközöknek a közösségi bankszektorban történő kezeléséről 
szóló, 2009. február 25-i bizottsági közleményre (az értékvesztett eszközökről szóló 
közlemény)5,

– tekintettel az „A pénzügyi szektor életképességének helyreállítása és a jelenlegi válságban 
hozott szerkezetátalakítási intézkedések értékelése az állami támogatási szabályok 
alapján” című 2009. július 23-i bizottsági közleményre (a szerkezetátalakításról szóló 
közlemény)6,

– tekintettel az „Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének 
támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez a jelenlegi pénzügyi és 
gazdasági válságban” című, 2008. december 17-i bizottsági közleményre (az ideiglenes 
keretrendszer)7,

– tekintettel az „Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének 
támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez a jelenlegi pénzügyi és 

                                               
1 HL L 1., 2003.1.4., 1. o.
2 HL L 24., 2004.1.29., 1. o.
3 HL C 270., 2008.10.25., 8. o.
4 HL C 10., 2009.1.15., 2. o.
5 HL C 72., 2009.3.26., 1. o.
6 HL C 195., 2009.8.19., 9. o.
7 HL C 16., 2009.1.22., 1. o.
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gazdasági válságban” című, 2008. december 17-i bizottsági közleményre (a 2010. 
december 31-én lejáró helyébe lépő új ideiglenes keretrendszer)1,

– tekintettel az európai uniós állami támogatási szabályoknak az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtásának ellentételezésére való alkalmazásáról szóló bizottsági 
közleményre2,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások 
javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való 
alkalmazásáról szóló 2011. december 20-i bizottsági határozatra3,

– tekintettel „A közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásról 
szóló európai uniós keretszabály (2011)” című bizottsági közleményre4,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizottsági rendeletre5,

– tekintettel a Parlament által megrendelt, „Állami támogatás – Válságszabályok a pénzügyi 
ágazat és a reálgazdaság számára” című, 2011. júniusi tanulmányra6,

– tekintettel a Parlament által megrendelt, „A trösztellenes eljárások terén alkalmazott 
kollektív jogorvoslat” című, 2012. júniusi tanulmányra7,

– tekintettel a „Nyilvános konzultáció: A kollektív jogorvoslattal kapcsolatos egységes 
európai megközelítés felé” című bizottsági szolgálati munkadokumentumra 
(SEC(2011)0173),

– tekintettel „Az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítése” című bizottsági 
közleményre (COM(2012)0209),

– tekintettel az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei 2012 utáni kereskedelmi 
rendszerének kontextusában hozott egyes állami támogatási intézkedésekhez adott 
bizottsági iránymutatásra (a továbbiakban „a kibocsátás-kereskedelmi rendszerre 
vonatkozó iránymutatások”)8,

– tekintettel az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 2010. 
november 20-i keretmegállapodásra9 (a továbbiakban „keretmegállapodás”), és különösen 

                                               
1 HL C 6., 2011.1.11., 5. o.
2 HL C 8., 2012.1.11., 4. o.
3 HL L 7., 2012.1.11., 3. o.
4 HL C 8., 2012.1.11., 15. o. 
5 HL L 114., 2012.4.26., 8. o.
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 HL C 158.,2012.6.5., 4. o.
9 HL L 304., 2010.11.20, 47. o.
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annak (12)1 és (16)2 bekezdésére, 

– tekintettel a 2012. június 29-i euróövezeti csúcstalálkozón elfogadott nyilatkozatra3,  

– tekintettel a Bizottság 2003. évi, versenypolitikáról szóló XXXIII. éves jelentéséről szóló, 
2005. február 22-i állásfoglalására4, a Bizottság versenypolitikáról szóló 2004. évi 
jelentéséről szóló, 2006. április 4-i állásfoglalására5, a versenypolitikáról szóló 2005. évi 
jelentésről szóló, 2007. június 19-i állásfoglalására6, a versenypolitikáról szóló 2006. és 
2007. évi jelentésről szóló, 2009. március 10-i állásfoglalására7, a versenypolitikáról szóló 
2008. évi jelentésről szóló, 2010. március 9-i állásfoglalására8,a versenypolitikáról szóló 
2009. évi jelentésről szóló, 2011. január 20-i állásfoglalására9 és az EU 
versenypolitikájáról szóló éves jelentésről szóló 2012. február 2-i állásfoglalására10,

– tekintettel az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó uniós állami 
támogatási szabályok reformjáról szóló, 2011. november 15-i állásfoglalására11,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-..../2011),

A. mivel a versenypolitika az EU „genetikai kódjának” részét képezi és az európai szociális 
piacgazdaság sarokköve,

B. mivel 2011-ben a válság tovább mélyült, amely recesszióba juttatta az uniós gazdaságot, 

C. mivel a versenypolitika létfontosságú szerepet tölt be a válságra való válaszadás, az 
Európa 2020 támogatása, illetve a bankunió, és egy valódi gazdasági és monetáris unió és 
mélyebb integráció irányába tett előmenetel terén,

Általános megjegyzések

1. üdvözli a Bizottság versenypolitikáról szóló 2011. évi jelentését; megjegyzi, hogy az új 
tematikai keret foglalkozik a Parlament által felvetett kérdésekkel, és lehetővé teszi a 
prioritások, célkitűzések és megtett intézkedések egyértelmű azonosítását;

2. védelmében veszi az álláspontot, mely szerint az ágazati szabályozások kidolgozásakor 
figyelembe kell venni a versenypolitika céljait annak biztosításához, hogy a piacok 

                                               
1 „A Bizottság minden tagja gondoskodik arról, hogy a közte és az illetékes parlamenti bizottság elnöke közötti 
információáramlás rendszeres és közvetlen legyen.”
2 „A parlamenti állásfoglalás elfogadását követő három hónapon belül a Bizottság írásban tájékoztatást ad a 
Parlamentnek a Parlament állásfoglalásaiban hozzá intézett kérdések alapján tett intézkedésekről, beleértve 
azokat az eseteket, amelyekben nem tudott a Parlament álláspontjának megfelelően eljárni. [...]”
3 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
4 Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0032.
5 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0120.
6 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0263.
7 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0099.
8 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0050.
9 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0023.
10 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0031.
11 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0494.
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működése a vállalkozások, a fogyasztók és a polgárok javát szolgálják;

Válasz a válságra

3. rámutat, hogy a rendkívüli állami támogatásokat nyújtó válságszabályozási rendszer 
kiterjesztése hozzájárult a pénzügyi stabilitás megőrzéséhez, a protekcionizmus 
megakadályozásához, továbbá mechanizmust biztosított a banki átszervezésekhez és a 
válságrendezéshez, s mindez különösen a programban részt vevő országok számára 
bizonyult hasznosnak; 

4. fenntartja, hogy az állami támogatásban részesülő bankoknak csökkenteniük kell 
méretüket, üzleti modelljüket a tevékenységük életképes részére kell koncentrálniuk, 
valamint minimálisra kell csökkenteniük a támogatásban nem részesülő versenytársakra és 
az uniós adófizetőkre gyakorolt hatásukat;

5. emlékeztet a 2012. június 29-i euróövezeti csúcstalálkozón elfogadott nyilatkozatra; 
egyetért azzal, hogy elengedhetetlen a bankok és az államháztartások közötti ördögi kör 
megtörése, a bankok közvetlenül az Európai Stabilizációs Mechanizmusból történő 
feltőkésítésének a lehetővé tétele, illetve egy egységes ellenőrzési mechanizmus sürgős 
kialakítása; 

6. kéri a Bizottságot, hogy az átlátható, nyitott és tisztességes pénzpiacok előmozdítása 
érdekében szigorúan szerezzen érvényt a trösztellenes és az összefonódások ellenőrzésére 
vonatkozó szabályoknak; méltányolja a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek piacán tett 
vizsgálatait, különösen a hitel-nemteljesítési csereügyletek (credit default swaps – CDs) 
kereskedelmi adatait és szolgáltatásait, a fizetési szolgáltatásokat, valamint a pénzügyi 
információk piacok számára történő közreadását illetően;

7. felszólítja az EU versenyhatóságait, hogy a pénzügyi piac volatilitásának esetei mellett 
kövessék nyomon a jelentős pénzpiaci szereplők és oligopóliumok – például a 
hitelminősítő intézetek – viselkedését és piacra gyakorolt hatását, valamint kiemelt 
prioritásként foglalkozzanak a LIBOR, EURIBOR és TIBOR kamatlábak állítólagos 
manipulálásával;

A növekedés, a foglalkoztatás és a versenyképesség támogatása

8. elismeri, hogy a versenypolitika a termelékenység és a globális versenyképesség egyik fő 
mozgatóereje, és jelentős szerepet játszik a rendezett államháztartások, illetve az 
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés célját kitűző Európa 2020 
előmozdításában; 

9. hangsúlyozza, hogy az egységes piac elmélyítéséhez, a digitális menetrend 
megvalósításához és az innováció ösztönzéséhez erős versenyre van szükség; megjegyzi, 
hogy a trösztellenes, állami támogatási és összefonódás-ellenőrzési eszközök mind-mind 
létfontosságúak a gazdaság újjáépítéséhez; 

10. megbízza a Bizottságot, hogy hathatósan erősítse meg a versenypolitikát és mozdítsa elő a 
környezetbarát technológiákat és erőforrásokat; megjegyzi, hogy a kibocsátás-
kereskedelmi rendszerre vonatkozó iránymutatásoknak hozzá kell járulniuk a 
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kibocsátásáthelyezés megelőzéséhez, az árjelzések fenntartásához és a torzulások 
minimalizálásához; 

11. hangsúlyozza, hogy a versenypolitikának a piaci hozzáférésen, a gazdasági fejlődésen és 
jobb államháztartáson keresztül elő kell segítenie a társadalmi integrációt, elejét kell 
vennie az EU-n belüli támogatási versenynek és fel kell hatalmaznia a tagállamokat a 
piaci hibák kiigazítására, illetve a közérdekű szolgáltatások és a kiszolgáltatott személyek 
támogatására;

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások (ÁGÉSZ) támogatása

12. hangsúlyozza, hogy az új ÁGÉSZ-csomagnak a magas minőségű közszolgáltatások 
egyszerűbb, világosabb és rugalmasabb keretét kell megvalósítania; egyetért azzal, hogy a 
kórházi, a szociális lakhatási és az összes szociális szolgáltatást, valamint a de minimis 
küszöbérték alatti ÁGÉSZ-eket mentességben kell részesíteni;

13. felszólítja az EU versenyhatóságait, hogy kövessék nyomon a gyógyszerészeti, 
egészségügyi és biztosítási szolgáltatások piacát (és különösen a generikus és innovatív 
gyógyszerek piacát), a szabadalmi jogokkal való potenciális visszaéléseket és 
diszkriminatív piaci magatartásokat; megjegyzi, hogy ugyan az egészségügyi ágazat és a 
szociális védelem megszervezése elsősorban tagállami hatáskörbe tartozik, az 
államháztartás fenntarthatósága és az uniós polgárok jogainak megőrzése érdekében e 
szervezeteket is ellenőrzés alá kell vetni;

A fogyasztói jólét növelése: az élelmiszerágazat példája

14. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 2007 közepe óta az élelmiszerárak jelentős mértékben 
megemelkedtek, és a termelői árak nagymértékben ingadoznak, illetve hogy a fogyasztói 
élelmiszerárak jelentős mértékben hozzájárulnak az általános inflációhoz; hangsúlyozza, 
hogy az értékláncon belüli kollektív tárgyalások új keretét a termelő szervezetek 
versenybarát működtetése és egy, az élelmiszerárakat nyomon követő platform kell, hogy 
kísérje;

15. várakozással tekint az Európai Versenyhatóságok Hálózata (ECN) e témával foglalkozó 
jelentése elé; megjegyzi, a trösztellenes ügyekben leggyakrabban vizsgált ágazatok a 
gabonafélék és a tejtermékek ágazata, és bátorítja a nemzeti versenyhatóságokat , hogy 
lépjenek fel kezdeményezőbben e területen;

A versenypolitika legitimitásának és hatékonyságának előmozdítása 

16. támogatja a Parlament aktív – többek között társjogalkotói –szerepét a versenypolitika 
formálása során; véleménye szerint a Bizottságnak maradéktalanul elszámoltathatónak 
kell lennie és követnie kell a Parlament állásfoglalásait; célja, hogy megerősítse a 
folyamatban lévő strukturált párbeszédet;

17. felszólítja a Bizottságot, hogy a későbbiekben is részrehajlás nélkül és objektíven lépjen 
fel, és legyen nyitott a versenyeztetési eljárások javítása előtt; védelmébe veszi az eljárási 
jogokat, köztük a vállalkozások azon jogát, hogy meghallgatásuk előtt jogukban áll 
betekinteni a bizottsági aktába;
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18. javasolja a vitarendezési eljárás és adott esetben visszatartó erejű és arányos bírságok 
alkalmazását, elkerülve a bajba került vállalatok piaci kiszorításával járó kedvezőtlen 
gazdasági és társadalmi következményeket;   

19. megjegyzi, hogy a bírságoknak nem szabadna megakadályozniuk a vállalatokat abban, 
hogy a szervezetükön belül felelősségre vonják a vezetőket vagy alkalmazottakat, illetve 
adott esetben a tagállamokat abban, hogy büntetőjogi felelősséggel járó ügyekben 
eljárjanak; kéri a Bizottságot, hogy adjon ki erre vonatkozóan egy közleményt;

20. felkéri a Bizottságot, hogy a rendes jogalkotási eljárás keretében nyújtson be javaslatot az 
uniós trösztellenes jogszabályok megszegésével a vállalatoknak és fogyasztóknak okozott 
károk miatt indított egyéni vagy kollektív magánkeresetek megkönnyítése érdekében; úgy 
véli, hogy egy ilyen javaslatnak a versenyt, s nem pedig a megalapozatlan pereskedéseket 
kell előmozdítania, kis értékű és diffúz károk megtérítésére kell vonatkoznia és teljes 
összhangban kell lennie a hatóságok általi jogérvényesítéssel;

21. kedvező álláspontot alakít ki az Európai Versenyhatóságok Hálózatán belüli és a nemzeti 
bíróságokkal folytatott együttműködést illetően, a versenypolitikák uniós szintű 
hatékonyságának és összhangjának biztosítása érdekében;  felkéri a Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő a többi joghatósággal való konvergenciára és együttműködésre irányuló 
megállapodásokat, amelyek rendelkeznek a vizsgálatok alatti – megfelelő körülmények 
között lebonyolított – információcseréről is;

22. megismétli, hogy a Bizottságnak több erőforrásra van szüksége ahhoz, hogy proaktívan és 
hatékonyabban birkózhasson meg a versenyjog érvényesítése területén egyre növekvő 
munkateherrel;

23. emlékeztet arra, hogy be kell vonni a civil társadalmat a versenypolitikák kialakításába és 
ellenőrzésébe; felkéri a Bizottságot, hogy az EU-n belül és nemzetközi szinten egyaránt 
mozdítsa elő a verseny kultúráját;

°

° °

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A versenypolitika az EU „genetikai kódjának” része. A Római Szerződésben napvilágot látott 
versenypolitika három (trösztellenes, illetve állami támogatásokkal és összefonódás-
ellenőrzéssel foglalkozó) eszköze az egyenlő versenyfeltételeket és a nyitott, dinamikus piacot 
hivatott megőrizni. Ez arra ösztönzi a vállalatokat, hogy sikereiket érdemek – az ár, a minőség 
és az innováció – alapján érjék el, ahhoz, hogy ki tudják elégíteni a köztes és a végső 
fogyasztók szükségleteit, preferenciáit és kívánságait. 

Az európai szociális piacgazdaság elképzelhetetlen lenne a verseny nélkül. A verseny teszi 
lehetővé a megfelelő árképzést, az erőforrások hatékony felosztását és felhasználását, 
valamint a társadalmi fejlődést. Stratégiai nézőpontból és a globalizáció kontextusába 
helyezve a verseny nélkülözhetetlen az európai vállalatok, gazdaság és társadalmi modell 
életben maradásához. A verseny értékekről – következésképpen hozzáadott értékről – szól.

2011 során az állampapírpiacokon újjáéledő feszültségek, a bankrendszerrel kapcsolatos 
aggodalmak, a magas olajáraknak és csökkenő globális teljesítménynek betudható gazdasági 
bizonytalanság az év vége felé mind hozzájárultak a bizalom hirtelen elvesztéséhez és a 
teljesítmény ezzel járó csökkenéséhez. 

A pénzügyi, gazdasági és társadalmi válság ötödik évében járunk. Egyesek azt állítják, hogy 
ilyen időkben félre kell tenni a versenypolitikát. Ezzel szemben a versenypolitika a válságokra 
adott válasz szükségszerű eszközének bizonyult. Visszafogta a protekcionista tendenciákat és 
a piac széttöredezését, olyan iránymutatást adott, amely elősegítette a pénzügyi stabilitást és a 
szerkezeti átalakításokat, valamint tisztességesebb versenyre ösztönzött átláthatóbb 
pénzpiacokon. Ezen évek alatt a versenypolitika volt az egyetlen eszköz a bankrendszer 
válságának európai szintű megoldásához, és a Bizottság által szerzett tapasztalatok bizonyára 
hasznosak lesznek a bankunió felé tett előmenetel során. A versenypolitika egyszersmind a 
tagállamokat is segítette az állami beavatkozás maximális hatékonyságának eléréséhez.  A 
verseny mindenkor fontos, de nehéz időkben létfontosságú.

A gazdaság újjáélesztése a versenypolitikában találja meg legfőbb szövetségesét.  A 
trösztellenes intézkedések, az állami támogatások, illetve az összefonódások ellenőrzése 
közvetlen hatást gyakorolnak a termelékenység és a versenyképesség mozgatórugóira. Erős 
versenyre van szükség az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésről szóló Európa 
2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez. Ez biztosítja a pénzügyi integráció piaci feltételeit, 
teszi lehetővé a tagállamok számára a piaci hibák hatékony kiigazítását, illetve fekteti le az 
alapokat a polgároknak nyújtott magas színvonalú, általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
biztosításához.

Az élelmiszerágazat 2011-ben a teljes háztartási kiadások 14%-áért felelt. A fogyasztói jólét 
növelése szempontjából ez az ágazat tekinthető a versenyhatósági hálózaton belüli 
együttműködés egyik legkiemelkedőbb példájának. A következő jelentésre vonatkozó 
információk azt mutatják, hogy trösztellenes ügyekben ez a leggyakrabban vizsgált ágazat. Az 
elmúlt 8 évben a versenyhatósági hálózat 170 trösztellenes üggyel és 1300 összefonódás-
ellenőrzési üggyel foglalkozott, és hozzávetőleg 100 piacfigyelési intézkedést hozott az 
ellátási láncolat valamennyi szintjén. Az előadó javaslatokat tesz az e területre irányuló 
fellépés folytatására.  
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A siker érdekében a versenypolitikának nagyobb legitimitásra és hatékonyságra van szüksége. 
Ennek érdekében be kell vonni az Európai Parlamentet a versenypolitika kialakításába, 
elegendő erőforrásokat kell biztosítani a Bizottság számára, illetve növelni kell az érdekelt 
felek és a civil társadalom részvételét. Célunk, hogy európai és globális szinten egyaránt 
megerősítsük a verseny kultúráját. 

55 év elteltével a verseny nem csak történelem, de az életút és a jövő is.


