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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Relatório Anual sobre a Política de Concorrência da UE
(2012/XXXX(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Relatório da Comissão sobre a Política de Concorrência 2011 
(COM(2012)0253) e o documento de trabalho dos serviços da Comissão que o acompanha 
(SWD(2012)0141),

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1/2003 do Conselho, de 16 de dezembro de 
2002, relativo à execução das regras de concorrência estabelecidas nos artigos 81.º e 82.º 
do Tratado1,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) nº 139/2004 do Conselho, de 20 de janeiro de 2004,
relativo ao controlo das concentrações de empresas (Regulamento das concentrações 
comunitárias)2,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 13 de outubro de 2008, sobre a 
aplicação das regras em matéria de auxílios estatais às medidas tomadas em relação com 
as instituições financeiras no contexto da crise financeira mundial (Comunicação relativa 
aos bancos)3,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 5 de dezembro de 2008, intitulada “A 
recapitalização das instituições financeiras na atual crise financeira: limitação do auxílio 
ao mínimo necessário e salvaguardas contra distorções indevidas da concorrência” 
(Comunicação relativa à recapitalização)4,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 25 de fevereiro de 2009, relativa ao 
tratamento dos ativos depreciados no setor bancário da Comunidade (Comunicação 
relativa aos ativos depreciados)5,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 23 de julho de 2009, sobre o regresso à 
viabilidade e a avaliação, em conformidade com as regras em matéria de auxílios estatais, 
das medidas de reestruturação tomadas no setor financeiro no contexto da atual crise 
(Comunicação relativa à reestruturação)6,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 17 de dezembro de 2008, sobre um 
Quadro comunitário temporário relativo às medidas de auxílio estatal destinadas a apoiar 
o acesso ao financiamento durante a atual crise financeira e económica (Quadro 

                                               
1 JO L 1 de 4.1.2003, p. 1.
2 JO L 24 de 29.1.2004, p. 1.
3 JO C 270 de 25.10.2008, p. 8.
4 JO C 10 de 15.01.09, p. 2.
5 JO C 72 de 26.3.2009, p. 1.
6 JO C 195 de 19.8.2009, p. 9.
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temporário original)1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 1 de dezembro de 2010, sobre um 
Quadro comunitário temporário relativo às medidas de auxílio estatal destinadas a apoiar 
o acesso ao financiamento durante a atual crise financeira e económica (o novo quadro 
temporário)2, que se concluiu a 31 de dezembro de 2010,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão relativa à aplicação das regras em matéria 
de auxílios estatais da União Europeia à compensação concedida pela prestação de 
serviços de interesse económico geral3,

– Tendo em conta a Decisão da Comissão de 20 dezembro 2011 relativa à aplicação do 
artigo 106.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, aos auxílios 
estatais sob a forma de compensação de serviço público concedidos a certas empresas 
encarregadas da gestão de serviços de interesse económico geral4,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Enquadramento da União 
Europeia aplicável aos auxílios estatais sob a forma de compensações de serviço público 
(2011)”5,

– Tendo em conta o Regulamento da Comissão relativo à aplicação dos artigos 107.º e 108.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia aos auxílios de minimis concedidos 
a empresas que prestam serviços de interesse geral6,

– Tendo em conta o estudo, de junho de 2011, intitulado “Auxílios estatais – regras de crise 
para o setor financeiro e a economia real”, encomendado pelo Parlamento7,

– Tendo em conta o estudo, de junho de 2012, intitulado “Recurso coletivo em matéria 
antitrust”, encomendado pelo Parlamento8,

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão intitulado “Consulta 
Pública: Rumo a uma abordagem europeia coerente sobre a ação coletiva” 
(SEC(2011)0173),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada “Modernização da política da UE 
no domínio dos auxílios estatais”, (COM(2012)0209),

– Tendo em conta as Orientações da Comissão relativa a determinadas medidas de auxílio 
estatais no âmbito do regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa após 2012 (adiante designado por “Orientações RCLE”)9,

                                               
1 JO C 16 de 22.1.2009, p. 1.
2 JO C 6 de 11.01.11, p. 5.
3 JO C 8 de 11.01.12, p.4.
4 JO L 7 de 11.01.12, p. 3.
5 JO C 8 de 11.01.12, p. 15. 
6 JO L 114 de 26.04.12, p. 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
9 JO C 158 de 5.6.2012, p.4.
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– Tendo em conta o Acordo-quadro de 20 de novembro de 2010 sobre as relações entre o 
Parlamento Europeu e a Comissão Europeia (adiante designado por “Acordo-quadro”), 
nomeadamente os seus pontos 121 e 162 , 

– Tendo em conta a Declaração da Cimeira da Zona Euro, de 29 de junho de 20123, 

– Tendo em conta as suas resoluções de 22 de fevereiro de 2005 sobre o “XXXIII Relatório 
sobre a Política de Concorrência – 2003”4, de 4 de abril de 2006 sobre o relatório da 
Comissão sobre a política de concorrência 20045, de 19 de junho de 2007 sobre o relatório 
sobre a política de concorrência 20056, de 10 de março de 2009 sobre os relatórios sobre a 
Política de Concorrência 2006 e 20077, de 9 de março de 2010 sobre o relatório sobre a 
Política de Concorrência 2008 8, de 20 de janeiro de 2011 sobre o relatório sobre a Política 
de Concorrência 20099 e de 2 de fevereiro de 2012 sobre Relatório Anual sobre a Política 
de Concorrência da UE10,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de novembro de 2011, sobre a reforma das regras 
da UE em matéria de auxílios estatais aplicáveis aos serviços de interesse económico 
geral11,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários (A7-
…./2011),

A. Considerando que a política de concorrência faz parte do código genético da UE e é uma 
pedra angular da economia social de mercado europeia;

B. Considerando o agravamento da crise em 2011, que levou a uma recessão na economia da 
UE;

C. Considerando que a política de concorrência é fundamental para responder à crise, apoiar 
a estratégia Europa 2020 e progredir rumo a uma união bancária, uma união económica e 
monetária verdadeira e a uma maior integração;

Observações gerais

                                               
1 “Cada comissário assegura que as informações circulem regular e diretamente entre esse comissário e o 
presidente da comissão parlamentar competente.”
2 “No prazo de três meses após a aprovação de uma resolução parlamentar, a Comissão informará por escrito o 
Parlamento sobre as medidas tomadas em resposta aos pedidos específicos que lhe tenham sido dirigidos em 
resoluções do Parlamento, inclusivamente nos casos em que não tenha sido possível acatar os pontos de vista do 
Parlamento. [...]”
3 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
4 Textos aprovados, P6_TA(2005)0032.
5 Textos aprovados, P6_TA(2006)0120.
6 Textos aprovados, P6_TA(2007)0263.
7 Textos aprovados, P6_TA(2009)0099.
8 Textos aprovados, P7_TA(2010)0050.
9 Textos aprovados, P7_TA(2011)0023.
10 Textos aprovados, P7_TA(2012)0031.
11 Textos aprovados, P7_TA(2011)0494.
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1. Congratula-se com o Relatório da Comissão sobre a política de concorrência 2011; 
observa que a nova estrutura temática aborda os assuntos assinalados pelo Parlamento e 
permite uma clara identificação das prioridades, dos objetivos e das ações empreendidas;

2. Defende que os objetivos da política de concorrência devem ser tidos em consideração 
aquando da preparação de regulamentos setoriais, a fim de garantir o funcionamento 
correto dos mercados para empresas, consumidores e cidadãos;

Responder à crise

3. Aponta que o prolongamento do regime extraordinário de auxílio estatal à crise contribuiu 
para a preservar a estabilidade financeira, evitar o protecionismo e providenciar um 
mecanismo para a reestruturação bancária e a resolução da crise, todos estes elementos 
sendo particularmente úteis nos países abrangidos pelo programa; 

4. Insiste em que os bancos que beneficiam de auxílio estatal devem reduzir o seu tamanho, 
centrar os seus modelos de negócio nas partes viáveis das suas atividades e minimizar o 
impacto sobre os seus concorrentes que não receberam auxílio e sobre os contribuintes da 
UE;

5. Recorda a Declaração da Cimeira da Zona Euro, de 29 de junho de 2012; concorda que é 
imperativo quebrar o ciclo vicioso entre bancos e dívidas públicas, para poder 
recapitalizar diretamente os bancos através do Mecanismo Europeu de Estabilidade e para 
criar, com urgência, um mecanismo único de supervisão; 

6. Pede à Comissão que aplique estritamente as regras em matéria de concorrência e de 
controlo das concentrações, a fim de fomentar mercados financeiros transparentes, abertos 
e justos; aprecia as suas investigações no mercado de derivados de balcão (OTC), em 
particular em relação a serviços e dados do comércio de swaps de risco de incumprimento 
(CDS), a serviços de pagamento e à distribuição de informação financeira aos mercados;

7. Apela às autoridades europeias da concorrência que monitorizem o comportamento e o 
impacto sobre o mercado dos grandes atores financeiros e oligopólios, tais como as 
agências de notação de créditos (ANC), assim como episódios de volatilidade de preços 
em relação aos mercados financeiros, e a que atribuam máxima prioridade à alegada 
manipulação das taxas LIBOR, EURIBOR e TIBOR;

Apoiar o crescimento, a criação de emprego e a competitividade

8. Reconhece que a política de concorrência é um motor essencial da produtividade e da 
competitividade no mundo, desempenhando um papel fundamental no apoio a finanças 
pública saudáveis e aos objetivos da estratégia Europa 2020 para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo; 

9. Sublinha que o reforço do mercado único, o cumprimento da Agenda Digital e o incentivo 
à inovação requerem uma concorrência forte; nota que todos os instrumentos antitrust, de 
auxílio estatal e de controlo das concentrações são essenciais para a reconstrução da 
economia; 
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10. Confia à Comissão a aplicação efetiva da política de concorrência e da promoção de 
tecnologias e recursos respeitosos do ambiente; observa que as novas Orientações RCLE 
devem contribuir para a prevenção das fugas de carbono, a preservação dos sinais dos 
preços e a minimização das distorções;

11. Salienta que a política de concorrência deve promover a inclusão social através do acesso 
aos mercados, do progresso económico e de uma melhor despesa pública, evitar corridas 
aos subsídios na UE e permitir aos Estados-Membros corrigir desequilíbrios de mercado e 
dar apoio a serviços de interesse geral e pessoas vulneráveis; 

Apoiar serviços de interesse económico geral (SIEG)

12. Salienta que o recente pacote SIEG deve resultar num quadro mais simples, claro e 
flexível para serviços públicos de alta qualidade; concorda que os serviços hospitalares, as 
habitações sociais, todos os serviços sociais e SIEG abaixo de um nível mínimo devem ser 
isentos;

13. Apela às autoridades europeias da concorrência que monitorizem os mercados de serviços 
farmacêuticos, de saúde e de seguros (em especial os mercados para medicamentos 
genéricos e inovadores), as potenciais violações de direitos de patente e os 
comportamentos discriminatórios; observa que apesar da organização do setor dos 
cuidados de saúde e da proteção social ser principalmente da competência dos Estados-
Membros, estes serviços devem ser submetidos a controlo, de modo a preservar as 
finanças públicas e a garantir os direitos dos cidadãos da UE;

Melhorar o bem-estar dos consumidores: o exemplo do setor alimentar

14. Manifesta preocupação pelo facto de os preços da alimentação terem aumentado 
significativamente desde meados de 2007, com uma alta volatilidade nos preços à 
produção, e com o facto de os preços de consumo dos alimentos contribuírem 
significativamente para a inflação geral; salienta que o novo quadro para a negociação 
coletiva na cadeia de valores deve ser acompanhado por um funcionamento pró-
concorrencial das organizações de produtores e por uma plataforma para a monitorização 
dos preços alimentares;

15. Aguarda a publicação do relatório da Rede Europeia da Concorrência (ECN) sobre este 
assunto; toma nota do facto de os cereais e laticínios serem os setores mais investigados 
nos casos em matéria de concorrência e incentiva as autoridades nacionais da 
concorrência (ANC) a intensificarem os seus esforços neste domínio;

Promover a legitimidade e a eficácia da política de concorrência

16. Apoia um papel ativo para o Parlamento na elaboração da política de concorrência, 
incluindo poderes de co-legislador; considera que a Comissão de ser plenamente 
responsável e seguir as resoluções do Parlamento; tenciona reforçar o diálogo estruturado 
em curso;

17. Apela à Comissão que continue a agir imparcial e objetivamente e que esteja aberta a 
melhorias nos procedimentos em matéria de concorrência; defende os direitos processuais, 
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incluindo o direito de as empresas acederem ao ficheiro da Comissão antes de serem 
ouvidas; 

18. Recomenda que se recorra ao procedimento de transação e, quando necessário, a multas 
dissuasivas e proporcionais, ao mesmo tempo que se evitam as consequências económicas 
e sociais adversas do afastamento do mercado de empresas sob pressão;

19. Observa que as multas não deverão impedir que as companhias responsabilizem os seus 
dirigentes e empregados, a nível interno, ou, quando necessário, impedir que os Estados-
Membros lidem com questões de responsabilidade criminal; solicita à Comissão que 
apresente uma comunicação sobre estes aspetos;

20. Solicita à Comissão que apresente uma proposta, por via do procedimento legislativo 
ordinário, para facilitar os recursos individuais ou coletivos por danos sofridos por 
companhias ou consumidores como consequência de infrações ao direto da concorrência 
da UE;  considera que tal proposta deverá promover a concorrência mas não litígios sem 
fundamento, aplicar-se a indemnizações por prejuízos menores e vagos, e garantir a 
coerência total com a aplicação pública da legislação;

21. É favorável à cooperação dentro da ECN e com os tribunais nacionais, com vista a 
garantir a eficácia e coerência, a nível da UE, das políticas de concorrência;  convida a 
Comissão a promover a convergência e acordos de cooperação com outras jurisdições, 
incluindo, nas condições adequadas, medidas para a troca de informações durante as 
investigações;

22. Reitera que a Comissão necessita de mais recursos de modo a ser proativa e mais eficaz 
para lidar com o crescente volume de trabalho na área da aplicação das regras de 
concorrência;

23. Recorda que a sociedade civil deve ser envolvida na conceção e no controlo das políticas 
de concorrência; convida a Comissão a fomentar uma cultura de concorrência tanto na UE 
como a nível internacional;

°

° °

24. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A política de concorrência faz parte do código genético da UE.  Nascidos sob o Tratado de 
Roma, os três instrumentos da política de concorrência (antitrust, auxílio estatal e controlo das 
concentrações) pretendem preservar a igualdade e um mercado aberto e dinâmico. Isto 
estimula as companhias a procurar o sucesso através dos seus méritos – com base nos preços, 
qualidade e inovação – a fim de satisfazer as necessidades, preferências e desejos dos 
intermediários e dos consumidores finais. 

A economia social de mercado europeia seria impensável sem a concorrência. A concorrência 
permite a determinação adequada dos preços, a distribuição e a utilização eficazes dos 
recursos e o progresso social. De um ponto de vista estratégico, a concorrência é vital para a 
sobrevivência das empresas, da economia e do modelo de sociedade europeus num contexto 
de globalização. A concorrência é uma questão de valores e, por isso, de acrescentar valor.

Em 2011, as tensões repetidas nos mercados da dívida soberana, as preocupações sobre o 
setor bancário, a incerteza premente sobre a economia num contexto de preços do petróleo 
elevados e de um crescimento da produção mundial em abrandamento contribuíram, no final 
do ano, para uma acentuada perda de confiança e a consequente contração da produção.

Estamos agora no quinto ano de crise financeira, económica e social. Alguns arguíram que, 
nestes tempos, a política de concorrência deve ser posta de parte. No entanto, a concorrência 
demonstrou ser uma ferramenta necessária para responder a crises. Travou tendências de 
protecionismo e de fragmentação de mercado, ofereceu um quadro de orientações que 
contribuiu para a estabilidade e a restruturação financeira e fomentou uma concorrência mais 
justa em mercados financeiros mais transparentes. Durante estes anos, a política de 
concorrência foi a única ferramenta de resolução da crise bancária a nível europeu e a 
experiência angariada pela Comissão deverá ser útil à progressão para uma união bancária. 
Ao mesmo tempo, ajudou os Estados-Membros a maximizar a eficácia da intervenção 
pública. A concorrência é sempre importante, e é essencial nos tempos difíceis.

A reconstrução da economia encontra na política de concorrência o seu maior aliado. 
Antitrust, auxílio estatal e controlo de concentrações têm, todos, um impacto direto sobre os 
motores da produtividade e da competitividade. É necessária uma concorrência forte para 
cumprir os objetivos da Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Esta garante as condições de mercado para a inclusão financeira, permite aos 
Estados-Membros corrigir eficazmente as distorções de mercado e estabelece as bases para 
garantir aos cidadãos serviços de interesse económico geral de alta qualidade.

O setor alimentar representava, em 2011, 14% do total de despesas domésticas. Este é um dos 
exemplos mais evidentes de cooperação entre autoridades nacionais da concorrência (ANC) 
para melhorar o bem-estar dos consumidores.  A informação contida num futuro relatório 
demonstra que este setor é o mais investigado em casos de concorrência. Nos últimos 8 anos, 
as ANC promoveram 170 casos de aplicação de regras antitrust,1300 casos de controlo de 
concentrações e cerca de 100 ações de monitorização de mercado em todos os níveis da 
cadeia de abastecimento. O relator apresenta sugestões para continuar as ações neste domínio. 

A fim de suceder, a política de concorrência requer maior legitimidade e eficácia. A solução 
passa pelo envolvimento do Parlamento Europeu na política de concorrência em 
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desenvolvimento, para garantir que os recursos adequados estão à disposição da Comissão e 
aumentar a participação das partes interessadas e da sociedade civil. A nossa ambição é 
reforçar a cultura de concorrência a nível europeu e mundial. 

Após 55 anos, a concorrência não é apenas história, é biografia e futuro.


