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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței

(2012/XXXX(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere raportul Comisiei intitulat „Raport privind politica concurenței 2011” 
(COM(2012)0253) și documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei 
(SWD(2012)0141),

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 
privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din 
tratat1,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 
privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (Regulamentul CE privind 
concentrările economice)2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 octombrie 2008 privind aplicarea normelor 
privind ajutoarele de stat în cazul măsurilor adoptate în legătură cu instituțiile financiare în 
contextul actualei crize financiare mondiale (Comunicarea privind sectorul bancar)3,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 decembrie 2008 intitulată „Recapitalizarea 
instituțiilor financiare în contextul actualei crize financiare: limitarea ajutorului la 
minimul necesar și garanții împotriva denaturărilor nejustificate ale concurenței” 
(Comunicarea privind recapitalizarea)4,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 februarie 2009 privind tratarea activelor 
depreciate în sectorul bancar comunitar (Comunicarea privind activele depreciate)5,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 23 iulie 2009 privind restabilirea viabilității și 
evaluarea măsurilor de restructurare luate în sectorul financiar, în contextul crizei actuale, 
în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat (Comunicarea privind 
restructurarea)6,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 17 decembrie 2008 privind un cadru 
comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanțare 
în contextul actualei crize financiare și economice (Cadrul temporar original)7,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 1 decembrie 2010 privind un cadru temporar 
al Uniunii pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanțare în 

                                               
1 JO L 1, 4.1.2003, p. 1.
2 JO L 24, 29.1.2004, p. 1.
3 JO C 270, 25.10.2008, p.8.
4 JO C 10, 15.1.2009, p.2.
5 JO C 72, 26.3.2009, p.1.
6 JO C 195, 19.8.2009, p.9.
7 JO C 16, 22.1.2009, p.1.
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contextul actualei crize financiare și economice” (noul cadru temporar)1, care a expirat la 
31 decembrie 2010,

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor Uniunii Europene în 
materie de ajutor de stat în cazul compensației acordate pentru prestarea unor servicii de 
interes economic general2,

– având în vedere Decizia Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de 
stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor 
întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic 
general3,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Cadrul Uniunii Europene pentru 
ajutoarele de stat sub forma compensațiilor pentru obligația de serviciu public (2011)4”,

– având în vedere Regulamentul Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate 
întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general5,

– având în vedere studiul din iunie 2011 intitulat „Ajutoarele de stat – reglementări de criză 
pentru sectorul financiar și economia reală”, comandat de Parlament6,

– având în vedere studiul din iunie 2012 intitulat „Recursurile colective în cazurile 
antitrust”, comandat de Parlament7,

– având în vedere Documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Consultarea 
publică: Către o abordare europeană coerentă în materie de recursuri colective” 
(SEC(2011)0173),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Modernizarea ajutoarelor de stat în UE” 
(MAS) (COM(2012)0209),

– având în vedere Orientările Comisiei privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în 
contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 
după 2012 (denumite în continuare „Orientările ETS”)8,

– având în vedere Acordul-cadru din 20 noiembrie 2010 privind relațiile dintre Parlamentul 
European și Comisia Europeană9 (denumit în continuare „acordul-cadru”) și mai ales 

                                               
1 JO C 6, 11.1.2011, p.5.
2 JO C 8, 11.1.2012, p.4.
3 JO L 7, 11.1.2012, p. 3.
4 JO C 8, 11.1.2012, p.15. 
5 JO L 114, 26.4.2012, p. 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 JO C 158, 5.6.2012, p.4.
9 JO L 304, 20.11.2010, p. 47.
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punctele 121 și 162 din acesta, 

– având în vedere Declarația reuniunii la nivel înalt a zonei euro din 29 iunie 20123, 

– având în vedere Rezoluția sa din 22 februarie 2005 referitoare la cel de-al XXXIII-lea 
raport al Comisiei privind politica în domeniul concurenței pentru 20034, Rezoluția din 4 
aprilie 2006 referitoare la raportul Comisiei privind politica în domeniul concurenței 
pentru 20045, Rezoluția din 19 iunie 2007 referitoare la raportul privind politica în 
domeniul concurenței pentru 20056, Rezoluția din 10 martie 2009 referitoare la rapoartele 
privind politica în domeniul concurenței pentru 2006 și 20077, Rezoluția din 9 martie 
2010 referitoare la raportul privind politica în domeniul concurenței pentru 20088, 
Rezoluția din 20 ianuarie 2011 referitoare la raportul privind politica în domeniul 
concurenței pe anul 20099 și Rezoluția sa din 2 februarie 2012 referitoare la Raportul 
anual privind politica UE în domeniul concurenței10,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2011 referitoare la reforma normelor UE 
privind ajutoarele de stat aplicabile serviciilor de interes economic general11,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-..../2011),

A. întrucât politica în domeniul concurenței face parte din codul genetic al UE și este o piatră 
de temelie a economiei sociale de piață din Europa;

B. întrucât criza s-a acutizat în 2011 și a dus la o recesiune a economiei UE;

C. întrucât politica în domeniul concurenței este crucială pentru reacția la această criză, 
pentru susținerea strategiei Europa 2020 și pentru realizarea de progrese către o uniune 
bancară, o uniune economică și monetară adevărată și o integrare sporită,

Observații generale

1. salută Raportul Comisiei privind politica în domeniul concurenței pentru anul 2011; 
remarcă faptul că nouă structură tematică abordează problemele ridicate de Parlament și 
permite o identificare clară a priorităților, a obiectivelor și a măsurilor luate;

                                               
1 „Fiecare membru al Comisiei se asigură că informațiile circulă periodic și direct între membrul Comisiei și 
președintele comisiei parlamentare competente.”
2 „În termen de trei luni de la adoptarea unei rezoluții parlamentare, Comisia furnizează în scris Parlamentului 
informații cu privire la măsurile luate ca urmare a cererilor specifice care i-au fost adresate prin rezoluțiile 
Parlamentului, inclusiv în cazul în care nu a urmat punctul de vedere al acestuia. [...]”
3 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
4 Texte adoptate, P6_TA(2005)0032.
5 Texte adoptate, P6_TA(2006)0120.
6 Texte adoptate, P6_TA(2007)0263.
7 Texte adoptate, P6_TA(2009)0099.
8 Texte adoptate, P7_TA(2010)0050.
9 Texte adoptate, P7_TA(2011)0023.
10 Texte adoptate, P7_TA(2012)0031.
11 Texte adoptate, P7_TA(2011)0494.
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2. susține opinia conform căreia trebuie să se țină seama de obiectivele politicii în domeniul 
concurenței atunci când se elaborează regulamente la nivel sectorial, pentru a asigura buna 
funcționare a piețelor în ceea ce privește întreprinderile, consumatorii și cetățenii;

Reacția la criză

3. subliniază că extinderea regimului extraordinar de acordare de ajutoare de stat pe timp de 
criză a contribuit la menținerea stabilității financiare, la împiedicarea apariției 
protecționismului și la furnizarea unui mecanism de restructurare bancară și de soluționare 
a crizelor, toate deosebit de utile pentru țările care iau parte la acest program; 

4. susține că băncile care beneficiază de ajutoare de stat trebuie să-și reducă dimensiunea, 
să-și concentreze modelul de business către partea viabilă a activităților lor și să reducă 
impactul asupra concurenților care nu beneficiază de ajutoare și asupra contribuabililor 
din UE;

5. amintește de Declarația reuniunii la nivel înalt a zonei euro din 29 iunie 2012; este de 
acord cu faptul că este necesar să se întrerupă cercul vicios dintre bănci și entitățile 
suverane, să existe posibilitatea recapitalizării băncilor direct prin Mecanismul european 
de stabilitate și să se înființeze urgent un singur mecanism de supraveghere; 

6. solicită Comisiei să pună cu strictețe în aplicare normele antitrust și de control al 
fuziunilor pentru a susține piețele transparente, deschise și echitabile; salută investigațiile 
desfășurate de aceasta pe piața instrumentelor derivate extrabursiere, în special cu privire 
la datele și serviciile comerciale privind swap-ul pe riscul de credit (CDS), la serviciile de 
plăți și la distribuirea informațiilor financiare către piețe;

7. invită autoritățile UE din domeniul concurenței să monitorizeze comportamentul actorilor 
financiari importanți și al oligopolurilor, precum agențiile de rating al creditelor (ARC), și 
impactul acestora asupra piețelor, precum și cazurile de volatilitate a prețurilor în legătură 
cu piețele financiare și să acorde o prioritate absolută presupusei manipulări a dobânzilor 
în cazul LIBOR, EURIBOR și TIBOR;

Susținerea creșterii economice, a creării de locuri de muncă și a competitivității

8. recunoaște că politica în domeniul concurenței reprezintă un factor esențial de generare a 
productivității și a competitivității globale, având un rol important în susținerea finanțelor 
publice solide și a obiectivelor Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii; 

9. subliniază că, pentru consolidarea pieței unice, pentru realizarea Agendei digitale și pentru 
încurajarea inovării este nevoie de o concurență mai puternică; remarcă faptul că toate 
instrumentele antitrust, de acordare a ajutoarelor de stat și de control al fuziunilor au un 
rol esențial pentru reconstruirea economiei; 

10. îi încredințează Comisiei sarcina de a pune în mod eficient în aplicare politica în domeniul 
concurenței și de a promova tehnologiile și resursele nepoluante; remarcă faptul că 
Orientările ETS ar trebui să contribuie la prevenirea relocării emisiilor de dioxid de 
carbon, la menținerea semnalelor în materie de prețuri și la reducerea denaturărilor;
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11. subliniază că politica în domeniul concurenței ar trebui să promoveze incluziunea prin 
acces la piețe, progres economic și cheltuieli publice mai eficiente, să prevină apariția 
unor curse după subvenții în cadrul UE și să permită statelor membre să corecteze 
disfuncționalitățile de piață și să susțină serviciile de interes general și pe cei vulnerabili; 

Susținerea serviciilor de interes economic general (SIEG)

12. subliniază că pachetul de SIEG lansat recent ar trebui să creeze un cadru mai simplu, mai 
clar și mai flexibil pentru serviciile publice de înaltă calitate; este de acord că ar trebui 
excluse serviciile spitalicești, locuințele sociale, toate serviciile sociale și SIEG sub un 
nivel minim;

13. invită autoritățile UE din domeniul concurenței să monitorizeze piețele serviciilor 
farmaceutice, de sănătate și de asigurare (în special piețele pentru medicamentele generice 
și inovatoare), eventualele abuzuri în cazul brevetelor și comportamentul discriminatoriu; 
remarcă faptul că, deși organizarea sectorului sănătății și protecția socială țin în principal 
de competența statelor membre, aceste servicii ar trebui să facă obiectul unor controale 
pentru a proteja finanțele publice și a respecta drepturile cetățenilor UE;

Creșterea bunăstării consumatorilor: exemplul sectorului alimentar

14. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, de la mijlocul lui 2007, prețurile 
alimentelor au crescut în mod semnificativ, prețurile de producție fiind foarte volatile, și la 
faptul că prețurile alimentelor la nivelul consumatorilor au o mare contribuție la inflația de 
la nivel general; subliniază că noul cadru de negociere colectivă din lanțul de valori ar 
trebui să fie însoțit de funcționarea pro-concurențială a organizațiilor de producători și de 
o platformă de monitorizare a prețurilor alimentelor;

15. așteaptă cu interes raportul pe această temă al Rețelei europene în domeniul concurenței 
(REC); ia act de faptul că cerealele și produsele lactate sunt cele mai cercetate sectoare în 
cazuri de încălcare a normelor antitrust și încurajează autoritățile naționale din domeniul 
concurenței (ANC) să-și intensifice inițiativele în acest domeniu;

Promovarea legitimității și a eficienței pentru politica în domeniul concurenței

16. susține asumarea de către Parlament a unui rol activ în conturarea politicii în domeniul 
concurenței, care să includă și competențe colegislative; consideră că Comisia trebuie 
să-și asume o răspundere deplină și să dea curs rezoluțiilor Parlamentului; dorește să 
consolideze dialogul structurat în desfășurare;

17. invită Comisia să continue să fie imparțială și obiectivă și să fie deschisă la îmbunătățiri 
ale procedurilor din domeniul concurenței; susține respectarea drepturilor procedurale, 
inclusiv a dreptului întreprinderilor de a avea acces la dosarul Comisiei înainte de a fi 
audiate;

18. recomandă să se recurgă la procedura de soluționare a disputelor și, dacă este cazul, să se 
aplice amenzi descurajante și proporționale, evitând, totodată, consecințele economice și 
sociale ale eliminării de pe piață a întreprinderilor aflate în dificultate;
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19. menționează că amenzile nu ar trebui să împiedice societățile să-și tragă la răspundere 
directorii și membrii personalului sau, dacă este cazul, statele membre să se ocupe de 
probleme de răspundere penală; invită Comisia să publice o comunicare privind aceste 
aspecte;

20. solicită Comisiei să prezinte o propunere în cadrul procedurii legislative ordinare de 
facilitare a demersurilor private individuale și colective pentru recuperarea prejudiciilor 
suferite de întreprinderi și de consumatori ca urmare a încălcării normelor antitrust ale 
UE; consideră că o astfel de propunere ar trebui să promoveze concurența, nu litigiile 
nefondate, să se refere la prejudicii minore și difuze și să asigure o coerență deplină cu 
aplicarea normelor în materie în sfera publică;

21. are o părere bună despre cooperarea din cadrul REC, precum și cu instanțele de la nivel 
național în vedere asigurării eficienței și a coerenței politicilor din domeniul concurenței 
la nivelul întregii UE; invită Comisia să promoveze acordurile de convergență și de 
cooperare cu alte jurisdicții, care includ dispoziții privind schimbul de informații în timpul 
investigațiilor în condiții corespunzătoare;

22. afirmă că Comisia are nevoie de mai multe resurse pentru a fi proactivă și mai eficientă în 
ceea ce privește volumul său de muncă din ce în ce mai ridicat în domeniul aplicării 
legislației din domeniul concurenței;

23. amintește că societatea civilă ar trebui să fie implicată în elaborarea și în controlul 
politicilor din domeniul concurenței; invită Comisia să promoveze o cultură a concurenței 
atât în UE, cât și pe plan internațional;

°

° °

24. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Politica în domeniul concurenței face parte din codul genetic al UE. Create în temeiul 
Tratatului de Roma, cele trei instrumente ale politicii în domeniul concurenței (politica 
antitrust, ajutoarele de state și controlul fuziunilor) mențin condiții de concurență echitabile și 
o piață deschisă și dinamică. Astfel societățile sunt stimulate să înregistreze succes prin 
meritele lor - bazate pe prețuri, calitate și inovare - pentru a veni în întâmpinarea nevoilor, a 
preferințelor și a dorințelor consumatorilor intermediari și finali. 

Economia socială de piață din Europa nu ar putea exista fără concurență. Concurența permite 
stabilirea unor prețuri adecvate, alocarea și utilizarea eficientă a resurselor și realizarea unor 
progrese de natură socială. Din perspectivă strategică, concurență este crucială pentru 
supraviețuirea societăților, a economiei și a modelului de societate din Europa în contextul 
globalizării. Concurența înseamnă valori și, prin urmare, valoare adăugată.

Prin faptul că, în 2011, au apărut din nou tensiuni pe piețele datoriilor suverane, preocupări 
legate de sectorul bancar, o incertitudine iminentă privind economia în contextul unui preț 
ridicat al petrolului și al unei creșteri mondiale în scădere s-a ajuns, spre sfârșitul anului, la o 
scădere drastică a încrederii și, prin urmare, la scăderea producției.

Acesta este cel de-al cincilea an de criză financiară, economică și socială. Unii au afirmat că 
politica în domeniul concurenței ar trebui lăsată deoparte în această perioadă. Cu toate 
acestea, concurența s-a dovedit a fi un instrument necesar pentru a reacționa în fața crizelor. 
Concurența a limitat anumite tendințe de protecționism și de fragmentare a pieței, a furnizat 
un cadru de orientări care a contribuit la stabilitatea și la restructurarea financiară și a 
încurajat o concurență mai loială pe piețe financiare mai transparente. În toți acești ani, 
politica în domeniul concurenței a fost singurul instrument de soluționare a crizei bancare la 
nivel european, iar experiența acumulată de Comisie ar trebui să fie utilă pentru realizarea de 
progrese către crearea unei uniuni bancare. Totodată, această politică a ajutat statele membre 
să obțină eficiența maximă a intervenției publice. În perioade dificile, concurența este 
întotdeauna importantă și crucială.

Reconstruirea economiei își găsește în politica în domeniul concurenței un aliat foarte 
important. Politica antitrust, ajutoarele de stat și controlul fuziunilor au toate un impact direct 
asupra factorilor care generează productivitate și competitivitate. Este nevoie de o concurență 
puternică pentru a realiza obiectivele Strategiei Europa 2020 privind o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. Prin această politică se asigură condiții de piață pentru 
incluziunea financiară, se permite statelor membre să corecteze în mod eficient 
disfuncționalitățile de piață și se pun bazele necesare pentru a oferi cetățenilor servicii de 
interes economic general de înaltă calitate.

Sectorul alimentar a reprezentat 14% din totalul cheltuielilor pe gospodărie din 2011. Acesta 
este unul dintre cele mai clare exemple de cooperare în cadrul Rețelei autorităților din 
domeniul concurenței (RAC) în vederea creșterii bunăstării consumatorilor. Informațiile 
privind un raport viitor arată că acest sector este cel mai investigat în ceea ce privește cazurile 
de încălcare a normelor antitrust. În ultimii 8 ani, autoritățile din RAC au promovat 170 de 
cazuri de aplicare a normelor antitrust, 1300 de cazuri de control al fuziunilor și aproximativ 
100 de acțiuni de monitorizare a pieței la toate nivelurile lanțului de distribuție. Raportorul 
prezintă sugestii de continuare a măsurilor în acest domeniu. 
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Pentru a avea succes, politica în domeniul concurenței trebuie să aibă o legitimitate și o 
eficiență sporite. Soluția constă în implicarea Parlamentului European în elaborarea politicii 
în domeniul concurenței, în asigurarea resurselor corespunzătoare pentru Comisie și în 
intensificarea participării părților interesate și a societății civile. Ambiția noastră este aceea de 
a consolida cultura concurenței la nivel european și global. 

După 55 de ani, concurența nu este doar istorie, ci biografie și viitor.


