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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik
(2012/0000(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens rapport om konkurrenspolitiken för 2011 
(COM(2012)0253), och det åtföljande arbetsdokumentet från kommissionen 
(SEK(2012)0141),

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om 
tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget1,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll 
av företagskoncentrationer (EG:s koncentrationsförordning)2,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 oktober 2008 om tillämpning av 
reglerna om statligt stöd på åtgärder till förmån för finansinstitut med anledning av den 
globala finanskrisen (bankmeddelandet)3,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 5 december 2008 
”Rekapitalisering av finansinstitut under den rådande finanskrisen: begränsning av stödet 
till minsta möjliga och garantier mot otillbörlig snedvridning av konkurrensen” 
(rekapitaliseringsmeddelandet)4,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 februari 2009 om behandlingen 
av värdeminskade tillgångar inom gemenskapens banksektor (meddelandet om 
värdeminskade tillgångar)5,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 juli 2009 om återställandet av 
lönsamheten och bedömningen av omstruktureringsåtgärder inom finanssektorn under den 
rådande krisen enligt reglerna om statligt stöd (omstruktureringsmeddelandet)6,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 december 2008 om en tillfällig 
gemenskapsram för statliga stödåtgärder för att främja tillgången till finansiering i den 
nuvarande finansiella och ekonomiska krisen (den ursprungliga tillfälliga 
gemenskapsramen)7,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 1 december 2010 om en tillfällig 
unionsram för statliga stödåtgärder för att främja tillgången till finansiering i den 

                                               
1 EGT L 1, 4.1.2003, s. 1.
2 EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.
3 EUT C 270, 25.10.2008, s. 8.
4 EUT C 10, 15.1.2009, s. 2.
5 EUT C 72, 26.3.2009, s. 1.
6 EUT C 195, 19.8.2009, s. 9.
7 EUT C 16, 22.1.2009, s. 1.
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nuvarande finansiella och ekonomiska krisen (den nya tillfälliga ramen)1, som löpte ut den 
31 december 2010,

– med beaktande av kommissionens meddelande om tillämpning av Europeiska unionens 
regler om statligt stöd på ersättning för tillhandahållande av tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse2,

– med beaktande av kommissionen beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av 
artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av 
ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att 
tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse3,

– med beaktande av kommissionens meddelande om Europeiska unionens rambestämmelser 
för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster (2011)4, 

– med beaktande av kommissionens förordning om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som 
beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse5,

– med beaktande av den undersökning från juni 2011 om statligt stöd: krisbestämmelser för 
finanssektorn och realekonomin som parlamentet hade beställt6,

– med beaktande av den undersökning från juni 2012 om kollektiv talan på antitrustområdet 
som parlamentet hade beställt7,

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar om det offentliga 
samrådet avseende en enhetlig EU-strategi för kollektiva prövningsmöjligheter 
(SEK(2011)0173)),

– med beaktande av kommissionens meddelande om modernisering av det statliga stödet 
i EU (COM(2012)0209),

– med beaktande av kommissionens riktlinjer för vissa statliga stödåtgärder inom ramen för 
systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser efter 2012 (nedan kallade 
utsläppsriktlinjerna)8,

                                               
1 EUT C 6, 11.1.2011, s. 5.
2 EUT C 8, 11.1.2012, s. 4.
3 EUT L 7, 11.1.2012, s. 3.
4 EUT C 8, 11.1.2012, s. 15. 
5 EUT L 114, 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, 5.6.2012, s. 4.
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– med beaktande av ramavtalet av den 20 november 2010 om förbindelserna mellan 
Europaparlamentet och Europeiska kommissionen1 (nedan kallat ”ramavtalet”), särskilt 
punkterna 122 och 163, 

– med beaktande av uttalandet från eurotoppmötet den 29 juni 20124, 

– med beaktande av sina resolutioner av den 22 februari 2005 om kommissionens 
trettiotredje årsrapport om konkurrenspolitiken 20035, av den 4 april 2006 om 
kommissionens rapport om konkurrenspolitiken 20046, av den 19 juni 2007 om rapporten 
om konkurrenspolitiken 20057, av den 10 mars 2009 om rapporterna om 
konkurrenspolitiken 2006 och 20078, av den 9 mars 2010 om rapporten om 
konkurrenspolitiken 20089, av den 20 januari 2011 om rapporten om konkurrenspolitiken 
200910, och av den 2 februari 2012 om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik11,

– med beaktande av sin resolution av den 15 november 2011 om reform av EU:s regler om 
statligt stöd avseende tjänster av allmänt ekonomiskt intresse12,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. Konkurrenspolitiken utgör en del av den grund som EU bygger på och en hörnsten i den 
europeiska sociala marknadsekonomin.

B. Under 2011 förvärrades krisen och ledde till recession i EU:s ekonomi.

C. Konkurrenspolitiken är avgörande för att man ska kunna reagera på krisen, stödja 
Europa 2020-strategin och göra framsteg på vägen mot en bankunion, en verklig 
ekonomisk och monetär unionen och en djupare integration.

Allmänna kommentarer

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens rapport om konkurrenspolitiken 2011. 
Parlamentet konstaterar att man inom ramen för den nya tematiska strukturen behandlar 

                                               
1 EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.
2 ”Alla kommissionsledamöter ska se till att det sker ett regelbundet och direkt informationsutbyte mellan dem 
själva och ordföranden för det ansvariga parlamentsutskottet.”
3 ”Inom tre månader efter det att Europaparlamentet har antagit en resolution ska kommissionen lämna skriftlig 
information till parlamentet om åtgärder som vidtagits som ett svar på specifika uppmaningar som parlamentet 
riktat till kommissionen i sina resolutioner, även i de fall där den inte har kunnat följa parlamentets åsikter. […]”
4 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
5 Antagna texter, P6_TA(2005)0032.
6 Antagna texter, P6_TA(2006)0120.
7 Antagna texter, P6_TA(2007)0263.
8 Antagna texter, P6_TA(2009)0099.
9 Antagna texter, P7_TA(2010)0050.
10 Antagna texter, P7_TA(2011)0023.
11 Antagna texter, P7_TA(2012)0031.
12 Antagna texter, P7_TA(2011)0494.
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de frågor som tagits upp av parlamentet och möjliggör en tydlig identifiering av 
prioriteringar, mål och vidtagna åtgärder.

2. Europaparlamentet anser att konkurrenspolitikens mål måste beaktas när man utarbetar 
sektorsövergripande förordningar för att se till att marknaderna fungerar för företagen, 
konsumenterna och medborgarna.

Reagera på krisen

3. Europaparlamentet påpekar att utvidgningen av det extraordinära systemet för statligt stöd 
vid kris har bidragit till att bevara finansiell stabilitet och undvika protektionism samt till 
att tillhandahålla en mekanism för omstrukturering av banker och för krislösning. Alla 
dessa frågor är viktiga i programländerna. 

4. Europaparlamentet vidhåller att banker som erhåller statligt stöd måste minska sin storlek, 
fokusera sin affärsmodell på den lönsamma delen av verksamheten och minimera 
följderna för konkurrenter som inte erhåller stöd och för de europeiska skattebetalarna.

5. Europaparlamentet påminner om uttalandet från eurotoppmötet av den 29 juni 2012. 
Parlamentet håller med om att det är mycket viktigt att bryta den onda cirkeln mellan 
banker och stater för att ha möjlighet att rekapitalisera bankerna direkt via 
Europeiska stabilitetsmekanismen och brådskande inrätta en enda tillsynsmekanism. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att strikt sätta i kraft antitrustlagstiftning och 
regler för kontroll av företagskoncentrationer i syfte att främja transparenta, öppna och 
rättvisa finansmarknader. Parlamentet uppskattar kommissionens undersökningar av 
OTC-marknaden, i synnerhet vad gäller handelsuppgifter och tjänster avseende 
kreditswappar, betaltjänster och spridning av finansiell information på marknaderna.

7. Europaparlamentet uppmanar EU:s konkurrensmyndigheter att övervaka hur stora 
finansaktörer och oligopol, såsom kreditvärderingsinstitut, beter sig och påverkar 
marknaderna under perioder med prisvolatilitet relaterad till finansmarknaderna, och att ge 
högsta prioritet åt den påstådda manipuleringen av Libor-, Euribor- och Tiborräntorna.

Stödja tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft

8. Europaparlamentet inser att konkurrenspolitiken är en avgörande drivkraft för 
produktivitet och global konkurrenskraft och spelar en avgörande roll när det gäller att 
stödja sunda offentliga finanser och målen för smart och hållbar tillväxt för alla 
i Europa 2020-strategin. 

9. Europaparlamentet betonar att en stark konkurrenskraft behövs för att fördjupa den 
inre marknaden, genomföra den digitala agendan och uppmuntra till innovation. 
Parlamentet betonar att alla antitrustinstrument, statliga stödinstrument och instrument för 
kontroll av företagskoncentrationer är viktiga för att återupprätta ekonomin. 

10. Parlamentet ger kommissionen i uppdrag att effektivt genomföra konkurrenspolitiken och 
att främja miljövänliga tekniker och resurser. Parlamentet konstaterar att de nya 
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utsläppsriktlinjerna bör bidra till att förhindra koldioxidutsläpp, bibehålla prissignaler och 
minimera snedvridningar.

11. Europaparlamentet understryker att konkurrenspolitiken bör främja social integration 
genom tillträde till marknader, ekonomiska framsteg och bättre offentlig hushållning, 
förhindra subventionstävlan inom EU och ge medlemsstaterna möjligheter att korrigera 
marknadsbrister och stödja tjänster av allmänt intresse och sårbara personer. 

Stödja tjänster av allmänt ekonomisk intresse

12. Europaparlamentet betonar att det nyaste paketet med tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse bör leda till en enklare, tydligare och mer flexibel ram för offentliga tjänster av 
hög kvalitet. Parlamentet är överens om att sjukhus, subventionerade bostäder, alla sociala 
tjänster och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse under en miniminivå bör undantas.

13. Europaparlamentet uppmanar EU:s konkurrensmyndigheter att övervaka marknaderna för 
läkemedel, hälso- och sjukvård samt försäkringstjänster (särskilt marknaderna för 
generiska och innovativa läkemedel), eventuella missbruk av patenträttigheter och 
diskriminerande beteende. Parlamentet konstaterar att även om organisationen av sjuk-
och hälsovårdssektorn och socialskyddet i första hand ingår i medlemsstaternas 
befogenheter, bör dessa tjänster omfattas av kontroller för att skydda de offentliga 
finanserna och trygga EU-medborgarnas rättigheter.

Förbättra konsumenternas välfärd: exemplet livsmedelsektorn

14. Europaparlamentet oroas av att livsmedelspriserna har ökat avsevärt sedan mitten av 
2007, med hög volatilitet i producentpriserna, och av att livsmedelspriserna i hög grad 
bidrar till global inflation. Parlamentet understryker att den nya ramen för kollektiva 
förhandlingar inom värdekedjan bör åtföljas av konkurrensfrämjande åtgärder från 
producentorganisationernas sida och en plattform för övervakning av livsmedelspriser.

15. Europaparlamentet ser fram emot Europeiska konkurrensnätverkets rapport om denna 
fråga. Parlamentet konstaterar att spannmåls- och mejeriproduktssektorn är de mest 
undersökta sektorerna i antitrustfrågor och uppmanar nationella konkurrensmyndigheter 
att öka sina initiativ på detta område.

Främja legitimitet och effektivitet för konkurrenspolitiken

16. Europaparlamentet bör ges en aktiv roll när det gäller att forma konkurrenspolitiken, 
inbegripet medbeslutandebefogenheter. Parlamentet anser att kommissionen måste vara 
till fullo ansvars- och redovisningsskyldig och följa upp parlamentets resolutioner. 
Parlamentet strävar efter att stärka den pågående strukturerade dialogen.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att även i fortsättningen agera opartiskt och 
objektivt och att vara öppen för förbättringar i konkurrensförfaranden. Parlamentet 
försvarar processuella rättigheter, inbegripet företagens rätt att få tillträde till 
kommissionens handlingar innan de hörs.
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18. Europaparlamentet rekommenderar att avvecklingsförfaranden och, när så är lämpligt, 
avskräckande och proportionerliga böter bör utnyttjas, samtidigt som man undviker de 
negativa ekonomiska och sociala konsekvenserna av att stressade företag drivs bort från 
marknaden.

19. Europaparlamentet konstaterar att böter inte bör hindra företag från att hålla sin 
verkställande ledning och personal ansvariga internt eller, när så är lämpligt, hindra 
medlemsstaterna från att hantera frågor om straffrättsligt ansvar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett meddelande om dessa frågor.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag enligt det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet för att underlätta enskild och kollektiv skadeståndstalan vid 
skador som åsamkats företag och konsumenter till följd av brott mot 
EU:s antitrustlagstiftning. Parlamentet anser att ett sådant förslag bör främja konkurrensen 
– men inte möjligheten att väcka en ogrundad talan – omfatta mindre och diffusa skador 
och till fullo vara förenligt med en effektiv tillämpning.

21. Europaparlamentet ser positivt på samarbetet inom Europeiska konkurrensnätverket och 
med nationella domstolar, vilket bör syfta till en EU-omfattande effektivitet och 
samstämdhet för konkurrenspolitiken. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja 
konvergens och samarbetsavtal med andra jurisdiktioner, inbegripet bestämmelser för 
informationsutbyte i samband med undersökningar, enligt lämpliga villkor.

22. Europaparlamentet upprepar att kommissionen behöver mer resurser för att verka mer 
aktivt och effektivt vid hanteringen av sin ökade arbetsbörda när det gäller tillämpningen 
av konkurrensreglerna.

23. Europaparlamentet påminner om att det civila samhället bör involveras i utformningen 
och kontrollen av konkurrenspolitiken. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja 
en konkurrensfrämjande kultur både inom och utanför EU.

°

° °

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Konkurrenspolitiken utgör en del av den grund som EU bygger på. Sedan Romfördraget är 
avsikten med de tre konkurrenspolitiska instrumenten (antitrustlagstiftning, statligt stöd och 
kontroll av företagskoncentrationer) att bevara lika konkurrensvillkor och en öppen och 
dynamisk marknad. Detta uppmuntrar företagen att sträva efter framgång på basis av sina 
meriter – grundade på priser, kvalitet och innovation – i syfte att tillgodose behov, 
prioriteringar och önskemål hos kunder i mellanliggande led och hos slutkunder. 

Den europeiska sociala marknadsekonomin vore otänkbar utan konkurrens. Konkurrens 
möjliggör korrekt prisbildning, effektiv allokering och effektivt utnyttjande av resurserna 
samt sociala framsteg. Från ett strategiskt perspektiv är konkurrensen avgörande för 
företagens fortlevnad, ekonomin och samhällsmodellen i Europa mot bakgrund av 
globaliseringen. Konkurrens är en fråga om värderingar och därför en fråga om mervärde.

Under 2011 ledde nya spänningar på marknaderna för statspapper, oro över banksektorn, 
framträdande osäkerhet ifråga om ekonomin mot bakgrund av de höga oljepriserna och 
en avtagande global produktionsökning i slutet av året till en markant minskning av 
förtroendet och motsvarande nedgång i produktionen.

Vi upplever nu det femte året med finansiell, ekonomisk och social kris. Vissa har 
argumenterat för att konkurrenspolitiken bör åsidosättas i dessa tider. Konkurrenspolitiken har 
emellertid visat sig vara ett nödvändigt instrument för att reagera på krisen. Den har 
motverkat protektionistiska tendenser och marknadsfragmentering, tillhandahållit en ram med 
riktlinjer som har bidragit till finansiell stabilitet och omstrukturering och främjat en mer 
rättvis konkurrens på mer transparenta finansmarknader. Under dessa år har 
konkurrenspolitiken varit det enda instrumentet för lösning av bankkrisen på europeisk nivå, 
och kommissionens erfarenheter bör vara användbara i strävandena mot en bankunion.
Samtidigt har konkurrenspolitiken hjälpt medlemsstaterna att vara maximalt effektiva i sina 
offentliga ingripanden. Konkurrensen är alltid viktig och en avgörande faktor i svåra tider.

Om man vill återuppbygga ekonomin är konkurrenspolitiken ett viktigt verktyg. 
Antitrustlagstiftning, statligt stöd och kontroll av företagskoncentrationer påverkar alla direkt 
produktivitetens och konkurrenskraftens drivkrafter. Solid konkurrens krävs för att nå 
Europa 2020-målen om smart och hållbar tillväxt för alla. En sådan konkurrens tryggar 
marknadsvillkor för ekonomisk delaktighet, ger medlemsstaterna möjligheter att effektivt 
korrigera marknadsbrister och lägger grunden för tillhandahållandet av tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse av hög kvalitet för medborgarna.

Livsmedelssektorn representerade 14 % av hushållens totala utgifter 2011. 
Konkurrenspolitiken är ett av de mest framstående exemplen på samarbete inom nätverket för 
konkurrensmyndigheter för att förbättra konsumenternas välfärd. Information om 
en förestående rapport visar att denna sektor är den mest undersökta i antitrustfrågor. Under 
de senaste åtta åren har konkurrensmyndigheterna i det ovannämnda nätverket engagerat sig 
i 170 antitrustärenden, 1 300 ärenden om koncentrationskontroll och omkring 
100 marknadsövervakningsåtgärder på alla nivåer i försörjningskedjan. Föredraganden har 
förslag på hur man bör fortsätta åtgärderna på detta område. 

För att lyckas måste konkurrenspolitiken bli mer legitim och effektiv. Tillvägagångssättet är 
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att engagera Europaparlamentet i utvecklingen av konkurrenspolitiken för att se till att 
tillräckliga resurser står till kommissionens förfogande och för att öka aktörernas och det 
civila samhällets deltagande. Vår ambition är att stärka en konkurrenspräglad kultur på 
europeisk och global nivå. 

Efter att ha tillämpats i 55 år är konkurrenspolitiken inte endast historia. Den är 
en samtidsskildring och en framtid.


