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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om konkurrenspolitiken – årsrapport 2019
(2019/2131(INI))
Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
särskilt artiklarna 101–109,

– med beaktande av kommissionens relevanta regler, riktlinjer, resolutioner, offentliga 
samråd, meddelanden och dokument om konkurrens,

– med beaktande av kommissionens rapport av den 15 juli 2019 om konkurrenspolitiken 
2018 (COM(2019)0339) och arbetsdokumentet från kommissionen av samma datum 
som följedokument,

– med beaktande av sin resolution av den 31 januari 2019 om årsrapporten om EU:s 
konkurrenspolitik1,

– med beaktande av uppdragsbeskrivningen av den 10 september 2019 från den 
tillträdande ordföranden Ursula von der Leyen till Margrethe Vestager,

– med beaktande av de skriftliga och muntliga svaren från den nominerade 
kommissionsledamoten Margrethe Vestager vid Europaparlamentets utfrågning den 8 
oktober 2019,

– med beaktande av kommissionens meddelande om återkrav av olagligt och oförenligt 
statligt stöd (2019/C 247/01),

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 
december 2018 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer 
effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl 
fungerande inre marknad2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 från juni 
2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av 
onlinebaserade förmedlingstjänster3,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 
december 2019 om kommissionens rapport av den 15 juli 2019 om konkurrenspolitiken 
för 2018,

 med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 5 december 2019 om 
kommissionens rapport av den 15 juli 2019 om konkurrenspolitiken för 2018,

 med beaktande av rapporten av den 4 april 2019 Competition policy for the digital era 

1 Antagna texter, P8_TA(2019)0062.
2 EUT L 11, 14.1.2019, s. 3.
3 EUT L 186, 11.7.2019, s. 57.
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som utarbetats av kommissionens experter på hög nivå,

 med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens preliminära yttrande av den 26 mars 
2014 om privatliv och konkurrenskraft i stordataåldern Privacy and competitiveness in 
the age of big data: The interplay between data protection, competition law and 
consumer protection in the Digital Economy, och Europeiska datatillsynsmannens 
yttrande 8/2016 av den 23 september 2016 om effektiv rättstillämpning i den digitala 
samhällsekonomin Coherent enforcement of fundamental rights in the age of big data,

 med beaktande av uttalandet av Europeiska datatillsynsmannen av den 29 augusti 2018 
om effekterna av ekonomisk koncentration för dataskyddet,

 med beaktande av skrivelsen av den 4 februari 2020 till kommissionsledamot Margrethe 
Vestager från Frankrikes, Tysklands, Italiens och Polens ekonomi- och finansministrar,

 med beaktande av förslaget av den 4 juli 2019 från Frankrike, Tyskland och Polen om 
en moderniserad europeisk konkurrenspolitik,

 med beaktande av rapporten från den europeiska konsumentorganisationen BEUC The 
Role of Competition Policy in Protecting Consumers’ Well-being in the Digital Era från 
2019,

 med beaktande av kommissionens beslut av den 7 januari 2019 om förlängning av sju 
paket av unionens bestämmelser om statligt stöd (initiativ om modernisering av statligt 
stöd för 2014–2020) till slutet av 2022 och inledning av utvärderingar under tiden,

 med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 22 mars och 27 maj 2019,

 med beaktande av förklaringen av den 18 december 2018 från 18 medlemsstater vid det 
sjätte ministermötet Friends of Industry,

 med beaktande av rapporten från det strategiska forumet för viktiga projekt av 
gemensamt europeiskt intresse med titeln Strengthening strategic value chains for a 
future-ready EU industry,

 med beaktande av den pågående översynen av riktlinjerna för horisontellt samarbete,

 med beaktande av det pågående offentliga samrådet om gruppundantagsförordningarna,

 med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
12 juli 2018 Mot en europeisk rättslig ram för företagen inom den sociala ekonomin 
(INT871),

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för 
jordbruk och landsbygdens utveckling,

– med beaktande av skrivelsen från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd,



RR\1199837SV.docx 5/44 PE641.227v03-00

SV

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9 
0022/2020), och av följande skäl:

A. Konkurrens och en effektiv tillämpning av konkurrenspolitiken måste komma alla EU-
medborgare till godo, särskilt de som har en svag ställning som konsumenter, och 
samtidigt främja innovation och sund konkurrens mellan företag som verkar på den inre 
marknaden, i synnerhet genom att säkerställa att små och medelstora företag kan 
konkurrera på rättvisa villkor.

B. Konkurrenspolitiken måste anpassas så att den kan hantera digitala, ekologiska, 
geopolitiska, industriella och sociala utmaningar, och den måste vara i linje med de 
prioriteringar som fastställts inom ramen för den europeiska gröna given och 
Parisavtalets mål, i syfte att säkerställa lika spelregler inom alla sektorer som en 
hörnsten för EU:s sociala marknadsekonomi, samtidigt som hänsyn tas till företag inom 
den sociala ekonomin.  

C. Ett globalt samarbete vid genomförandet av konkurrenslagstiftningen bidrar till att 
undvika inkonsekvenser i åtgärder och resultat av genomförandeåtgärder, och hjälper 
företagen att minska sina efterlevnadskostnader.

D. På snabbväxande digitala marknader kan konkurrenspolitiken i vissa fall vara alltför 
långsam och därmed riskera att bli ineffektiv när det gäller att avhjälpa systemrelaterade 
marknadsmisslyckanden och återställa konkurrensen. Det kan vara fördelaktigt med 
kompletterande förhandsreglering och övervakning för att säkerställa en mer effektiv 
tillsyn.

E. De europeiska konkurrensmyndigheterna bör vara uppmärksamma på att undvika ett 
otillräckligt genomförande på de digitala marknaderna med tanke på att dessa 
marknader är på sin vakt mot ett alltför långtgående genomförande.

F. Det främsta målet för EU:s konkurrenspolitik är att förhindra snedvridning av 
konkurrensen för att bevara den inre marknadens integritet och skydda konsumenterna.

G. Den senaste tidens dataskandaler, utredningar och dokument har visat hur 
personuppgifter samlas in, används och säljs till tredje parter av plattformar, och hur 
dominerande teknikaktörer och plattformar systematiskt har övervakat konsumenterna 
online.

Konkurrenspolitikens roll på globaliserade marknader

1. Europaparlamentet påpekar att internationellt samarbete är av största betydelse i en 
globaliserad värld för att säkerställa att konkurrensreglerna genomdrivs effektivt. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare stärka konkurrenspolitikens 
inflytande i världen, i synnerhet genom att fortsätta relevanta dialoger och stärka 
samarbetet med USA, Kina, Japan och andra tredjeländer, om möjligt via andra 
generationens samarbetsavtal som möjliggör effektivare informationsutbyte mellan 
konkurrensmyndigheterna. Parlamentet stöder därför kommissionens och de nationella 
konkurrensmyndigheternas aktiva deltagande i det internationella konkurrensnätverket. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att konsekvent sträva efter att inkludera 
konkurrensregler (som även omfattar statligt stöd) i EU:s frihandelsavtal och inom 
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Världshandelsorganisationen (WTO) för att säkerställa ömsesidig respekt för en sund 
konkurrens. Parlamentet beklagar de negativa effekterna för kommissionen till följd av 
lamslagningen av verksamheten inom WTO:s tvistlösningsorgan.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla verktyg för att främja en bättre 
övervakning av utländska direktinvesteringar i alla medlemsstater, säkerställa ett snabbt 
genomförande av granskningssystemet för utländska direktinvesteringar och föreslå ett 
verktyg för att stärka det nuvarande systemet, samtidigt som man ser till att unionen 
förblir öppen och attraktiv för utländska direktinvesteringar. Parlamentet 
uppmärksammar kommissionen på det faktum att företag i tredjeländer gynnas av en 
fördelaktig behandling på sin hemmamarknad, vilket kan snedvrida konkurrensen när de 
investerar på den inre marknaden.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa ömsesidighet med 
tredjeländer i samband med offentliga upphandlingar, statligt stöd och 
investeringspolitik, bland annat genom att beakta social och miljömässig dumpning. 
Parlamentet påminner om behovet av att öppna upp marknaderna för offentlig 
upphandling i tredjeländer till vilka det ännu inte finns tillträde. Kommissionen 
uppmanas med kraft att arbeta för att få viktiga tredjeländer, t.ex. Kina, att ansluta sig 
till WTO-avtalet om offentlig upphandling med ett acceptabelt första erbjudande. 
Parlamentet betonar att instrument som syftar till att förbättra det internationella 
marknadsöppnandet, såsom EU:s instrument för internationell upphandling som ska 
färdigställas 2021, måste undvika ytterligare byråkrati och nya marknadssnedvridningar 
som får negativa konsekvenser för EU:s företag.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkra sund konkurrens mellan EU och 
Förenade kungariket efter landets utträde ur EU för att säkerställa lika spelregler och 
undvika dumpning.

5. Europaparlamentet stöder till fullo genomförandet av viktiga projekt av gemensamt 
europeiskt intresse såsom europeiska batterialliansen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ytterligare främja viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse 
inom omstörtande teknik, förenkla de relevanta reglerna och förenkla kraven så att 
mindre industriella forskningsprojekt också godkänns.

6. Europaparlamentet påminner om att kommissionen måste tillämpa kontrollen av statligt 
stöd på både aktörer inom och utanför EU för att undvika asymmetrier i förhållande till 
utländska konkurrenter och ägna större uppmärksamhet åt utlandsbaserade statsägda 
företag som subventioneras av sina stater på ett sätt som enligt EU:s 
inremarknadslagstiftning är förbjudet för enheter inom EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen ta del av det senaste förslaget från nederländska regeringen och 
undersöka möjligheten att lägga till en pelare till EU:s konkurrenslagstiftning som ger 
kommissionen lämpliga utredningsverktyg i ärenden där ett företag anses ha agerat 
snedvridande till följd av statligt stöd eller för att ha gjort överdrivna vinster på 
grundval av en dominerande marknadsställning i sitt hemland (t.ex. genom att införa en 
kontroll av statligt stöd för företag från tredjeländer i EU:s regler för offentlig 
upphandling).

7. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen om att undersöka om 
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snedvridningar av konkurrensen kan uppstå genom programmet för köp av värdepapper 
från företagssektorn, i synnerhet mellan små och medelstora företag och multinationella 
företag.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta en mer positiv inställning till en 
kraftfull EU-industripolitik för att säkerställa och upprätthålla hög konkurrenskraft på 
globala marknader. Parlamentet betonar att kommissionen och medlemsstaterna bör 
främja och stödja EU-projekt av strategiskt intresse och avlägsna hinder så att 
innovativa ledarföretag i EU kan komma fram inom specifika sektorer för EU, med full 
respekt för en oberoende tillämpning av konkurrensregler som säkrar lika spelregler. 
Parlamentet preciserar att denna strategi inte får vara till förfång för de små och 
medelstora företagens och konsumenternas intressen och att den bör fokusera på 
omställningen till en mer hållbar ekonomi och en konkurrenskraftig EU-dataindustri 
och digital struktur såsom utvecklingen av 5G.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med översynen av 
riktlinjerna om horisontella samarbetsavtal skapa ett mer flexibelt ramverk och öka den 
rättsliga säkerheten för företagen. Parlamentet uppmanar kommissionen att i god tid och 
mer effektivt informera  ansvariga för samarbetsprojekt av en viss storlek och ge 
möjlighet att ställa nya frågor som ett led i ett frivilligt påskyndat anmälningsförfarande.

10. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande i tillkännagivandet av den 9 
december 19974 att se över sin definition av relevant marknad för att ta hänsyn till en 
mer långsiktig vision som omfattar den globala dimensionen, digitalisering och den 
potentiella framtida konkurrensen. Parlamentet uppmanar kommissionen att även i 
fortsättningen basera sig på sunda ekonomiska och rättsliga principer i sina utredningar 
genom att följa proportionalitetsprincipen och principen om ett korrekt rättsförfarande 
när den undersöker nya typer av marknader.

11. Europaparlamentet betonar att lika spelregler på internationell nivå inom ramen för ett 
regelbaserat multilateralt handelssystem som säkrar staternas politiska 
handlingsutrymme är avgörande för Europa, däribland europeiska företag, i synnerhet 
små och medelstora företag, samt arbetstagare och konsumenter. Parlamentet anser att 
det bidrar till att främja en hållbar ekonomisk utveckling, trygga stabila och 
förutsägbara förutsättningar, öka konkurrenskraften och ömsesidigheten, säkra och 
skapa anständiga arbetstillfällen i EU och tredjeländer samt säkerställa höga arbets- och 
miljöstandarder, eftersom ett ökande antal arbetstillfällen är beroende av globala 
värdekedjor. Parlamentet betonar i detta sammanhang behovet av ökad transparens, 
hållbarhet och ansvarsskyldighet från företagens sida i globala värdekedjor, och 
uppmanar EU att bland andra åtgärder inrätta en rättslig ram för en obligatorisk due 
diligence-granskning i globala värdekedjor som ett nödvändigt steg för att uppnå detta.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mot bakgrund av den tilltagande 
debatten verka för att EU:s konkurrensregler, industripolitik och internationella handel, 
som måste gå hand i hand med hållbarhet och respekt för miljön, blir förenliga med 
varandra. Parlamentet understryker de särskilda behoven av finansiering av forskning 
som grunden för innovation och utveckling för europeiska företag och som en viktig 

4 EGT C 372, 9.12.1997, s. 5.
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faktor för att öka konkurrenskraften.

13. Europaparlamentet understryker att små och medelstora företag spelar en avgörande roll 
inom internationell handel och står för uppskattningsvis 30 % av EU:s varuexport till 
resten av världen5. Parlamentet anser att den inre marknaden fortfarande är den absolut 
viktigaste marknaden för små och medelstora företag. Parlamentet påminner om att för 
att hjälpa små och medelstora företag att hantera de stora utmaningarna med att ta sig in 
på nya marknader och göra det möjligt för dem att konkurrera på sina egna meriter, bör 
EU:s handelspolitik och konkurrenspolitik bidra till ekonomisk mångfald och en 
handelsmiljö som gynnar små och medelstora företag, och att detta också bör inkludera 
en möjlig uppdatering av EU:s definition av små och medelstora företag, särskilt genom 
att lägga till kvalitativa kriterier.

14. Europaparlamentet stöder till fullo kommissionens ansträngningar inom ramen för den 
pågående reformen av Världshandelsorganisationen (WTO), inbegripet dess 
överprövningsorgan, i syfte att uppdatera de multilaterala reglerna om subventioner 
eller sektorsspecifika initiativ och göra dem genomförbara i praktiken, för att på ett 
adekvat sätt hantera subventioner på internationell nivå, särskilt när det gäller 
industrisubventioner, statligt ägda företag och påtvingad tekniköverföring, för att 
komma till rätta med tredjeländers icke marknadsorienterade politik och praxis. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut involvera parlamentet och 
medlemsstaterna på detta område.

15. Europaparlamentet understryker att det är viktigt med en effektiv tillämpning av 
bestämmelserna om hållbar utveckling i handelsavtal för att säkerställa rättvis 
konkurrens och miljömässiga och sociala standarder. Parlamentet välkomnar i detta 
avseende införandet av miljömässiga och sociala kriterier i reformen av 
antisubventions- och antidumpningsåtgärder. Parlamentet anser att man under den 
pågående reformen av WTO skulle kunna undersöka möjligheten att inom ramen för 
WTO-rätten införa exakta, centrala ILO-standarder (Internationella 
arbetsorganisationen) som kan ligga till grund för rättslig prövning, för att globalt bidra 
till lika spelregler också i detta avseende.

16. Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang de pågående plurilaterala WTO-
förhandlingarna om e-handel, och efterlyser en omfattande och ambitiös uppsättning 
regler för att ta itu med digitala handelshinder, säkerställa att företag kan konkurrera på 
lika spelregler över hela världen och öka konsumenternas förtroende för onlinemiljön 
utan att inkräkta på europeiska dataskyddsstandarder. Parlamentet betonar att EU bör 
inta en ledande roll i dessa internationella förhandlingar, med nära samråd med 
Europaparlamentet, medlemsstaterna och berörda parter, inbegripet det civila samhället.

17. Europaparlamentet anser att tillträdet till EU:s inre marknad bör vara avhängigt av att 
sanitära, fytosanitära och miljörelaterade standarder uppfylls. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa att EU:s handelspolitik och konkurrenspolitik inte 
undergräver respekten för EU:s sociala och ekologiska standarder eller förhindrar 
utvecklingen av mer ambitiösa standarder.

5 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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18. Europaparlamentet gläder sig över moderniseringen av de handelspolitiska 
skyddsinstrumenten och utvecklingen av nya instrument som ska skydda europeiska 
företag mot illojal konkurrens som uppstår till följd av olika sociala och miljömässiga 
standarder i tredjeländer. Parlamentet påpekar dock att det finns inkonsekvenser mellan 
dessa skyddsinstrument och EU:s handelspolitik, nämligen kommissionens ingående av 
ett frihandelsavtal med Japan, trots att Japan inte har ratificerat två av de åtta ILO-
konventionerna.

 Kommissionen uppmanas att undersöka om de handelspolitiska skyddsinstrumenten är 
förenliga med EU:s handelspolitik, i synnerhet med frihandelsavtalen.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att grundligt analysera och undersöka 
marknaderna för offentlig upphandling i de tredjeländer med vilka den har – eller 
förhandlar om – frihandelsavtal, i syfte att förhandla om bästa möjliga tillträdesvillkor 
för europeiska företag.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de berörda generaldirektoraten 
– GD Handel och GD Konkurrens – agerar samordnat så att konkurrensreglerna och 
deras tillämpning garanterar rättvisa konkurrensvillkor för europeiska företag på 
tredjeländers marknader och vice versa.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ägna särskild uppmärksamhet åt den 
roll som internationella standarder kan spela för sund konkurrens. Parlamentet insisterar 
på att EU bör stärka sin multilaterala strategi för fastställande av standarder, särskilt 
inom ramen för Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och Internationella 
elektrotekniska kommissionen (IEC). Parlamentet varnar för en nationalisering av 
standardiseringsmetoderna, särskilt i samband med Kinas initiativ ”Nya sidenvägen” 
och andra strategier som stärker konnektiviteten. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att utse en samordnare på hög nivå för standardiseringspolitiken i detta sammanhang.

22. Europaparlamentet betonar vikten av att integrera ett jämställdhetsperspektiv, på både 
multilateral och bilateral nivå, inbegripet kapitel om jämställdhet i handelsavtal och 
utformning av jämställdhetsinriktade åtgärder (dvs. i förhands- och 
efterhandsbedömningar av könskonsekvenserna av EU:s handelspolitik och 
handelsavtal) för att stärka konkurrenskraften och främja ekonomisk tillväxt för alla.

Anpassning av konkurrensen till den digitala tidsåldern

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över reglerna om sammanslagningar 
och förvärv och stärka antitruståtgärderna samt beakta marknadsinflytande- och 
nätverkseffekter som är kopplade till både personuppgifter och finansiella uppgifter. 
Parlamentet uppmanar särskilt kommissionen att inom ramen för sin vägledning om 
artikel 102 i EUF-fördraget betrakta kontrollen av sådana uppgifter som en indikator för 
marknadsinflytande. Parlamentet uppmanar kommissionen att dra lärdom av 
sammanslagningen mellan Facebook och WhatsApp och anpassa sina kriterier i enlighet 
därmed. Parlamentet föreslår därför att varje sammanslagning på marknaden för sådana 
uppgifter ska omfattas av en informell förhandsanmälan.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över definitionen av principerna 
”missbruk av en dominerande ställning” och ”nödvändiga funktioner” för att säkerställa 
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att de är ändamålsenliga i den digitala tidsåldern; Parlamentet föreslår en bredare analys 
av marknadsinflytande i samband med konglomerat- och grindvaktseffekter för att 
bekämpa stora operatörers missbruk av sin dominerande ställning och bristande 
interoperabilitet. Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra ett samråd med 
berörda parter för att återspegla den digitala ekonomins utveckling, inklusive dess 
mångsidighet.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga en översyn av tröskelvärdena 
för en undersökning av sammanslagningar, så att den inbegriper faktorer såsom antalet 
konsumenter som påverkas och värdet av de berörda transaktionerna, som en del av den 
pågående utvärderingen av koncentrationsförordningen6.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin löpande utvärdering av 
koncentrationsförordningen bedöma högre koncentrationsnivåer på grund av 
horisontellt ägande av stora kapitalförvaltningsbolag och att överväga att tillhandahålla 
riktlinjer för tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget i detta avseende.

27. Europaparlamentet noterar att på flera specifika marknader för finansiella data (t.ex. 
aktiehandel, kreditvärderingar och referensvärden) kan oligopolistisk koncentration leda 
till leverantörers missbruk av en dominerande ställning gentemot investerare och 
konsumenter av finansiella uppgifter. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta 
beslutsamma åtgärder mot sådant missbruk av en dominerande ställning, som är 
skadligt för flödena på finansmarknaderna och i strid med en hållbar utveckling.

28. Europaparlamentet betonar att ett stort antal uppstartsföretag skapas med hopp om att 
köpas upp av en större firma, men att det kan hämma innovation och hota suveräniteten 
om uppstartsföretag köps upp av dominerande aktörer, däribland stora teknikbolag och 
teknikplattformar. Parlamentet uppmanar kommissionen och de nationella 
konkurrensmyndigheterna att se över praxis i samband med sådana förvärv och deras 
effekter på konkurrensen, i synnerhet när det gäller ”mördarförvärv” (”killer 
acquistions”) i enlighet med definitionen i rapporten av den 4 april 2019 från 
kommissionens experter på hög nivå ”Competition policy for the digital era”. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en undersökning om omvänd 
bevisbörda enligt den tyska konkurrensrättens digitaliseringsakt (”GWB-
Digitalisierungsgesetz”) som offentliggjordes i oktober 2019.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera huruvida det kan införas mer 
krävande system för dataåtkomst, inbegripet datainteroperabilitet, framför allt i de fall 
där dataåtkomst öppnar upp sekundärmarknader för tilläggstjänster eller där data 
begränsas till dominerande företag.

30. Europaparlamentet betonar att vissa enheter, som har status som både plattform och 
leverantör, missbrukar sin ställning för att påföra konkurrenter oskäliga villkor och 
bestämmelesr, oavsett om de är aktiva online eller offline. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka frågan om företag som ger företräde åt sig själva, och 
införa nödvändiga lagar och använda de instrument som krävs gentemot de enheter som 
ger företräde åt sig själva. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma möjligheten 
att införa reglerade förhandsskyldigheter i de fall där konkurrenslagstiftningen inte är 

6 EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.
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tillräcklig för att säkra konkurrensen på dessa marknader, och därmed undvika att 
konkurrenter avskärmas och säkerställa att nya flaskhalsar inte blir bestående på grund 
av monopolisering av framtida innovation.

31. Europaparlamentet noterar att kommissionen reflekterar över behovet av riktad 
förhandsreglering av specifika systemrelaterade frågor som kan uppstå på digitala 
marknader. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att införa ett centraliserat 
system för förhandskontroller av marknaderna (samtidigt som hänsyn tas till resultatet 
av en konsekvensbedömning), att ge EU och de nationella konkurrensmyndigheterna 
och tillsynsmyndigheterna nödvändiga medel för att samla in uppgifter anonymt och 
därmed bättre kunna upptäcka marknadsmisslyckanden i god tid och vid behov införa 
riktad reglering när praxis blir systemisk. 

32. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att identifiera viktiga digitala 
aktörer och upprätta en uppsättning indikatorer för att definiera deras systemiska natur. 
Parlamentet betonar att följande indikatorer kan övervägas: vissa stora nätverks 
missbruk av praxis, kontroll av en betydande mängd icke replikerbara uppgifter, en 
oundviklig situation på en mångfacetterad marknad eller aktörens möjlighet att själv 
definiera marknadsregler eller möjligheten för aktören att själv definiera 
marknadsreglerna.

33. Europaparlamentet uppmärksammar kommissionen på utländska monopols förvärv av 
digitala dataoperatörer, inbegripet hälsomässiga, finansiella och utbildningsmässiga 
uppgifter, och de integritetsrisker detta medför, som går långt utöver de redan skadliga 
effekterna av denna typ av transaktioner på konkurrensen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att beakta dessa aspekter i samband med den kommande europeiska 
strategin för data, och att undersöka korsanvändning av data när data som härrör från en 
tjänst används till att utvidga plattformens utbud till att omfatta nya tjänster.

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta EU-riktlinjer för bästa praxis 
för dataetik, som företag kan tillämpa på sina affärsmodeller. Parlamentet understryker 
att denna dataetik kommer att komplettera dataskyddsreglerna och öka konsumenternas 
säkerhet och förtroende. Parlamentet föreslår att denna EU-riktlinjer om dataetik 
omfattar följande som huvudprinciper:
a) Transparens

– Konsumenten är fullt informerad om och medverkar i kontrollen av vilka 
uppgifter som används och om de är korrekta.
– Transparens med hänsyn till om företaget delar data med offentliga myndigheter 
eller affärspartner.

b) Datasäkerhet
– Konsumenterna måste försäkras om att uppgifterna förvaras på ett säkert sätt, 
vilket innebär att samarbete över hela linjen om datasäkerhet måste prioriteras.
– En klausul om att inte sälja uppgifter vidare till tredje part.

35. Europaparlamentet betonar att förmedlingsplattformarna visserligen spelar en viktig roll 
för konsumenternas tillgång till onlinetjänster, men att vissa av dem missbrukar sin 
privilegierade ställning genom att uppträda som grindvakter, även i slutna ekosystem 
och på internetbaserade marknadsplatser. Parlamentet uppmanar kommissionen att i sin 
konkurrenspolitik uttryckligen uppmärksamma dessa grindvakter och slutföra sina 
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pågående undersökningar så snart som möjligt.

36. Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att öka konsumenternas valfrihet 
och stärka det europeiska nätverket av europeiska konsumentcentrums roll i enlighet 
med ECR+-direktivets7 anda, i syfte att inrätta en verklig EU-konsumentmyndighet. 
Parlamentet noterar i detta sammanhang att konkurrenspolitiken inte enbart handlar om 
att säkerställa skäliga priser för konsumenterna, utan också om kvalitet, variation och 
innovation.

37. Europaparlamentet betonar att det ligger i EU:s intresse att ha alleuropeiska 
betalningssystem. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja initiativ som 
uppfyller detta mål och att erkänna att deras framgång kommer att bero på både 
systemets innovativa karaktär för konsumenter och företag och på bärkraftens i dess 
ekonomiska modell.

De konkurrenspolitiska instrumentens effektivitet

38. Europaparlamentet betonar att böter kan inverka på det bestraffade företagets anseende. 
Parlamentet påpekar dock att även när höga böter utdöms är de ofta inte tillräckligt 
avskräckande och kan i slutledet läggas över på konsumenterna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att också utnyttja alternativa beteendemässiga och vid behov strukturella 
åtgärder i syfte att helt kunna säkerställa att EU:s konkurrenspolitik är effektiv. 
Parlamentet betonar att förbudsförlägganden bör vara mer föreskrivande i framtida 
åtgärder.

39. Europaparlamentet påminner om att missbruk av marknadsinflytande kan ske även när 
produkter eller tjänster tillhandahålls gratis. Parlamentet anser att vidarebefordran av 
personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte eller kommersiellt syfte ofta sker 
utan konsumentens verkliga samtycke, eftersom det ofta inte ges något alternativ till 
datadelning. Parlamentet anser att koncentrationen av data hos ett mindre antal företag i 
den digitala ekonomin leder till marknadsmisslyckanden, överdrivet vinstuttag från den 
unika resursen och blockering av nya deltagare.

40. Europaparlamentet påminner om att marknaden för sökningar på nätet är av särskild 
betydelse för att säkerställa konkurrensen på den digitala inre marknaden. Parlamentet 
beklagar att en sökmotor med en marknadsandel på över 92 % på området för 
nätsökningar i de flesta medlemsstater har blivit en grindvakt för internet. Parlamentet 
efterlyser input från alla aktörer om de senaste nio årens antitrusthistorik, som kan 
användas för att omgående bedöma om föreslagna åtgärder är till verklig fördel för 
konsumenter, internetanvändare och onlineföretag på lång sikt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga ett förslag om att separera sökmotorer – i enlighet med 
parlamentets resolution av den 27 november 2014 om stöd till konsumenters rättigheter 
på den digitala inre marknaden8 – från deras kommersiella tjänster för att upphäva status 
quo, vilket kan vara en möjlig långsiktig lösning för att säkra sund och effektiv 
konkurrens på den europeiska digitala marknaden.

41. Europaparlamentet betonar de långsamma antitrustutredningarna, t.ex. Google 

7 EUT L 11, 14.1.2019, s. 3.
8 EUT C 289, 9.8.2016, s. 65.
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Shopping-ärendet, i förhållande till de digitala marknadernas snabba utveckling. 
Parlamentet understryker de skadliga effekterna av denna situation och de finansiella 
och strukturella risker som vissa aktörer utsätter sig för om de inleder långdragna och 
kostsamma förfaranden. Parlamentet betonar att ett korrekt rättsförfarande måste 
respekteras, men uppmanar kommissionen att använda sig av snabba 
antitrustförfaranden och att hitta nya incitament, såsom programmet för förmånlig 
behandling, för att göra företag mer samarbetsvilliga när det gäller att spåra karteller i 
EU.

42. Europaparlamentet betonar behovet av att regelbundet undersöka möjligheten att 
använda interimistiska åtgärder för att stoppa all praxis som allvarligt skulle skada 
konkurrensen. Parlamentet uppmanar kommissionen att lätta på kriterierna för dessa 
åtgärder, med iakttagande av de rättsstatliga principerna för att undvika oåterkallelig 
skada. Parlamentet uppmanar kommissionen att revidera tillkännagivandet om 
korrigerande åtgärder (2008/C 267/01)9 med beaktande av utvecklingen av den digitala 
sektorn under de senaste åren.

43. Europaparlamentet välkomnar kommissionens fortsatta insatser för att hantera stora 
plattformars otillbörliga metoder. Parlamentet uppmanar kommissionen att ompröva fall 
där de föreslagna åtgärderna tydligt har varit ineffektiva när det gäller att återställa 
konkurrensen på marknaden, vilket var fallet med Google Shopping. Parlamentet 
betonar att det i avsaknad av riktade och effektiva beteendemässiga åtgärder, som har 
testats i förväg med det berörda företaget, kan bli nödvändigt med en fullständig 
strukturell uppdelning mellan allmänna och specialiserade söktjänster, däribland lokala 
sökningar. Parlamentet betonar att jämfört med strukturella åtgärder kan 
beteendemässiga åtgärder vara en tidseffektiv lösning som minskar risken att 
konkurrenter tvingas bort från marknaden under långvariga diskussioner om avyttring.

44. Europaparlamentet framhåller att kommissionen måste anslå tillräckliga resurser för att 
effektivt kunna tillämpa konkurrensreglerna inom EU. Parlamentet noterar behovet av 
att säkerställa specifik expertis, i synnerhet med hänsyn till växande problem som 
onlineplattformars dominerande ställning eller artificiell intelligens.

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta riktlinjer för tolkningen av 
”påtagligt hinder för effektiv konkurrens” enligt koncentrationsförordningen, så att 
kommissionen vid företagssammanslagningar inte enbart ser på priser, produktion och 
innovation, utan även är uppmärksam på sociala och miljömässiga kostnader för sådana 
transaktioner mot bakgrund av principerna i EUF-fördraget, och att vara särskilt 
uppmärksam på miljöskydd.

46. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka denna nya kontotjänst, som 
kommer att erbjudas konsumenterna av några av världens största teknikföretag under de 
kommande åren. Kommissionen uppmanas med kraft att särskilt fokusera på deras 
inträde på denna nya digitala finansiella marknad och de enorma mängder data de 
kommer att samla in från sina konsumenter och hur de potentiellt kan använda dem.

Konkurrensregler till stöd för den europeiska gröna given

9 EUT C 267, 22.10.2008, s. 1.
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47. Europaparlamentet stöder kommissionens översyn av riktlinjerna för statligt stöd inom 
alla relevanta sektorer, t.ex. transportsektorn, inbegripet luft- och sjöfart, i linje med 
målen för den europeiska gröna given genom att tillämpa principen om en rättvis 
omställning och erkänna den kompletterande roll som medlemsstaternas regeringar har 
för att stödja investeringar i minskade koldioxidutsläpp och ren energi, samtidigt som 
det säkerställs lika spelregler och att det inte förekommer någon snedvridning av 
marknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att i samband med översynen av 
energiskattedirektivet10 undersöka om de nuvarande skatteundantagen skapar orättvisa 
branschövergripande konkurrensvillkor.

48. Europaparlamentet betonar att kommissionen måste förhindra eventuella negativa 
sidoeffekter när stora företag använder offentligt stöd som är avsett att göra deras 
företagsmodeller ”gröna” till andra ändamål såsom att förstärka sin dominerande ställning 
inom en viss sektor.

49. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge ytterligare vägledning och en 
stödjande ram för ytterligare investeringar i energieffektivitet och byggnadsrenovering, 
samt i uppgradering, hybridprojekt och ellagring.

50. Europaparlamentet understryker i detta avseende att de europeiska producenterna av 
hållbara produkter och tjänster måste kunna se fördelarna med den europeiska gröna 
given om den ska bli framgångsrik, och inte ställas inför otillbörlig konkurrens från 
företag i tredjeländer.

51. Europaparlamentet konstaterar att den europeiska gröna given måste säkerställa politisk 
samstämmighet mellan jordbruk, klimatåtgärder, miljö och handel.

Sektorspolitik

52. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mer systematiskt använda sig av 
undersökningar inom sektorer som är viktiga för medborgarnas dagliga liv, såsom hälsa, 
mobilitet, onlinereklam, energi, turism, inbegripet övervakning av pristak i förbindelse 
med onlineplattformar för inkvartering, kultur, finansiella tjänster och betalningstjänster 
och medier i den digitala tidsåldern, samtidigt som EU:s höga standarder upprätthålls.

53. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att notera närvaron av nationella monopol 
och oligopol som en potentiell signal om att det kan finnas svagheter på den inre 
marknaden eller hinder mot sund konkurrens.

54. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en inledande undersökning 
av koncentrationen av medieägandet i Europa, även i förbindelse med multinationella 
företags förvärv av europeiska medieleverantörer.

55. Europaparlamentet upprepar att beskattning ibland används för att bevilja indirekt 
statligt stöd, vilket skapar ojämlika konkurrensvillkor på den inre marknaden. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera sina befintliga riktlinjer om 
begreppet statligt stöd för att säkerställa att medlemsstaterna inte beviljar statligt stöd i 
form av skattefördelar. Parlamentet beklagar missbruket av skattebeslut och välkomnar 

10 EUT L 283, 31.10.2003, s. 51.
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de senaste domarna från tribunalen som bekräftar att kommissionens granskning av ett 
skattebeslut utifrån statsstödsreglerna inte utgör skatteharmonisering. Parlamentet 
konstaterar att kommissionens beslut ofta överklagas i domstol och därför måste 
förberedas noggrant. Parlamentet insisterar på att kommissionen ska ha tillgång till den 
information som utbyts mellan medlemsstaternas skattemyndigheter för att bättre kunna 
upptäcka överträdelser av konkurrensreglerna. Parlamentet vill att EU antar förslaget 
om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas och offentlig landsspecifik rapportering.

56. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att titta närmare på möjligheten att bötfälla 
länder som bryter mot EU:s regler om statligt stöd.

57. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snabbt undersöka diskrepanserna mellan 
statsstödsreglerna i förbindelse med avvecklingsstöd och resolutionsordningen enligt 
direktivet om återhämtning och resolution av banker11 och att i enlighet därmed se över 
sitt bankmeddelande av den 30 juli 201312, bland annat i ljuset av de senaste fallen och 
med hänsyn till behovet av att skydda skattebetalarna.

58. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att titta närmare på fall inom banksektorn 
med potentiell konkurrensmässig relevans i vissa medlemsstater, där konsumenterna för 
närvarande konfronteras av räntor13 och bristande transparens när det gäller lån, vilket 
kan bero på ägarkoncentration i banksektorn, med vilseledande försäljningsmetoder för 
bolån som följd.

59. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att varje år på nytt utvärdera om kraven för 
tillämpning av artikel 107.3 b i EUF-fördraget fortsatt efterlevs inom finanssektorn.

60. Europaparlamentet uppmanar även kommissionen att följa exemplet från Förenade 
kungarikets konkurrens- och marknadsmyndighet och noggrant undersöka och föreslå 
ytterligare åtgärder i syfte att ta itu med det kvasimonopol som de fyra stora 
redovisningsföretagen har när det gäller revisionen av de största börsnoterade bolagen. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang den brittiska konkurrens- och 
marknadsmyndighetens rekommendationer om att separera revisions- och 
konsulttjänster och att införa obligatoriska gemensamma revisioner så att andra företag 
än de ”stora fyra” ska kunna utveckla den kapacitet som krävs för att granska de största 
bolagen.

61. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa sund konkurrens och större 
transparens i offlineplattformarnas handelsmetoder, bl.a. stormarknader, för att se till att 
EU-producenterna får rättvisa villkor och priser för sina produkter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att fortsätta sin djupgående analys av omfattningen och 
effekterna av inköpsallianser, både med avseende på prissättningsstrategier och andra 
strategier, på jordbruks- och livsmedelsförsörjningskedjans ekonomiska funktion, med 
särskild hänsyn till effekterna för mindre leverantörer och jordbrukare. Parlamentet 
beklagar att försäljning med förlust inte finns med på listan över metoder som är 
förbjudna på EU-nivå. Parlamentet betonar att man inom ramen för jord-till-bord-
strategin och EU:s konkurrenslagstiftning måste erkänna primärproducenternas viktiga 

11 EUT L 173, 12.6.2014, s. 190.
12 EUT C 216, 30.7.2013, s. 1.
13 https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LNDP?locations=RO&most_recent_value_desc=false
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bidrag när det gäller att leverera livsmedel av hög kvalitet och tillhandahålla samhället 
kollektiva nyttigheter.

62. Europaparlamentet kräver en tydligare, mer flexibel och mer förutsägbar tillämpning av 
konkurrensreglerna på producenter och producentorganisationer för att öka 
rättssäkerheten. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att utvärdera 
genomförandet och förtydliga bestämmelserna i förordningen om en samlad 
marknadsordning14, särskilt när det gäller de undantag från konkurrensreglerna som 
beviljas vissa avtal och förfaranden som tillämpas av jordbrukare i sammanslutningar. 
Parlamentet uppmuntrar till inrättandet av fler producentorganisationer som ett sätt för 
jordbrukare att stärka sin ställning och effektivt förhandla om priser och hantera 
obalanserna i maktförhållandet inom livsmedelskedjan.

63. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bevilja undantag från skatterelaterade 
statsstödsregler som medlemsstaterna infört specifikt för att uppmuntra jordbrukarna att 
inrätta ett frivilligt buffertsparande med vars hjälp de bättre kan hantera de allt större 
klimat- och hälsorelaterade riskerna samt ekonomiska kriser. Parlamentet välkomnar 
slutförandet av översynen av förordningen om stöd av mindre betydelse15, som kommer 
att hjälpa jordbrukarna att hantera klimatutmaningarna och samtidigt förhindra 
eventuella marknadssnedvridningar. Parlamentet betonar det särskilda behovet av 
tydliga riktlinjer för jordbrukssektorn på grund av miljö- och hållbarhetskraven. 
Parlamentet välkomnar den pågående kontrollen av ändamålsenligheten för 2012 års 
paket om modernisering av det statliga stödet och den pågående översynen av 
gruppundantagsförordningen för jordbruket16.

64. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma genomförandet av och 
förtydliga tillämpningsområdet för artikel 209 i förordningen om en samlad 
marknadsordning, särskilt när det gäller de undantag från konkurrensreglerna som 
beviljas vissa avtal och förfaranden som tillämpas av jordbrukare i sammanslutningar, i 
syfte att skapa större klarhet och rättssäkerhet för berörda parter när denna artikel 
genomförs, och för att ge kommissionen större flexibilitet vid genomförandet av denna 
artikel.

65. Europaparlamentet erkänner den roll som branschorganisationer spelar i kedjan genom 
att fungera som en plattform för dialog, forskning och utveckling, bästa praxis och 
marknadstransparens.

66. Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av branschorganisationernas roll för att 
främja mer balanserade relationer i livsmedelskedjan, och stöder en utvidgning av 
värdefördelningsklausulen till att omfatta alla aktörer snarare än bara den första 
köparen, i enlighet med det förslag till betänkande som antogs i april 2019 av 
parlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling om den nya 
gemensamma organisationen av marknaderna för jordbruksprodukter som en del av 
nästa reform av den gemensamma jordbrukspolitiken.

67. Europaparlamentet begär att det i enlighet med artikel 210 i förordningen om en samlad 

14 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.
15 EUT L 352, 24.12.2013, s. 51.
16 EUT C 213, 8.9.2009, s. 9.
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marknadsordning införs ett uttryckligt och automatiskt undantag från artikel 101 i EUF-
fördraget, på grundval av nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna, så att 
branschorganisationer inom jordbruket ska kunna fullfölja de uppdrag som de anförtros 
genom förordningen om en samlad marknadsordning, med målsättningen att främja 
syftet med artikel 39 i EUF-fördraget.

68. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att bestämmelserna i artikel 222 i 
förordningen om en samlad marknadsordning aktiveras snabbt, så att allvarliga 
obalanser på marknaden kan åtgärdas.

69. Europaparlamentet välkomnar framgången med de utbudshanteringsåtgärder som 
införts för kvalitetsost och skinka på begäran av producentorganisationer, 
branschorganisationer och grupper av aktörer. Parlamentet begär att de bestämmelser i 
förordningen om en samlad marknadsordning som godkänner införandet av regler för 
utbudsreglering ska utvidgas till att omfatta alla produkter med skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning för att säkra en bättre balans 
mellan tillgång och efterfrågan.

70. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föra en dialog med alla berörda aktörer 
om hur jordbruks- och livsmedelskedjan fungerar och att anpassa EU:s 
konkurrenspolitik till den senaste utvecklingen på handelsområdet.

71. Europaparlamentet välkomnar antagandet av direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 
2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och 
livsmedelskedjan17, vilket utgör ett viktigt första steg mot att uppnå rättvisa mellan 
operatörer och för att hantera obalansen i förhandlingsstyrkan inom livsmedelskedjan. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att införliva direktivet utan dröjsmål, och 
uppmanar kommissionen att noggrant övervaka framstegen med införlivandet och 
främja utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förteckna vilka ytterligare otillbörliga metoder som är förbjudna 
och fastställa högre standarder.

72. Europaparlamentet påminner om att betydande horisontell och vertikal omstrukturering 
har skett, vilket har lett till en ytterligare konsolidering inom de redan koncentrerade 
branscherna för utsäde, kemiska produkter för jordbruket, gödningsmedel, djurgenetik 
och jordbruksmaskiner, liksom inom bearbetnings- och återförsäljningssektorerna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att vid bedömningen av sammanslagningar inom 
dessa sektorer även ta hänsyn till andra effekter än konsumentpriserna. Parlamentet 
betonar att EU-jordbrukarnas, EU-medborgarnas och miljöns intressen måste skyddas 
genom en övergripande bedömning av konsekvenserna på jordbruksföretagsnivå av 
sammanslagningar och förvärv av leverantörer av insatsvaror för jordbruk, inbegripet 
växtskyddsmedelsproducenter.

73. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att kommissionen fortsätter sin 
detaljerade övervakning av EU:s marknad för bekämpningsmedel, utsäde och 
egenskaper samt övervakar digitaliseringens inverkan på jordbrukssektorn.

74. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att inrätta en permanent 

17 EUT L 111, 25.4.2019, s. 59.
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plattform på EU-nivå för information om riskhanteringsverktyg för att hjälpa 
jordbrukare att hantera osäkerhet relaterad till klimat och marknadsvolatilitet och andra 
risker där intressenterna kan utbyta bästa praxis, i enlighet med det som kommissionens 
slog fast i sitt meddelande från november 2017 om framtiden för livsmedel och 
jordbruk.

75. Europaparlamentet påpekar att stora skillnader i direktstöden hindrar hållbara 
jordbrukarinitiativ till förmån för klimatet och miljön och snedvrider konkurrensen i 
EU. Parlamentet påminner om det åtagande som gjordes av Europeiska rådet den 7–8 
februari 2013 om att harmonisera stödbetalningarna inom EU senast 2013.

76. Europaparlamentet uppmärksammar att protesterna från jordbrukarnas sida ökar och 
noterar att frihandelsavtalens kumulativa konsekvenser för EU:s jordbruks- och 
livsmedelssektor är ett av jordbrukarnas problem. Parlamentet frågar sig huruvida 
frihandelsavtal innebär en konkurrensnackdel för EU:s livsmedelsproducenter, med 
tanke på skillnaderna mellan normer på det sociala området och inom hälso- och 
sjukvård, arbetsrätt, miljö och djurskydd i tredjeländer. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att så snart som möjligt lägga fram sin senaste rapport om de kumulativa 
effekterna av pågående och framtida handelsavtal, och efterlyser en tillämpning av 
principerna om ömsesidighet och efterlevnad för jordbruksprodukter och skydd av 
sårbara sektorer i framtida och pågående handelsförhandlingar, samtidigt som man ser 
till att alla nödvändiga inspektioner genomförs.

77. Europaparlamentet välkomnar förslaget till förordning om programmet för den inre 
marknaden, och mer specifikt de åtgärder för livsmedelskedjan som stöds, såsom 
veterinära och fytosanitära åtgärder, för att ta itu med djur- och växtskyddskriser. 
Parlamentet uppmanar rådet och parlamentet att snabbt slutföra förhandlingarna och 
anta förordningen.

78. Europaparlamentet understryker vikten av att i god tid dra slutsatser i fråga om 
kommissionens två förslag till övergångsförordningar för att undvika förseningar och 
komplikationer som skulle kunna leda till instabilitet på marknaden.

79. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att inom GD Jordbruk bevara alla 
befogenheter som rör tillämpningen av artiklarna 209 och 210 i förordningen om en 
samlad marknadsordning och statligt stöd för utveckling av jordbruks- och 
skogsbrukssektorn och landsbygdsområden, för att på detta sätt säkra den sakkunskap 
som behövs för att hantera och samordna frågor på detta område, vilket är nödvändigt 
med hänsyn till dessa sektorers särdrag och till fullo förenligt med målen och det stöd 
som tillhandahålls inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

80. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsatt ägna särskild uppmärksamhet åt 
tillhandahållandet av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse vid tillämpningen av 
reglerna om statligt stöd, särskilt i samband med isolerade, avlägsna eller perifera 
regioner och öar i unionen. Parlamentet noterar vissa svårigheter med att tillämpa 
reglerna i Almuniapaketet för vissa tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, såsom 
postsektorn, vars uppdrag att verka i allmänhetens tjänst, i enlighet med EU:s 
lagstiftning, kan definieras och organiseras på nationell nivå.

81. Europaparlamentet påminner om behovet av en färdplan för bättre riktat statligt stöd, 
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framför allt för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, vilket 
omfattar energi, transport och telekommunikation.

82. Europaparlamentet upprepar sitt krav på att kolregioner ska identifieras som 
stödområden i enlighet med artikel 107.3 a och c i EUF-fördraget, och att EU:s regler 
om stöd till dessa särskilda regioner anpassas så att det blir möjligt att vidta åtgärder för 
att hantera strukturella förändringar. Parlamentet insisterar på att kolbrytningsföretag 
och kolkraftverksoperatörer som har fått och fortfarande får statligt stöd för att bryta 
och förbränna kol inte får bli föremål för positiv särbehandling vad gäller statligt stöd, 
vilket även inbegriper traditionella åtgärder inom ramen för företagens sociala ansvar 
såsom återställning av grundvatten, återställning av landskap eller annan verksamhet 
som rör sanering av områden. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla 
tydliga riktlinjer och villkor i enlighet med EU:s klimatåtaganden.

83. Europaparlamentet gläder sig över att kommissionen i sin riktade översyn av den 
allmänna gruppundantagsförordningen18 har inkluderat en utvidgning av detta system 
till projekt inom europeiskt territoriellt samarbete (även kallat Interreg).

84. Europaparlamentet är bekymrat över den asymmetriska behandlingen av EU-
finansierade insatser, beroende på om de får stöd från EU:s sida genom 
sammanhållningspolitiken eller andra EU-fonder eller program såsom Horisont 
2020/Horisont Europa eller Efsi 2.0/InvestEU, såsom kommissionen föreslagit i sin 
översyn av den allmänna gruppundantagsförordningen. Parlamentet anser att lika 
spelregler bör gälla för projekt av likartad karaktär men som har olika 
finansieringskällor, eftersom detta skulle gynna vissa finansieringssystem samtidigt som 
andra skulle trängas ut.

Bättre integration av medborgarna via parlamentet 

85. Europaparlamentet kräver att man utan ändring av fördraget regelbundet tillämpar det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet i förbindelse med konkurrenspolitiken, precis som för 
direktivet om skadeståndstalan för överträdelser av konkurrensrättsliga bestämmelser19 
och ECN+-direktivet.

86. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet rapportera till parlamentet 
om genomförandet och uppföljningen av samarbetsavtal på konkurrensområdet och om 
granskningen av utländska direktinvesteringar. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
upprätthålla höga standarder för transparens.

87. Europaparlamentet betonar sin önskan att spela en större roll i fastställandet och 
utvecklingen av den allmänna ramen för konkurrenspolitiken. Parlamentet anser att 
parlamentet i högre grad bör involveras i arbetet i arbetsgrupper och expertgrupper, 
såsom det internationella konkurrensnätverket (ICN), som observatör för att få bättre 
kunskap i ämnet och hålla sig uppdaterat om utvecklingen för att vara mer förberett för 
sin roll som medlagstiftare. Parlamentet uppmanar kommissionen att särskilt involvera 
parlamentet vid utarbetandet av icke-bindande instrument, såsom meddelanden och 

18 EUT L 187, 26.6.2014, s. 1.
19 EUT L 349, 5.12.2014, s. 1.
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riktlinjer.

88. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anordna sektorsövergripande och 
interinstitutionella forum med deltagande av industrin, nationella 
lagstiftningsmyndigheter, inbegripet dataskyddsmyndigheter, konsumentgrupper och 
andra relevanta aktörer för att göra konkurrenspolitiken mindre sektorsuppdelad.

89. Europaparlamentet betonar att det nuvarande klagomålsformuläret för ärenden som rör 
statligt stöd kräver många specifika uppgifter om när det statligt stödet beviljades, vilket 
vanliga medborgare omöjligt kan känna till. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att förenkla klagomålsformuläret för att ge vanliga medborgare möjlighet 
att lämna in klagomål.

90. Europaparlamentet beklagar bristen på information i samband med kommissionens 
utredning av inlämnade klagomål. Parlamentet uppmanar kommissionen att ge den 
klagande en mottagningsbekräftelse och att skicka ett meddelande när utredningen 
påbörjats, inbegripet en uppskattning av hur länge utredningen förväntas pågå.

91. Europaparlamentet påminner om vikten av samordning med de nationella 
konkurrensmyndigheterna och uppmanar kommissionen att tillhandahålla 
Europaparlamentet en utvärdering av genomförandet av ECN+-direktivet. Parlamentet 
påminner om att kommissionen i bilagan till ECN+-direktivet noterade att interimistiska 
åtgärder kan vara ett viktigt verktyg för konkurrensmyndigheter för att säkerställa att 
konkurrensen inte skadas medan en utredning pågår. Parlamentet påminner om behovet 
av att utvärdera om det går att förenkla antagandet av interimistiska åtgärder i det 
europeiska konkurrensnätverket inom två år från dagen för införlivandet av direktivet, 
för att göra det möjligt för konkurrensmyndigheterna att bättre hantera utvecklingen på 
snabbrörliga marknader.

92.  Europaparlamentet påpekar att konkurrensmyndigheternas politiska oberoende är av 
yttersta vikt för att säkerställa att konkurrenspolitiken är opartisk och trovärdig. 
Parlamentet erkänner att förebyggande av konkurrenssnedvridningar kräver offentlig 
granskning av lobbyarbetet i alla EU-institutioner. Parlamentet upprepar därför sitt krav 
på ett förstärkt EU-transparensregister. Parlamentet insisterar på ett mer regelbundet 
utbyte med kommissionen i enlighet med det interinstitutionella avtalet med 
parlamentet. Parlamentet uppmanar den verkställande vice ordföranden med ansvar för 
konkurrens att stå i nära kontakt med utskottet för ekonomi och valutafrågor och med 
dess arbetsgrupp för konkurrens, som är en lämplig plats för att upprätta en mer 
regelbunden dialog.

93. Europaparlamentet påminner om att den verkställande vice ordföranden för 
kommissionen åtog sig att skapa ett EU som är rustat för den digitala tidsåldern vid 
utfrågningen den 8 oktober 2019 och att hålla portföljerna för digital politik och 
konkurrens strikt åtskilda.

94. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, de nationella parlamenten och de nationella konkurrensmyndigheterna. 
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR INTERNATIONELL HANDEL

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över konkurrenspolitiken – årsrapport 2019
(2019/2131(INI))

Föredragande av yttrande: Enikő Győri

FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar att lika spelregler på internationell nivå inom ramen för ett 
regelbaserat multilateralt handelssystem som säkrar staternas politiska handlingsutrymme 
är avgörande för Europa, inklusive europeiska företag, i synnerhet små och medelstora 
företag, samt arbetstagare och konsumenter. Parlamentet anser att det bidrar till att främja 
en hållbar ekonomisk utveckling, trygga en stabil och förutsägbar miljö, öka 
konkurrenskraft och ömsesidighet, säkra och skapa anständiga arbetstillfällen i EU och 
tredjeländer samt säkerställa höga arbets- och miljöstandarder, eftersom ett ökande antal 
arbetstillfällen är beroende av globala värdekedjor. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang behovet av ökad transparens, hållbarhet och ansvarsskyldighet från 
företagens sida i globala värdekedjor, och uppmanar EU att bland andra åtgärder inrätta 
en rättslig ram för en obligatorisk due diligence-granskning i globala värdekedjor som ett 
nödvändigt steg för att uppnå detta.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mot bakgrund av den ökande debatten 
verka för att EU:s konkurrensregler, industripolitik och internationella handel, som måste 
gå hand i hand med hållbarhet och respekt för miljön, blir förenliga med varandra. 
Parlamentet understryker de särskilda behoven av finansiering av forskning som grunden 
för innovation och utveckling för europeiska företag och som en viktig faktor för att öka 
konkurrenskraften.

3. Europaparlamentet understryker att små och medelstora företag spelar en avgörande roll 
inom internationell handel och står för uppskattningsvis 30 % av EU:s varuexport till 
resten av världen1. Parlamentet anser att den inre marknaden fortfarande är den absolut 
viktigaste marknaden för små och medelstora företag. Parlamentet påminner om att för att 
hjälpa små och medelstora företag att hantera de stora utmaningarna med att ta sig in på 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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nya marknader och göra det möjligt för dem att konkurrera på sina egna meriter bör 
EU:s handelspolitik och konkurrenspolitik bidra till ekonomisk mångfald och en 
handelsmiljö som gynnar små och medelstora företag, och att detta också bör inkludera en 
möjlig omprövning av EU:s definition av små och medelstora företag, särskilt genom att 
lägga till kvalitativa kriterier. 

4. Europaparlamentet betonar att EU:s konkurrenspolitik bör främja rättvis konkurrens och 
ömsesidiga handelsvillkor på den inre marknaden och på global nivå, med det ytterligare 
målet att stärka industrins insatser för att även bidra till innovation och en rättvis 
omställning till en klimatneutral ekonomi i EU. Parlamentet upprepar att EU:s 
konkurrensregler gäller för alla aktörer som är verksamma på den inre marknaden. 
Parlamentet uppmanar därför till att otillbörliga affärsmetoder åtgärdas på ett effektivt sätt 
genom mer samordnade, bestämda och integrerade metoder där befintliga och förstärkta 
instrument på områden som konkurrens, handel, försvar och upphandling utnyttjas fullt 
ut, och genom att utveckla nya och effektiva strategier och verktyg och ta itu med 
effekterna på den inre marknaden av snedvridningar på internationella marknader såsom 
utländskt statligt ägande och subventioner, i synnerhet när det rör sig om EU-finansiering. 
Parlamentet efterlyser en förstärkning av antisubventionsinstrumentet genom införande av 
en mekanism för kontroll av subventioner.

5 Europaparlamentet riktar i detta sammanhang en uppmaning till kommissionen att också 
överväga om det är lämpligt att modernisera eller uppdatera tolkningen av riktade 
konkurrensregler utan att hämma konkurrensen på relevanta marknader i EU, och 
reformera riktlinjerna för statligt stöd och inbegripa statligt stöd och statligt ägande som 
kriterier i EU:s direktiv om offentlig upphandling för att slå vakt om den långsiktiga 
livskraften i Europas industriella bas till förmån för de europeiska konsumenterna. Mot 
denna bakgrund välkomnar parlamentet den nya kommissionens avsikt att stärka 
mekanismen för kontroll av utländska direktinvesteringar, så snart som tillräcklig 
erfarenhet av den nuvarande lagstiftningen har samlats in.

6 Europaparlamentet framhåller behovet att minska de kvarstående asymmetrierna på de 
internationella marknaderna för offentlig upphandling och uppmanar kommissionen att 
visa ambition när det gäller att öppna utländska marknader för EU:s företag, särskilt små 
och medelstora företag. Parlamentet välkomnar de förnyade diskussionerna om 
EU:s internationella instrument för offentlig upphandling och begär att det ska antas 
senast 2020 så att ömsesidighet kan garanteras när handelspartner begränsar tillträdet till 
sina upphandlingsmarknader. 

7. Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen att ytterligare stärka det globala 
samarbetet i konkurrensfrågor, inbegripet relevanta dialoger med USA, Japan och andra 
partner. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa lika spelregler på 
internationell nivå och att enas om gemensamma standarder och förfaranden genom 
bilaterala handelsavtal och i internationella forum såsom Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (OECD), FN:s konferens för handel och utveckling (Unctad), 
Världshandelsorganisationen (WTO), Internationella arbetsorganisationen (ILO) och 
Världsbanken. Parlamentet uppmanar kommissionen att aktivt stärka det internationella 
konkurrensnätverket (ICN) och betonar vikten av ett effektivt samarbete med nationella 
konkurrensmyndigheter från tredjeländer för att göra specifika utredningar mer 
ändamålsenliga. 
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8 Europaparlamentet stöder till fullo kommissionens ansträngningar inom ramen för den 
pågående reformen av Världshandelsorganisationen (WTO), inbegripet dess 
överprövningsorgan, i syfte att uppdatera de multilaterala reglerna om subventioner eller 
sektorsspecifika initiativ och göra dem genomförbara i praktiken, för att på ett adekvat 
sätt hantera subventioner på internationell nivå, särskilt när det gäller 
industrisubventioner, statligt ägda företag och påtvingad tekniköverföring, för att komma 
till rätta med tredjeländers icke marknadsorienterade politik och praxis. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att fullt ut involvera Europaparlamentet och medlemsstaterna på 
detta område.

9. Europaparlamentet välkomnar de särskilda konkurrenskapitlen i nyligen ingångna 
bilaterala handels- och investeringsavtal och uppmanar kommissionen att fortsätta att 
förhandla fram moderna, ambitiösa, verkställbara bestämmelser om konkurrens och 
statligt stöd i alla framtida handelsavtal som en del av en holistisk och ambitiös 
EU-handelspolitik. 

10 Europaparlamentet understryker att det är viktigt med en effektiv tillämpning av 
bestämmelserna om hållbar utveckling i handelsavtal för att säkerställa rättvis konkurrens 
och miljömässiga och sociala standarder. Parlamentet välkomnar i detta avseende 
införandet av miljömässiga och sociala kriterier i reformen av antisubventions- och 
antidumpningsåtgärder. Parlamentet anser att man under den pågående reformen av WTO 
skulle kunna undersöka möjligheten att inom ramen för WTO-rätten införa exakta, 
centrala ILO-standarder som kan ligga till grund för rättslig prövning, för att globalt bidra 
till lika spelregler också i detta avseende.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att konkurrensreglerna är förenliga 
med den snabbt föränderliga globala ekonomin och på bästa möjliga sätt tjänar europeiska 
konsumenter, arbetstagare och företag genom att fullt ut ta hänsyn till de konsekvenser 
som digitaliseringen av ekonomin får på de globala marknadernas funktion. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ta itu med den globala e-handelns effekter för att öka 
konkurrensen på slutkundsmarknaderna, öka konsumenternas valmöjligheter och skapa 
positiva effekter för produktdistribution och arbetstillfällen. Parlamentet erkänner att 
onlineplattformar spelar en central roll för att möjliggöra digital handel, men framhåller 
särskilt att framväxten av en digital ekonomi har lett till en överdriven marknads- och 
maktkoncentration. Parlamentet betonar behovet att fokusera på centrala frågor såsom 
tillgång till och portabilitet för data, plattformarnas roll och närvaro på marknaderna samt 
teknikneutralitet.

12 Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang de pågående plurilaterala 
WTO-förhandlingarna om e-handel och efterlyser en omfattande och ambitiös 
uppsättning regler för att ta itu med digitala handelshinder, säkerställa att företag kan 
konkurrera på lika spelregler över hela världen och öka konsumenternas förtroende för 
onlinemiljön utan att inkräkta på europeiska dataskyddsstandarder. Parlamentet betonar 
att EU bör inta en ledande roll i dessa internationella förhandlingar, med nära samråd med 
Europaparlamentet, medlemsstaterna och berörda parter, inbegripet det civila samhället.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att grundligt analysera och undersöka 
marknaderna för offentlig upphandling i de tredjeländer med vilka den har – eller 
förhandlar om – frihandelsavtal, i syfte att förhandla om bästa möjliga tillträdesvillkor för 
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europeiska företag.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de berörda generaldirektoraten – 
GD Handel och GD Konkurrens – agerar samordnat så att konkurrensreglerna och deras 
genomförande garanterar rättvisa konkurrensvillkor för europeiska företag på 
tredjeländers marknader och vice versa.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ägna särskild uppmärksamhet åt den roll 
som internationella standarder kan spela för sund konkurrens. Parlamentet insisterar på att 
EU bör stärka sin multilaterala strategi för fastställande av standarder, särskilt inom ramen 
för ISO och IEC. Parlamentet varnar för nationalisering av standardiseringsmetoder, 
särskilt i samband med Kinas projekt Nya Sidenvägen och andra strategier som stärker 
konnektiviteten. Parlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en samordnare på hög 
nivå för standardiseringspolitiken i detta sammanhang.

16. Europaparlamentet betonar vikten av att integrera ett jämställdhetsperspektiv, på både 
multilateral och bilateral nivå, inbegripet kapitel om jämställdhet i handelsavtal och 
utformning av jämställdhetsinriktade åtgärder (dvs. i förhands- och 
efterhandsbedömningar av könskonsekvenserna av EU:s handelspolitik och handelsavtal) 
för att stärka konkurrenskraften och främja ekonomisk tillväxt för alla.
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28.1.2020

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS 
UTVECKLING

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över konkurrenspolitiken – årsrapport 2019
(2019/2131(INI))

Föredragande av yttrande: Isabel Carvalhais

FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som 
antas:

A. Enligt artikel 42 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska 
konkurrensreglerna tillämpas på produktion av och handel med jordbruksprodukter 
endast i den mån Europaparlamentet och rådet beslutar detta och med beaktande av de 
målsättningar för den gemensamma jordbrukspolitiken som föreskrivs i artikel 39 
i EUF-fördraget.

B. Ett av den gemensamma jordbrukspolitikens mål enligt artikel 39 i EUF-fördraget är att 
tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard, särskilt genom en höjning 
av den individuella inkomsten för dem som arbetar i jordbruket.

C. I sin dom av den 14 november 20171 (”endivmålet”) bekräftade domstolen att den 
gemensamma jordbrukspolitiken har företräde framför konkurrensreglerna. Domstolen 
slog fast att förfaranden i form av att samordna priser eller de kvantiteter som ska 
släppas ut på marknaden eller att utbyta strategiska upplysningar kan undgå det förbud 
mot avtal, beslut och samordnade förfaranden som föreskrivs i artikel 101.1 i EUF-
fördraget, när de överenskommits mellan medlemmar inom en och samma 
producentorganisation eller inom en och samma sammanslutning av 
producentorganisationer – erkänd av en medlemsstat – och är absolut nödvändiga för att 
uppnå ett eller flera av de mål som den berörda producentorganisationen eller 
sammanslutningen av producentorganisationer tilldelats i enlighet med EU:s 
lagstiftning.

1 Domstolens dom av den 14 november 2017, Président de l’Autorité de la concurrence mot Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) m.fl.



PE641.227v03-00 28/44 RR\1199837SV.docx

SV

D. Förordning (EU) 2017/23932 (omnibusförordningen) innehåller undantag från 
tillämpningen av artikel 101 i EUF-fördraget genom att närmare bestämt fastställa att 
kollektiv verksamhet som bedrivs av producentorganisationer och sammanslutningar av 
producentorganisationer är nödvändig för att uppnå den gemensamma 
jordbrukspolitikens mål enligt artikel 39 i EUF-fördraget, förutsatt att den gemensamma 
verksamheten verkligen utövas och bidrar till att förbättra jordbrukarnas 
konkurrenskraft. Följaktligen är verksamheter såsom produktionsplanering och 
förhandlingar om avtal undantagna från de bestämmelser som fastställs i artikel 101 
i EUF-fördraget.

E. Den särskilda karaktär och de strukturella drag som kännetecknar EU:s jordbrukssektor, 
som främst består av små jordbruk ur ekonomisk synvinkel, leder till en splittrad 
produktion och svårigheter och utmaningar för vissa jordbrukare när det gäller att 
reagera på och anpassa sig till förändringar och krav på marknaden. Detta står i kontrast 
till den höga koncentrationen av andra aktörer i livsmedelskedjan, vilket ger upphov till 
allvarliga nackdelar när det gäller jordbrukarnas förhandlingsposition, och dessa 
nackdelar bör beaktas av kommissionen och de nationella myndigheterna vid 
tillämpningen av konkurrensreglerna.

F. Den framtida gemensamma jordbrukspolitiken bör inriktas på att stödja små jordbruk 
och familjejordbruk, samtidigt som man ser till att hållbara jordbruksmetoder tillämpas. 
Sådana mål kan endast uppnås genom att man tillämpar en enhetlig strategi för all EU-
politik, inklusive konkurrenspolitiken.

G. Oförutsebara naturkatastrofer och oförutsägbara produktionsförhållanden, såsom 
ogynnsamma väderförhållanden och sjukdomsutbrott, kommer sannolikt att göra 
marknaden för jordbruksprodukter ännu mer instabil och utsatt för kriser, och ytterligare 
försvaga jordbrukarnas förhandlingsposition gentemot köparna. I detta sammanhang är 
det viktigt att ha tillgång till särskilda åtgärder som syftar till att bevara stabiliteten på 
marknaden.

H. Samarbetet mellan jordbrukarna spelar en avgörande roll för att stärka deras ställning i 
livsmedelskedjan, bidrar till den gemensamma jordbrukspolitikens mål och hjälper 
jordbrukare att reagera på ökade samhällskrav. Många jordbrukare i EU har fortfarande 
inte möjlighet att dra nytta av ett medlemskap i en producentorganisation, vilket gör 
deras ställning i livsmedelskedjan mycket sårbar och försvagar deras 
förhandlingsposition. Det finns därför ett behov av att stärka producentorganisationerna, 
bland annat genom konsolidering och sammanslutningar av producentorganisationer.

I. Konkurrenskraften hos EU:s jordbrukare är i hög grad beroende av att den inre 
marknaden fungerar korrekt och rättvist, liksom av att reglerna för statligt stöd och 
konkurrenspolitiken tolkas tydligt och verkställs för alla aktörer i livsmedelskedjan, 
särskilt producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer och 
andra former av samarbete mellan producenter inom jordbrukssektorn.

J. Missbruk och den ökande konsolideringstrenden inom jordbruks- och 
livsmedelskedjans insats- och detaljhandelssektorer snedvrider konkurrensen och 
innovationen och påverkar därmed direkt och indirekt både producenter och 

2 EUT L 350, 29.12.2017, s. 15.
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konsumenter.

K. Den digitala tekniken kan hjälpa europeiska jordbrukare att tillhandahålla säkra och 
hållbara livsmedel av hög kvalitet och bidra till att minska jordbrukets miljöpåverkan, 
förbättra arbetsvillkoren för jordbrukare och öka landsbygdens attraktionskraft, särskilt 
för de yngre generationerna. Det finns mindre incitament för den privata sektorn att 
investera i bredband i dessa områden.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt beakta det faktum att målen för 
den gemensamma jordbrukspolitiken, såsom domstolen slagit fast, måste prioriteras 
framför konkurrenspolitiska mål genom att man tillämpar tydligare, mer flexibla och 
mer förutsägbara konkurrensregler på producenter och producentorganisationer. 

2. Europaparlamentet betonar att jordbruket på grund av sin speciella karaktär och sina 
långa produktionscyklar inte kan jämföras med någon annan verksamhet när det gäller 
utbudselasticitet, och att marknadens logik därför inte kan tillämpas på jordbrukssektorn 
på samma sätt som den tillämpas på andra sektorer.

3. Europaparlamentet välkomnar den undersökning som kommissionen lät genomföra 
2018 om producentorganisationer och deras verksamhet inom sektorerna för olivolja, 
nöt- och kalvkött och jordbruksgrödor, vilken bekräftar dessa organisationers och deras 
sammanslutningars betydelse när det gäller att stärka primärproducenternas ställning i 
livsmedelskedjan och på ett positivt sätt bidra till målen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken i artikel 39 i EUF-fördraget. Parlamentet noterar undersökningens 
resultat att det finns fem gånger fler icke-erkända 
producentorganisationer/sammanslutningar av producentorganisationer än formellt 
erkända sådana, och att bristen på stöd från regeringar utgör en utmaning för 
möjligheten att inrätta producentorganisationer och sammanslutningar av 
producentorganisationer. Parlamentet beklagar att producentorganisationerna inte 
utvecklas i samma utsträckning i alla medlemsstater, och kräver att man undanröjer 
återstående hinder i erkännandeprocessen och garanterar rättssäkerhet. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen att öka medvetenheten om fördelarna med att 
ha producentorganisationer som erkänts enligt förordning (EU) nr 1308/20133 om 
upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en 
samlad marknadsordning), och uppmuntrar inrättandet av fler producentorganisationer 
så att jordbrukarna vid sidan av sina övriga roller kan stärka sin ställning och effektivt 
förhandla om priser och ta itu med maktobalanserna inom livsmedelskedjan.

4. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att inom ramen för den pågående 
reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken förtydliga bestämmelserna om 
producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer och 
branschorganisationer i förordningen om en samlad marknadsordning, särskilt när det 
gäller konkurrenspolitiken, med utgångspunkt i de framsteg som gjorts genom 
omnibusförordningen, och i enlighet med domstolens dom i endivmålet, för att på så 
sätt skapa större rättssäkerhet och förbättra jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma genomförandet av och 
förtydliga tillämpningsområdet för artikel 209 i förordningen om en samlad 

3 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.
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marknadsordning, särskilt när det gäller de undantag från konkurrensreglerna som 
beviljas vissa avtal och förfaranden som tillämpas av jordbrukare i sammanslutningar, 
i syfte att skapa större klarhet och rättssäkerhet för berörda parter när denna artikel 
genomförs, och för att ge kommissionen större flexibilitet vid genomförandet av denna 
artikel.

6. Europaparlamentet välkomnar den studie som har utarbetats för kommissionen om bästa 
modeller för hur producentorganisationer kan skapas, utföra sina uppgifter och få stöd, i 
vilken man erkänner producentorganisationernas och deras sammanslutningars bidrag 
till sina medlemmars ekonomiska, tekniska och sociala utveckling, med potentiella 
indirekta positiva effekter för jordbrukare som inte är medlemmar i 
producentorganisationer och positiva externa effekter för andra aktörer i 
livsmedelskedjan. Parlamentet betonar behovet av att säkerställa rättssäkerhet för 
producentorganisationerna, särskilt när det gäller kriterier för erkännande och 
verksamheter.

7. Europaparlamentet erkänner den roll som branschorganisationer spelar i kedjan genom 
att fungera som en plattform för dialog, forskning och utveckling, bästa praxis och 
marknadstransparens.

8. Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av branschorganisationernas roll för att 
främja mer balanserade relationer i livsmedelskedjan, och stöder en utvidgning av 
värdefördelningsklausulen till att omfatta alla aktörer snarare än bara den första 
köparen, i enlighet med det förslag till betänkande som antogs i april 2019 av 
parlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling om den nya 
gemensamma organisationen av marknaderna för jordbruksprodukter som en del av 
nästa reform av den gemensamma jordbrukspolitiken.

9. Europaparlamentet begär att det i enlighet med artikel 210 i förordningen om en samlad 
marknadsordning införs ett uttryckligt och automatiskt undantag från artikel 101 i EUF-
fördraget, på grundval av nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna, så att 
branschorganisationer inom jordbruket ska kunna fullfölja de uppdrag som de anförtros 
genom förordningen om en samlad marknadsordning, med målsättningen att främja 
syftet med artikel 39 i EUF-fördraget.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att bestämmelserna i artikel 222 
i förordningen om en samlad marknadsordning aktiveras snabbt, så att allvarliga 
obalanser på marknaden kan åtgärdas.

11. Europaparlamentet välkomnar framgången med de utbudshanteringsåtgärder som 
införts för kvalitetsost och skinka på begäran av producentorganisationer, 
branschorganisationer och grupper av aktörer. Parlamentet begär att de bestämmelser i 
förordningen om en samlad marknadsordning som godkänner införandet av regler för 
utbudsreglering ska utvidgas till att omfatta alla produkter med skyddad 
ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning för att uppnå en bättre balans 
mellan tillgång och efterfrågan.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föra en dialog med alla berörda aktörer 
om hur jordbruks- och livsmedelskedjan fungerar och att anpassa EU:s 
konkurrenspolitik till den senaste utvecklingen på handelsområdet.
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13. Europaparlamentet välkomnar antagandet av direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 
2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan4, 
vilket utgör ett viktigt första steg mot att uppnå rättvisa mellan operatörer och för att 
hantera obalansen i förhandlingsstyrkan inom livsmedelskedjan. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att införliva direktivet utan dröjsmål, och uppmanar kommissionen att 
noggrant övervaka framstegen med införlivandet och främja utbyte av bästa praxis 
mellan medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att förteckna vilka 
ytterligare otillbörliga metoder som är förbjudna och fastställa högre standarder.

14. Europaparlamentet beklagar dock att tillämpningsområdet för direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder i livsmedelskedjan inte omfattar alla leverantörer, eftersom det utesluter 
dem som inte är små och medelstora företag, och att försäljning med förlust inte finns 
med i förteckningen över metoder som är förbjudna på EU-nivå.

15. Europaparlamentet uttrycker sin oro över att jordbrukspriserna ohållbart pressas nedåt 
till följd av överdriven producent- eller köparmakt nedströms i 
jordbruksleveranskedjorna. Parlamentet uppmanar kommissionen att se över sin strategi 
för att bedöma missbruk av dominerande marknadsställning, så att man även tar med 
fall där jordbrukspriser ohållbart pressas nedåt, oavsett om det leder till högre 
konsumentpriser eller inte. Parlamentet anser att det bredare konsumentintresset 
inkluderar stöd för skäliga inkomster för jordbrukare genom att man säkrar en skälig 
andel av det värde som skapas i livsmedelskedjan, för att säkerställa en ekonomiskt och 
miljömässigt hållbar jordbrukssektor.

16. Europaparlamentet upprepar att stödet inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken bland annat är utformat för att säkerställa jordbruksföretagens 
hållbarhet och uppmuntra jordbrukarna att producera livsmedel av hög kvalitet till 
rimliga priser. Parlamentet uttrycker sin oro över de allt större skillnaderna mellan 
produktionspris och försäljningspris inom livsmedelssektorn. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att identifiera och genomföra effektiva marknadsåtgärder som minskar 
denna klyfta och skapar ett balanserat och hållbart samband mellan dessa två.

17. Europaparlamentet uppmärksammar den roll som inköpsallianser spelar för att skapa 
ekonomiska effektivitetsvinster inom jordbruks- och livsmedelskedjan. Parlamentet 
betonar dock att den nuvarande bristen på information inte gör det möjligt att utvärdera 
vilka ekonomiska effekter sådana inköpsallianser har på leveranskedjans sätt att 
fungera, särskilt när det gäller eventuella strategiska anpassningar, som kan leda till 
minskad konkurrens och mindre marginaler för investeringar och innovation. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta med sin djupgående analys av hur 
utbredda inköpsallianserna är och vilka effekter de har på jordbruks- och 
livsmedelsförsörjningskedjans ekonomiska funktion, särskilt för jordbrukare, mindre 
producenter och leverantörer samt för små och medelstora företag.

18. Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och 
transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster5. Parlamentet 
noterar att kommissionen har inlett en formell antitrustutredning för att bedöma 

4 EUT L 111, 25.4.2019, s. 59.
5 EUT L 186, 11.7.2019, s. 57.
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Amazons användning av känsliga uppgifter från oberoende återförsäljare och företagets 
eventuella missbruk av sin dubbla roll som återförsäljare och marknadsplats, och 
uttrycker sin oro över eventuella paralleller som kan dras till europeiska plattformar för 
livsmedelsbutiker. Parlamentet betonar att en eventuell differentierad eller 
diskriminerande behandling av egna varumärken och andra detaljhandelsvaror kan 
snedvrida konkurrensen på marknaden och minska innovationen och produktutbudet för 
konsumenterna. Parlamentet betonar att kommissionen och de nationella 
konkurrensmyndigheterna måste ta sitt ansvar för att se till att sådana situationer inte 
uppstår.

19. Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av kommissionens rapport om 
tillämpningen av konkurrensreglerna inom jordbrukssektorn. Parlamentet konstaterar att 
en betydande del av överträdelserna av konkurrenslagstiftningen inom jordbrukssektorn 
begås av företag som bearbetar jordbruksprodukter, medan de flesta klagomål kommer 
från jordbrukare. Parlamentet efterlyser en effektiv övervakning från kommissionens 
sida av de företag som är verksamma på marknaden för livsmedelsbearbetning.

20. Europaparlamentet påminner om att betydande horisontell och vertikal omstrukturering 
har skett, vilket har lett till en ytterligare konsolidering inom de redan koncentrerade 
branscherna för utsäde, kemiska produkter för jordbruket, gödningsmedel, djurgenetik 
och jordbruksmaskiner, liksom inom bearbetnings- och återförsäljningssektorerna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att vid bedömningen av sammanslagningar inom 
dessa sektorer även ta hänsyn till andra effekter än konsumentpriserna. Parlamentet 
betonar att EU-jordbrukarnas, EU-medborgarnas och miljöns intressen måste skyddas 
genom en övergripande bedömning av konsekvenserna på jordbruksföretagsnivå av 
sammanslagningar och förvärv av leverantörer av insatsvaror för jordbruk, inbegripet 
växtskyddsmedelsproducenter.

21. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att kommissionen fortsätter sin 
detaljerade övervakning av EU:s marknad för bekämpningsmedel, utsäde och 
egenskaper samt övervakar digitaliseringens inverkan på jordbrukssektorn.

22. Europaparlamentet anser att produktionskostnaderna måste beaktas till fullo när man 
enas om priser i avtal mellan producenter och återförsäljare/bearbetningsföretag och att 
priserna också måste garantera jordbrukarna en skälig inkomst. Parlamentet betonar 
behovet av ökad transparens på marknaden för att bidra till en mer rättvis prisöverföring 
i leveranskedjan. Parlamentet uppmanar kommissionen att förbättra 
marknadsövervakningsuppgifterna om volymer, priser och marginaler, särskilt inom 
den ekologiska sektorn. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram indikatorer för 
produktionskostnader och marginaler som sedan kan tjäna som referenser i avtal där 
större hänsyn tas till produktionskostnader och löner. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa tydliga riktlinjer för värdedelning i leveranskedjan för att 
möjliggöra en prisöverföring på nivåer som är rättvisa för både konsumenten och 
producenten.

23. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att inrätta en permanent 
plattform på EU-nivå för information om riskhanteringsverktyg för att hjälpa 
jordbrukare att hantera osäkerhet relaterad till klimat och marknadsvolatilitet och andra 
risker där intressenterna kan utbyta bästa praxis, i enlighet med det som kommissionens 
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slog fast i sitt meddelande från november 2017 om framtiden för livsmedel och 
jordbruk.

24. Europaparlamentet påpekar att stora skillnader i direktstöden hindrar hållbara 
jordbrukarinitiativ till förmån för klimatet och miljön och snedvrider konkurrensen i 
EU. Parlamentet påminner om det åtagande som gjordes av Europeiska rådet den 7–8 
februari 2013 om att harmonisera stödbetalningarna inom EU senast 2013.

25. Europaparlamentet uppmärksammar att protesterna från jordbrukarnas sida ökar och 
noterar att frihandelsavtalens kumulativa konsekvenser för EU:s jordbruks- och 
livsmedelssektor är ett av jordbrukarnas problem. Parlamentet frågar sig huruvida 
frihandelsavtal innebär en konkurrensnackdel för EU:s livsmedelsproducenter, med 
tanke på skillnaderna mellan normer på det sociala området och inom hälso- och 
sjukvård, arbetsrätt, miljö och djurskydd i tredjeländer. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att så snart som möjligt lägga fram sin senaste rapport om de kumulativa 
effekterna av pågående och framtida handelsavtal, och efterlyser en tillämpning av 
principerna om ömsesidighet och efterlevnad för jordbruksprodukter och skydd av 
sårbara sektorer i framtida och pågående handelsförhandlingar, samtidigt som man ser 
till att alla nödvändiga inspektioner genomförs.

26. Europaparlamentet anser att den offentliga efterfrågan på mer hållbara 
livsmedelssystem måste tillgodoses inom konkurrenspolitiken för att bättre integrera 
värdet av kollektiva nyttigheter i prissättningen av livsmedel, med beaktande av sociala, 
miljömässiga och djurskyddsrelaterade frågor. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
klargöra för producenter och nationella konkurrensmyndigheter villkoren för att ingå 
avtal mellan aktörer inom samma sektor i syfte att förbättra hållbarheten i 
livsmedelskedjan, utan att konkurrenslagstiftningen överträds, och på detta sätt erkänna 
hållbarhetsavtalens bidrag till att förbättra produktionen av jordbruksprodukter, 
samtidigt som konsumenterna och samhället som helhet gynnas, särskilt inom ramen för 
den pågående översynen av de övergripande förordningarna om gruppundantag och 
därmed sammanhängande riktlinjer. Parlamentet anser att tydliga riktlinjer är särskilt 
relevanta för jordbrukssektorn på grund av de miljömässiga utmaningar som den måste 
ta itu med och de hållbarhetskrav som den måste uppfylla.

27. Europaparlamentet konstaterar att den europeiska gröna given måste säkerställa politisk 
samstämmighet mellan jordbruk, klimatåtgärder, miljö och handelspolitik.

28. Europaparlamentet betonar att man inom ramen för strategin ”Från jord till bord” och 
EU:s konkurrenslagstiftning måste erkänna primärproducenternas viktiga bidrag när det 
gäller att leverera livsmedel av hög kvalitet och tillhandahålla samhället kollektiva 
nyttigheter, för vilket de för närvarande inte belönas i tillräcklig utsträckning, och sträva 
efter att uppnå hållbarhet i hela livsmedelskedjan. Parlamentet konstaterar att strategin 
”Från jord till bord” skulle kräva ett enhetligt tillvägagångssätt som omfattar all EU-
politik, säkrar rättvis konkurrens och säkerställer lika villkor för alla företag och att den 
måste ta hänsyn till klimatförändringarnas inverkan på livsmedelskedjans funktion och 
hållbarhet samt på livsmedelstryggheten.

29. Europaparlamentet välkomnar den pågående kontrollen av ändamålsenligheten i fråga 
om 2012 års paket för modernisering av bestämmelserna om statligt stöd och mer 
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specifikt den pågående översynen av gruppundantagsförordningen för jordbruket och 
Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn 
och i landsbygdsområden, vilka kommer att upphöra att gälla den 31 december 2020.

30. Europaparlamentet anser att offentlig finansiering är nödvändig för att trygga 
utbyggnaden av bredbandsnät på landsbygden och i avlägsna områden. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att främja och stödja beslutsfattare inom den offentliga 
sektorn när det gäller att bättre utforska möjligheterna till offentligt stöd, på grundval av 
EU:s riktlinjer för tillämpning av reglerna för statligt stöd i samband med snabb 
utbyggnad av bredbandsnät, i syfte att påskynda och underlätta utbyggnaden av 
bredbandsinfrastruktur och se till att landsbygdsområdena inte hamnar på efterkälken.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bevilja undantag från reglerna om 
statligt stöd för de skatteregler som gäller specifikt för jordbrukssektorn och som 
medlemsstaterna infört för att uppmuntra jordbrukarna att inrätta ett frivilligt 
buffertsparande med vars hjälp de bättre kan hantera de allt större klimat- och 
hälsorelaterade riskerna samt ekonomiska kriser.

32. Europaparlamentet välkomnar slutförandet av översynen av förordningen om stöd av 
mindre betydelse inom jordbruket. Parlamentet påpekar att ökningen av det maximala 
stödbeloppet per enskilt företag och av det nationella taket, kombinerat med tillämpning 
av ett sektorsspecifikt tak, kommer att hjälpa jordbruksföretag att klara av 
klimatutmaningarna och samtidigt förhindra eventuella marknadssnedvridningar.

33. Europaparlamentet välkomnar förslaget till förordning om programmet för den inre 
marknaden, och mer specifikt de åtgärder för livsmedelskedjan som stöds, såsom 
veterinära och fytosanitära åtgärder, för att ta itu med djur- och växtskyddskriser. 
Parlamentet uppmanar rådet och parlamentet att snabbt slutföra förhandlingarna och 
anta förordningen.

34. Europaparlamentet understryker vikten av att i god tid dra slutsatser i fråga om 
kommissionens två förslag till övergångsförordningar för att undvika förseningar och 
komplikationer som skulle kunna leda till instabilitet på marknaden.

35. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att inom GD Jordbruk bevara alla 
befogenheter som rör tillämpningen av artiklarna 209 och 210 i förordningen om en 
samlad marknadsordning och statligt stöd för utveckling av jordbruks- och 
skogsbrukssektorn och landsbygdsområden, för att på detta sätt säkra den sakkunskap 
som behövs för att hantera och samordna frågor på detta område, vilket är nödvändigt 
med hänsyn till dessa sektorers särdrag och till fullo förenligt med målen och det stöd 
som tillhandahålls inom den gemensamma jordbrukspolitiken. 
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SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR DEN INRE MARKNADEN OCH 
KONSUMENTSKYDD

Irene Tinagli
Ordförande
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Altiero Spinelli-byggnaden 15G306
BRYSSEL

Ärende: Yttrande över konkurrenspolitiken – årsrapport 2019 (2019/2131(INI))

Till ordföranden

Inom ramen för det aktuella förfarandet har utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (nedan kallat IMCO-utskottet) fått i uppdrag att lägga fram ett yttrande för 
ditt utskott.

Vid utskottssammanträdet den 23 januari 2020 behandlade IMCO-utskottet detta ärende. Vid 
detta sammanträde1 beslutade utskottet att uppmana utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(nedan kallat ekonomiutskottet) att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt förslag 
till rekommendation.

Utskottet skulle också vilja uttrycka sin starka oro över en punkt i förslaget till betänkande 
från ekonomiutskottet, nämligen punkt 14, där det föreslås att det skapas en europeisk 
konsumentmyndighet. I ändringsförslag 199, som framlagts i ekonomiutskottet, ingår 
ett tillägg om att detta organ bör utformas så, att det ”omfattar nätverket för 
konsumentskyddssamarbete”. 

IMCO-utskottet vill först och främst påpeka att konsumentskyddet är en av dess exklusiva 
behörigheter och således inte bör förekomma i betänkandet från ekonomiutskottet, där man 
bör ta upp frågor som faller inom det utskottets exklusiva behörighet. Här vill jag påminna om 
att förordningen om konsumentskyddssamarbete (förordning (EU) 2017/2394) föll under 
IMCO-utskottets behörighet och där hade ekonomiutskottet ingen roll att spela. För det andra 
hör den här punkten inte heller hemma inom betänkandet om årsrapporten om 
EU:s konkurrenspolitik, som utgör grunden för det nuvarande förfarandet. Alltså uppmanar 

1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Petra De Sutter (ordförande, föredragande av 
yttrande), Pierre Karleskind (vice ordförande), Maria Grapini (vice ordförande), Róża Thun und Hohenstein 
(vice ordförande), Maria Manuel Leitão Marques (vice ordförande), Adam Bielan, Carlo Fidanza, 
Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Marco Zullo, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, 
Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, 
Marion Walsmann, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Dinesh Dhamija, Svenja Hahn, 
Morten Løkkegaard, Anne-Sophie Pelletier, Martin Schirdewan, Alessandra Basso, Lars Patrick Berg, 
Hynek Blaško, Virginie Joron, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, 
Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Rasmus Andresen, Anna Cavazzini, 
Alexandra Geese, Marcel Kolaja.
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jag dig att förklara punkt 14 i förslaget till betänkande, liksom alla ändringsförslag till denna 
punkt, också ändringsförslag 199, för otillåtliga.

Med vänlig hälsning

Petra De Sutter MD, fil dr
Ordförande

Kopia: Antonio Tajani, utskottsordförandekonferensens ordförande
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FÖRSLAG

I. Den inre marknaden

1. Europaparlamentet erinrar om att konkurrenspolitiken spelar en nyckelroll för den 
inre marknaden och att det ligger i sakens natur att konkurrensrättens grundläggande 
mål fortfarande är kopplade till fullbordandet av den inre marknaden. Det handlar då 
om att hindra konkurrenssnedvridningar och att skapa rättvisa och likvärdiga 
verksamhetsförutsättningar för alla marknadsaktörers deltagande i konkurrensen, 
utgående från deras respektive förtjänster, samt om att främja innovativa företags 
tillväxt, uppnå en hög nivå på konsumenternas välfärd och låta konsumenterna välja 
mellan flera olika leverantörer så att de kan få bästa möjliga utbyte i form av kvalitet 
och valuta för pengarna. Parlamentet anser att det vore bra för små och medelstora 
företag med en strikt tillämpning av konkurrensreglerna, särskilt på det digitala 
området.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens aktuella kontroller av 
ändamålsenligheten och den kommande fullständiga översynen av kommissionens 
riktlinjer för konkurrensrätt och konkurrenspolitik, såsom den nya ledamoten av 
kommissionen tillkännagett vid utfrågningen för att bekräfta hennes utnämning. 
Parlamentet ser här fram emot resultatet av den pågående översynen av förordningen 
om gruppundantag och av riktlinjerna för vertikala begränsningar, vilken ska vara 
klar 2022. Parlamentet uppmanar kommissionen att skärpa och påskynda förfarandena 
för verkställande av konkurrensrätten, mot bakgrund av att marknaderna blir alltmer 
snabbrörliga. Parlamentet understryker att både konkurrenspolitiken och 
kommissionens och medlemsstaternas beslutsfattande kring den måste vara fullkomligt 
oberoende av annan politik och annat beslutsfattande. Parlamentet betonar att det är 
detta oberoende som ger besluten i konkurrensfrågor deras vikt och värde och 
tillförsäkrar att både företag och regeringar rättar sig efter dem. Parlamentet välkomnar 
att kommissionen tidigare använt artiklarna 114 och 103 i EUF-fördraget 
i lagstiftningsärenden som berör konkurrenspolitiska frågor och vill att det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet ska byggas in i själva systemet för framtida lagstiftningsförslag 
om konkurrenspolitik.

3. Europaparlamentet konstaterar att man i en alltmer globaliserad ekonomi måste inse att 
konkurrensen på den inre marknaden kan komma att snedvridas av tredjelandsföretag 
som får statsfinansiering, antingen i form av statligt stöd eller subventioner. 
Kommissionen uppmanas att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa rättvist 
marknadstillträde.

4. Europaparlamentet betonar dock att konkurrenspolitiska beslut inte bör användas som 
ett slags protektionistiska åtgärder eller som icke-tariffära handelshinder utan i stället 
bland annat bör tillförsäkra att allt går rätt och proportionerligt till, varvid konkurrensen 
inom den inre marknaden bör undersökas från fall till fall, samtidigt som man söker 
rätta till marknadsmisslyckanden. 

5. Europaparlamentet understryker att tjänstesektorn svarar för största delen av 
EU:s ekonomi, men att en vidareutveckling av tjänsterna på den inre marknaden 
hämmas av ny och befintlig nationell lagstiftning som begränsar både konkurrensen 
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mellan företagen och konsumenternas valfrihet. Parlamentet beklagar att vissa lokala 
regleringsnormer fortfarande mest går ut på att skydda respektive marknader från lojal 
konkurrens. 

6. Europaparlamentet erinrar om att en effektiv kamp mot verksamhet som strider mot 
konkurrensregler förutsätter att det tas hänsyn till alla aspekter av illojal konkurrens. 

II. Den digitala inre marknaden

7. Europaparlamentet betonar vikten av att kommissionens och medlemsstaternas 
konkurrensmyndigheter håller jämna steg med de nya utmaningar som den digitala eran 
innebär för deras prioriteringar och kapacitet inom verkställigheten och för deras 
bedömning av skadan för konsumenterna.

8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens undersökningar av verksamhet som 
strider mot konkurrensregler och bedrivs av bolag som är aktiva på den digitala 
marknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att avsluta de pågående förfarandena 
så fort som möjligt och att föra en politik där konkurrensreglernas efterlevnad 
genomdrivs på ett proaktivt och effektivt sätt, för att bekämpa missbruk av dominerande 
ställning och därigenom dels sporra till innovation och innovativa företagsmodeller, 
dels låta konsumenterna ta del av alla de möjligheter som en fullt fungerande digital 
inre marknad erbjuder.

9. Europaparlamentet konstaterar, i fråga om den digitala inre marknaden och 
digitaliseringens inverkan på konkurrensen att det finns en inbyggd komplementaritet 
mellan marknadsreglering och konkurrenspolitik, såsom det framhölls i kommissionens 
särskilda rådgivares rapport Competition Policy for the Digital Era, nämligen att 
unionens primärrätt enligt artiklarna 101–109 i EUF-fördraget kan fungera som 
ett effektivt ”bakgrundssystem” för riktad lagstiftning mot verksamhet som strider mot 
konkurrensregler på digitala marknader, utgående från en grundlig analys från fall till 
fall av relevanta marknader och marknadsmisslyckanden.

10. Europaparlamentet erinrar om att IMCO-utskottet under den åttonde valperioden 
huvudsakligen arbetat med reglering av digitala marknader. Här betonar parlamentet 
vikten av att e-handelsdirektivet ses över ordentligt, framför allt mot bakgrund av att 
kommissionen föresatt sig att lägga fram en rättsakt om digitala tjänster.

Data

11. Europaparlamentet erinrar sig att data spelar en nyckelroll inom den globala digitala 
ekonomin. Parlamentet påpekar att det tillkommer nya digitala marknadsaktörer som 
kontrollerar allt större mängder data, och framhåller att data kan jämföras med 
en väsentlig tillgång inom realekonomin, eftersom data är en källa till stor ekonomisk 
makt och stort ekonomiskt inflytande. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen 
att bekämpa oseriösa förfaranden på marknaden och obefogade nationella rättsliga 
hinder, som leder till att datainsamlingen monopoliseras och att dataflödet och 
åtkomsten till data begränsas. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja öppna 
data och rättvis åtkomst till data för alla företag, framför allt små och medelstora företag 
och uppstartsföretag, så att vi får en konkurrenspräglad digital miljö som ger upphov till 
ökad innovation, produkter av högre kvalitet och bättre tjänster för konsumenterna.
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Plattformar

12. Europaparlamentet noterar att onlineplattformarna möjliggör för miljontals företag, 
varav många är europeiska små och medelstora företag, att utnyttja de fördelar som 
e-handel erbjuder. Parlamentet anser att rättvisa konkurrensvillkor förutsätter 
en lagstiftningspolitik med förslag till riktad sektorsspecifik lagstiftning för att vi dels 
ska få bort de obalanser som låter marknadsaktörerna missbruka sin ställning, dels 
kunna slå vakt om europeiska värden. Här påpekar parlamentet att 
proportionalitetsprincipen måste gälla för alla nya skyldigheter som lagstiftningsvägen 
åläggs plattformarna, så att företagen inte betungas med omotiverade 
lagstiftningsbördor som kan hämma innovation och konkurrens.

13. Europaparlamentet betonar att man måste fortsätta lagstiftningsdebatten om vilka 
mekanismer som är lämpliga för att den europeiska marknaden ska kunna bevara sin 
integritet, för att bemöta en situation där ett litet antal onlineplattformar når 
en dominerande ställning till följd av nätverkseffekter och en utvecklingsgång där 
vinnaren tar allt. Parlamentet beklagar att det till följd av luckor i nu gällande 
lagstiftning blir allt vanligare att de här plattformarna oavsiktligt får befogenhet att 
sköta regleringsarbetet. Parlamentet uppmanar kommissionen dels att anlita alla de 
verktyg den har till sitt förfogande för att bekämpa framväxande former av verksamhet 
som strider mot konkurrensregler och börjat användas av dominerande plattformar, 
såsom oskicket med att ge företräde åt sig själva, dels att säkerställa att alla 
marknadsaktörer rättar sig efter förordning (EU) 2019/1150 om främjande av rättvisa 
villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster. 
Parlamentet tar avstånd från de negativa inlåsningseffekter som verksamhet som strider 
mot konkurrensregler för med sig för konsumenternas valfrihet och för tillträdet till 
marknaden. 

Korrigerande åtgärder

14. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen på senaste tiden tillgripit interimistiska 
åtgärder inom mikroelektroniksektorn. Parlamentet beklagar dock att kommissionen 
inte velat tillämpa interimistiska åtgärder inom den digitala sektorn och uppmanar 
kommissionen att utvärdera hur den, vid sidan om böter, använt interimistiska åtgärder, 
liksom också andra struktur- och beteendeinriktade korrigerande åtgärder i samband 
med att det utröns om operatörer kan blockera marknadstillträdet, begränsa 
konsumenternas valfrihet och flöden av information och manipulera användarnas 
beteende, för att hindra konkurrenssnedvridningar som kan bli till skada för både 
europeiska företag, särskilt små och medelstora företag, och för konsumenterna.

Geoblockering

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, efter att förordning (EU) 2018/302 om 
geoblockering antagits, fortsätta aktivt övervaka alla eventuella konkurrensfrågor med 
anknytning till omotiverad geoblockering och andra begränsningar för 
onlineförsäljning. Parlamentet uppmanar kommissionen att agera enligt en ambitiös 
vision om åtgärder mot diskriminering av konsumenter på internet, utgående från 
harmoniserade konsumentskyddsregler. Parlamentet uppmanar kommissionen att gå till 
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väga på ett framåtblickande och konsumentvänligt sätt vid översynen av förordningen 
om geoblockering, vilken är inplanerad för mars 2020.

III. Konsumenternas välfärd

16. Europaparlamentet framhåller med tillfredsställelse att kommissionen eftersträvat 
ett effektbaserat synsätt i sitt verkställande av lagstiftningen, med tyngdpunkten förlagd 
till att konsumenternas välfärd och förebyggandet av skada för konsumenterna ska bli 
ett väsentligt inslag i konkurrenspolitiken. Parlamentet välkomnar den utvidgade 
tolkningen av begreppen nytta respektive skada för konsumenterna, särskilt på digitala 
marknader, som också innefattar det nya synsättet om att uppgiftsskydd ska betraktas 
som ett kvalitetskriterium i samband med bedömningar av fusioners inverkan på 
konsumenternas välfärd. Parlamentet konstaterar att fusioner inte i sig är 
konsumentskadliga, utan kan leda till innovation och bättre produkter, men att frågan 
om konsumenternas välfärd bör bli utslagsgivande.

17. Europaparlamentet betonar här att konsumentskyddet måste kvarstå som ett centralt 
politiskt mål både för dagens verkställande av lagstiftningen och för all framtida 
sektorslagstiftning, framför allt inom den digitala sektorn. Parlamentet välkomnar 
konstaterandet i de särskilda rådgivarnas rapport om att normerna för konsumenternas 
välfärd måste anpassas till den digitala eran i fråga om vilken standard på 
bevismaterialet som ska krävas för en bedömning av aggressiva strategier som används 
av dominerande plattformar för att minska konkurrenstrycket, utan att man för den skull 
kan påvisa några motsvarande vinster i fråga om konsumenternas välfärd. Parlamentet 
erinrar om att en lojal konkurrens i sista hand måste trygga en hög nivå av 
konsumentskydd och valfrihet för konsumenterna.
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