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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om årlig beretning om konkurrencepolitikken
(2018/2102(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig 
artikel 7, 8, 9, 11,12, 39, 42 og 101-109,

– der henviser til EU's charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 35, 37 og 38,

– der henviser til Kommissionens beretning af 18. juni 2018 om konkurrencepolitikken 
2017 (COM(2018)0482) og til det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens 
tjenestegrene af samme dato,

– der henviser til Kommissionens hvidbog af 9. juli 2014 med titlen "En mere effektiv 
fusionskontrol i EU" (COM(2014)0449),

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 22. marts 2017 om 
styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve 
konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende indre marked 
(COM(2017)0142),

– der henviser til sin beslutning af 5. februar 2014 om EU-samarbejdsaftaler om 
håndhævelse af konkurrencepolitikken – vejen frem1,

– der henviser til de relevante regler, retningslinjer, afgørelser, beslutninger, meddelelser 
og arbejdsdokumenter om konkurrence fra Kommissionen,

– der henviser til sine beslutninger af henholdsvis 19. april 20182 og 14. februar 20173 om 
de årlige beretninger om konkurrencepolitikken 2017 og 2016,

– der henviser til forretningsordenens artikel 52,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Udvalget 
om International Handel og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-
0000/2018),

1. glæder sig over Kommissionens aktiviteter og bestræbelser på at sikre en effektiv 
anvendelse af konkurrencereglerne i Unionen;

2. mener, at de traktatbaserede konkurrenceregler skal fortolkes i lyset af de bredere 
europæiske værdier, der ligger til grund for Unionens sociale markedsøkonomi, navnlig 
miljøbeskyttelse og social beskyttelse, ligestillingsprincippet, forbrugerbeskyttelse og 
folkesundhed, jf. artikel 7 i TEUF; er derfor af den opfattelse, at aktiviteter, der 

                                               
1EUT C 93 af 24.3.2017, s. 71.
2Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0187.
3EUT C 252 af 18.7.2018, s. 78.
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medfører negative sociale og miljømæssige eksterne virkninger, skaber 
markedsforvridninger, som det er nødvendigt at behandle ved hjælp af 
konkurrenceretten, mens aktiviteter, der medfører sociale eller miljømæssige fordele, 
derimod bør tages udtrykkeligt i betragtning ved vurdering af traktatbaserede 
konkurrenceregler;

3. påpeger, at selv når produkter eller tjenesteydelser leveres gratis, kan forbrugerne stadig 
blive udsat for urimelig adfærd, såsom en forringelse af kvalitet eller afpresning; 
opfordrer derfor til, at der med henblik på de pågældende sager udformes en 
"skadeteori", som bør gå ud over prisorienterede strategier og tage hensyn til bredere 
aspekter, som f.eks. indvirkningen på borgernes privatliv;

4. understreger det presserende behov for effektive rammer, der er skræddersyet til 
udfordringerne i den datadrevne økonomi; bemærker navnlig, at digitale platforme, der 
styrer stadigt stigende datastrømme, skaber betydelige netværkbetingede eksterne 
virkninger og stordriftsfordele og i sidste ende ved for stor koncentration, lejeudbytte og 
misbrug af markedsstyrke bevirker markedssvigt;

5. opfordrer Kommissionen til i den forbindelse at vurdere kontrollen af de data, der er 
nødvendige for at etablere og levere tjenesteydelser, som en indikator for 
markedsstyrke, herunder i forbindelse med udstedelsen af dens vejledning om artikel 
102 i TEUF, og at kræve interoperabilitet mellem onlineplatforme og udbydere af 
sociale netværk; anmoder Kommissionen om at fremlægge et særligt kapitel om disse 
spørgsmål i sin næste årlige beretning om konkurrencepolitikken, herunder casestudier 
om prislofter i sektorer såsom onlineplatforme for indkvartering og turisme;

6. er af den opfattelse, at de tærskler, der danner grundlag for en efterprøvning af fusioner 
i EU, som er baseret på den overtagede og den overtagende enheds omsætning, ikke 
egner sig til den digitale økonomi, hvor værdien ofte til reklameformål er repræsenteret 
ved antallet af besøgende på et websted; foreslår, at disse tærskler revideres og tilpasses 
antallet af forbrugere, der rammes af fusioner, og værdien af de dermed forbundne 
transaktioner;

7. understreger, at hindringer for adgang til den digitale økonomi i stadig højere grad 
bliver uoverstigelige, eftersom jo længere denne uretfærdige adfærd fastholdes, desto 
sværere er det at vende tilbage til konkurrencebegrænsende virkninger; bekræfter i 
denne forbindelse, at Kommissionen bør gøre effektiv brug af foreløbige 
foranstaltninger og samtidig sikre en retfærdig rettergang og retten til forsvar for de 
virksomheder, der er omfattet af undersøgelsen;

8. påpeger, at der er uoverensstemmelser mellem reglerne for statsstøtte i forbindelse med 
afviklingsstøtte og afviklingsordningen i direktivet om genopretning og afvikling af 
banker (BRRD); påpeger, at Kommissionen i to nylige tilfælde på trods af 
konklusionerne fra Den Fælles Afviklingsinstans (SRB) om, at afvikling ikke kunne 
være berettiget af hensyn til den offentlige interesse, godkendte statsstøtte ud fra den 
betragtning, at den ville afbøde de økonomiske forstyrrelser på regionalt plan og 
derigennem påvise to særskilte fortolkninger af offentlig interesse; opfordrer derfor
indtrængende Kommissionen til at genoverveje sin fortolkning af de relevante 
statsstøtteregler på en måde, der er i overensstemmelse med direktivet om genopretning 
og afvikling, og til at revidere sin bankmeddelelse fra 2013 i overensstemmelse hermed, 
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herunder for så vidt angår afviklingsstøtte;

9. gentager sin anmodning til Kommissionen om at undersøge, om banksektoren siden 
begyndelsen af krisen har nydt godt af implicitte subsidier og statsstøtte gennem 
likviditetsstøtte fra centralbanker; minder om det tilsagn, som kommissær Margrethe 
Vestager afgav i forbindelse med den strukturerede dialog med Parlamentets ECON-
udvalg i november 2017 om at overveje mulige konkurrenceforvridninger som følge af 
ECB's program til opkøb af virksomhedsobligationer og om at rapportere tilbage med et 
kvalitativt svar;

10. er dybt foruroliget over den vidtrækkende koncentration af fødevareforsyningskæden, 
hvorved fire virksomheder, der alle har nære finansielle bånd, ejer og sælger op til 60 % 
af det globale frømarked og 75 % af de globale pesticider til skade for både forbrugerne, 
landbrugerne, miljøet og biodiversiteten; påpeger, at et sådant oligopol vil gøre 
landbrugerne endnu mere teknologisk og økonomisk afhængige af nogle få globalt 
integrerede one-stop-shop-platforme, producere begrænset frødiversitet, lede tendenser 
inden for innovation væk fra vedtagelsen af en produktionsmodel, der respekterer 
miljøet og biodiversiteten, og som et resultat af mindsket konkurrence generere mindre 
innovation;

11. anmoder Kommissionen om at fremsætte forslag til en revision af EU's 
fusionsforordning, således at den kan tillægges de samme beføjelser som en række 
medlemsstater på nuværende tidspunkt har til at vedtage foranstaltninger til beskyttelse 
af den europæiske offentlige orden og de rettigheder og principper, der er fastsat i 
TEUF og EU's charter om grundlæggende rettigheder, herunder miljøbeskyttelse;

12. opfordrer til, at artikel 101, stk. 3, i TEUF fortolkes, herunder i Kommissionens 
horisontale retningslinjer, på en måde, der ikke fokuserer på snæver, priscentreret 
forbrugervelfærd, men som tager højde for behovet for social og miljømæssig 
effektivitet, ved at tilskynde til horisontal koordinering med henblik på at forbedre den 
miljømæssige og sociale bæredygtighed i forsyningskæden; påpeger, at de 
effektivitetsgevinster, der opnås ved en sådan aftale på et relevant marked, skal være 
tilstrækkelige til at opveje de konkurrenceskadelige virkninger, som de medfører i 
forbindelse med enten det samme marked eller et geografisk marked uden forbindelse 
hertil;

13. anerkender, at de juridisk bindende forpligtelser, som medlemsstaterne påtog sig som en 
del af klimaaftalen fra Paris, ikke kan gennemføres uden konkrete statslige 
foranstaltninger til fremme og finansiering af produktion og anvendelse af vedvarende 
energi; noterer sig den kommende revision af retningslinjerne for statsstøtte og energi, 
som ikke længere vil udelukke to af de sektorer, der nyder mest godt af statsstøtte, 
nuklear energi og udvinding af fossile brændstoffer, og som giver større fleksibilitet for 
vedvarende energi produceret af forbrugerne;

14. understreger betydningen af, at konkurrencemyndighederne har tilstrækkelige 
ressourcer til at udføre deres arbejde; støtter i denne forbindelse forslaget til 
konkurrencedelen af programmet for det indre marked under den flerårige finansielle 
ramme for 2021-2027 (FFR);

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
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medlemsstaternes nationale parlamenter.
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