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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik
(2018/2102(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 7, 8, 9, 11, 12, 39, 42 och 101–109,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 
särskilt artiklarna 35, 37 och 38,

– med beaktande av kommissionens rapport av den 18 juni 2018 om konkurrenspolitiken 
2017 (COM(2018)0482) och arbetsdokumentet från kommissionen av samma datum 
som följedokument,

– med beaktande av kommissionens vitbok av den 9 juli 2014 Effektivare kontroll av 
företagskoncentrationer i EU (COM(2014)0449),

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv av 
den 22 mars 2017 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att 
mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en 
väl fungerande inre marknad (COM(2017)0142),

– med beaktande av sin resolution av den 5 februari 2014 om EU:s samarbetsavtal om 
konkurrenspolitikens tillämpning – vägen framåt1,

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

– med beaktande av sina resolutioner av den 19 april 20182 och 14 februari 20173 om 
2017 och 2016 års årsrapporter om EU:s konkurrenspolitik,

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och 
yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling (A8-0000/2018).

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens aktiviteter och insatser för att säkerställa 
en effektiv tillämpning av konkurrensreglerna i unionen.

2. Europaparlamentet anser att de fördragsbaserade konkurrensreglerna måste tolkas mot 
bakgrund av större europeiska värden som ligger till grund för unionens sociala 
marknadsekonomi, särskilt miljöskydd och social trygghet, jämställdhetshänsyn, 
konsumentskydd och folkhälsa, i enlighet med artikel 7 i EUF-fördraget. Parlamentet 

                                               
1 EUT C 93, 24.3.2017, s. 71.
2 Antagna texter, P8_TA(2018)0187.
3 EUT C 252, 18.7.2018, s. 78.
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anser därför att verksamhet som orsakar negativa sociala och miljömässiga externa 
effekter skapar marknadssnedvridningar som måste hanteras genom 
konkurrenslagstiftning, medan däremot verksamhet som medför sociala eller 
miljömässiga fördelar explicit bör tas i beaktande vid bedömningen av fördragsbaserade 
konkurrensregler.

3. Europaparlamentet påpekar att även när produkter eller tjänster tillhandahålls avgiftsfritt 
kan konsumenterna bli utsatta för oskäligt beteende, såsom försämring av kvalitet eller 
utpressningsmetoder. I de aktuella fallen efterlyser därför parlamentet att en 
”skadeteori” utformas, som bör gå utöver priscentrerade ansatser och ta hänsyn till 
större aspekter, såsom inverkan på medborgarnas integritet.

4. Europaparlamentet understryker det akuta behovet av en effektiv ram som är anpassad 
till utmaningarna i den datadrivna ekonomin. Parlamentet noterar särskilt att digitala 
plattformar, i syfte att kontrollera de ständigt ökande dataflödena, skapar betydande 
externa nätverkseffekter och stordriftsfördelar, och i slutändan leder till 
marknadsmisslyckanden, vinstuttag från unika resurser (rent) och 
marknadsmaktmissbruk.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen i detta sammanhang att bedöma den 
kontroll av uppgifter som behövs för att skapa och tillhandahålla tjänster som ett mått på 
förekomsten av marknadsinflytande, inbegripet när den utfärdar sin vägledning om 
artikel 102 i EUF-fördraget, och att kräva interoperabilitet mellan onlineplattformar och 
leverantörer av sociala nätverk. Parlamentet uppmanar kommissionen att i sin nästa 
årsrapport om konkurrenspolitiken lägga fram ett särskilt kapitel om dessa frågor, bland 
annat fallstudier om pristak inom sektorer såsom onlineplattformar för logi och turism.

6. Europaparlamentet anser att de rättsliga tröskelvärdena som utgör utgångspunkten för 
en EU-granskning av koncentration och som baseras på det övertagande och det 
övertagna företagets omsättning, inte lämpar sig för den digitala ekonomin, där värdet 
ofta, för reklamsyften, utgörs av antalet besökare på en webbplats. Parlamentet föreslår 
att dessa tröskelvärden ses över och anpassas till antalet konsumenter som påverkas av 
sammanslagningar och värdet av de relaterade transaktionerna.

7. Europaparlamentet understryker att inträdeshindren i den digitala ekonomin blir allt mer 
oöverstigliga, eftersom ju längre detta oskäliga beteende får fortsätta, desto svårare blir 
det att korrigera de konkurrenshämmande effekterna. Parlamentet bekräftar i detta 
avseende att kommissionen bör använda sig av interimistiska åtgärder och samtidigt 
säkerställa ett korrekt rättsförfarande och rätten till försvar för de företag som är föremål 
för utredning.

8. Europaparlamentet pekar på diskrepanserna mellan statsstödsreglerna när det gäller 
avvecklingsstöd och resolutionsordningen enligt direktivet om återhämtning och 
resolution av banker (BRRD). Parlamentet påpekar att kommissionen i två aktuella fall, 
trots slutsatserna från den gemensamma resolutionsnämnden (SRB) att en resolution 
inte kunde motiveras av hänsyn till allmänintresset, godkände statligt stöd på grund av 
att detta skulle mildra de ekonomiska störningarna på regional nivå, vilket därigenom 
visade på två skilda tolkningar av allmänintresset. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att ompröva sin tolkning av de relevanta statsstödsreglerna på ett sätt 
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som är förenligt med BRRD och att se över sitt bankmeddelande från 2013 i enlighet 
med detta, bland när det gäller avvecklingsstöd.

9. Europaparlamentet upprepar sin begäran om att kommissionen ska undersöka om 
bankerna sedan krisens början har fått implicita subventioner och statsstöd i form av 
likviditetsstöd från centralbankerna. Parlamentet påminner om kommissionsledamot 
Vestagers utfästelser i den strukturerade dialogen med parlamentets ECON-utskott i 
november 2017 om att begrunda den möjliga snedvridningen av konkurrensen till följd 
av ECB:s program för köp av värdepapper från företagssektorn och att återkomma med 
ett kvalitativt svar.

10. Europaparlamentet är djupt oroat över den långtgående koncentrationen i 
livsmedelsförsörjningskedjan, där fyra företag, som alla har nära finansiella band, äger 
och säljer upp till 60 % av utsädet på den globala marknaden och 75 % av de globala 
bekämpningsmedlen, till skada för konsumenter, jordbrukare, miljön och den biologiska 
mångfalden. Parlamentet påpekar att ett sådant oligopol kommer att göra jordbrukarna 
ännu mer tekniskt och ekonomiskt beroende av ett fåtal globalt integrerade och 
centraliserade plattformar, förorsaka en begränsad utsädesmångfald, leda 
innovationstrender bort från en produktionsmodell som respekterar miljön och den 
biologiska mångfalden och i slutändan, till följd av minskad konkurrens, skapar mindre 
innovationer.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en översyn av EU:s 
koncentrationsförordning, så att den får befogenhet, precis som många medlemsstater 
redan har i dagsläget, att anta åtgärder för att skydda den europeiska allmänna 
ordningen och rättigheterna och principerna i EUF-fördraget och EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna, inbegripet miljöskydd.

12. Europaparlamentet begär att artikel 101.3 i EUF-fördraget ska tolkas, bland annat i 
kommissionens horisontella riktlinjer, på ett sätt som inte fokuserar på ett snävt, 
priscentrerat konsumentvälstånd utan som beaktar behovet av social och miljömässig 
effektivitet, genom att uppmuntra horisontell samordning i syfte att förbättra den 
miljömässiga och sociala hållbarheten i försörjningskedjan. Parlamentet påpekar att 
effektivitetsvinsterna till följd av en sådan överenskommelse på en viss marknad måste 
vara tillräckliga för att uppväga de konkurrensbegränsande effekter som de ger upphov 
till på samma eller en orelaterad geografisk marknad.

13. Europaparlamentet inser att de juridiskt bindande åtaganden som medlemsstaterna 
gjorde som en del av klimatöverenskommelsen i Paris inte kommer att kunna 
förverkligas utan konkreta statliga åtgärder för att främja och finansiera produktionen 
och användningen av förnybar energi. Parlamentet noterar den kommande översynen av 
riktlinjerna för statligt stöd och energi, som inte längre kommer att ha undantag för två 
av de sektorer som gynnas mest av statligt stöd, nämligen kärnenergi och utvinning av 
fossila bränslen, och som ger ökad flexibilitet för konsumentgenererad förnybar energi.

14. Europaparlamentet betonar vikten av att konkurrensmyndigheterna förses med 
tillräckliga resurser för att utföra sina uppgifter. I detta sammanhang stöder parlamentet 
den föreslagna konkurrensdelen i programmet för den inre marknaden inom den 
fleråriga budgetramen för 2021–2027.
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15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas parlament.
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