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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik
(2020/2223(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 9 juli 2020 om konkurrenspolitiken 
2019 (COM(2020)0302) och arbetsdokumentet från kommissionen av samma datum 
som följedokument,

– med beaktande av sin resolution av den 18 juni 2020 om årsrapporten om 
EU:s konkurrenspolitik1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 mars 2020 En ny 
industristrategi för EU (COM(2020)0102),

– med beaktande av kommissionens meddelanden av den 19 mars 2020, den 4 april 2020, 
den 13 maj 2020 och den 2 juli 2020 om en tillfällig ram för statliga stödåtgärder till 
stöd för ekonomin under det pågående covid-19-utbrottet, och senare ändringar av 
dessa2,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 september 2020 om riktlinjer 
för vissa statliga stödåtgärder inom ramen för systemet för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser efter 2021 (SWD (2020)6400),

– med beaktande av kommissionens vitbok av den 17 juni 2020 om att skapa lika villkor 
vad gäller utländska subventioner3,

– med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 24/2020 
Kommissionens koncentrationskontroller och antitrustförfaranden i EU: 
marknadstillsynen behöver utökas4,

– med beaktande av det tal om tillståndet i unionen som kommissionens ordförande 
Ursula von der Leyen höll den 16 september 2020,

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0158.
2 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=COM:2020:253:FIN
4 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24/SR_Competition_policy_SV.pdf

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2020:253:FIN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24/SR_Competition_policy_SV.pdf
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– med beaktande av de skriftliga och muntliga svaren från den nominerade 
kommissionsledamoten Margrethe Vestager vid Europaparlamentets utfrågning den 
8 oktober 2019,

– med beaktande av det gemensamma uttalandet från Europeiska konkurrensnätverket av 
den 23 mars 2020 om tillämpningen av konkurrenslagstiftningen under coronakrisen5,

– med beaktande av rapporten av den 4 april 2019 Competition policy for the digital era 
som utarbetats av kommissionens experter på hög nivå6,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 1–2 oktober 2020,

– med beaktande av den civilrättsliga antitrustprocess som inleddes mot Google den 20 
oktober 2020 av det amerikanska justitieministeriet för olagligt upprätthållande av ett 
monopol på allmänna söktjänster och sökannonser i strid med USA:s 
antitrustlagstiftning7,

– med beaktande av rapporten av den 6 oktober 2020 från underutskottet för 
antitrustfrågor i amerikanska representanthusets juridiska utskott  Investigation of 
Competition in the Digital Market: Majority Staff Report and Recommendations8,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A9-0000/2020), och av följande skäl:

A. EU:s konkurrenspolitik är utformad för att upprätthålla en öppen marknadsekonomi 
med fri, rättvis och effektiv konkurrens som främjar en effektiv resursallokering.

B. Kommissionen reagerade snabbt på covid-19-utbrottet genom att anta särskilda 
konkurrensregler som bör förbli tillfälliga.

C. Att unionens konkurrensregler stäms av mot dess industripolitik och internationella 
handelspolitik är avgörande för att hämta tillbaka verksamhet ur värdekedjan och stärka 
den globala konkurrenskraften.

D. De flesta konsumenters ingångar till internet är begränsade till ett slående litet antal 
digitala ekosystem och stora plattformar.

Allmänna överväganden 

1. Europaparlamentet betonar att en konkurrenspolitik som syftar till att säkerställa lika 
spelregler inom alla sektorer, driva på innovation och ge konsumenterna fler 
valmöjligheter är avgörande för att garantera en välfungerande inre marknad.

2. Europaparlamentet anser att en strikt och opartisk tillämpning av EU:s konkurrensregler 

5 https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf
6 https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdfl
7 https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1328941/download
8 https://int.nyt.com/data/documenttools/house-antitrust-report-on-big-tech/b2ec22cf340e1af1/full.pdf

https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf
https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf
https://ec.europa.eu/competition/publications/index.html
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1328941/download
https://int.nyt.com/data/documenttools/house-antitrust-report-on-big-tech/b2ec22cf340e1af1/full.pdf
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från oberoende konkurrensmyndigheters sida kan ge ett betydande bidrag till viktiga 
politiska prioriteringar. Parlamentet betonar betydelsen av detta även under 
krisförhållanden.

3. Europaparlamentet anser att säkerställandet av lika spelregler för företag på den inre 
marknaden också förutsätter att social dumpning bekämpas på ett beslutsamt och 
effektivt sätt.

4. Europaparlamentet betonar att alltför stora skattebördor kan hämma innovationen och 
äventyra möjligheterna att ta sig in på olika marknader, särskilt för små och medelstora 
företag.

Politiska åtgärder mot covid-19

5. Europaparlamentet välkomnar antagandet av en tillfällig ram för statsstödåtgärder som 
inrättats som svar på covid-19-krisen.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att lansera en 
färdplan för mindre och bättre riktat statligt stöd efter covid-19.

7. Europaparlamentet upprepar att det är en prioritering att säkerställa att 
statsstödsreglerna tillämpas strikt och opartiskt, även vid hanteringen av framtida 
bankkriser, så att skattebetalarna skyddas mot bördan av bankräddningar.

8. Europaparlamentet efterlyser en diskussion om eventuella snedvridningar av 
konkurrensen till följd av Europeiska centralbankens stödköpsprogram föranlett av 
pandemin (PEPP) och program för köp av värdepapper från företagssektorn (CSPP).

Den globala dimensionen

9. Europaparlamentet betonar vikten av dialog och samarbete på global nivå om 
genomförandet av konkurrenspolitiken.

10. Europaparlamentet uttrycker sin oro över den snedvridande och statsfinansierade 
konkurrensen från kinesiska och andra utländska företag som förvärvar europeiska 
företag, särskilt sådana som är verksamma inom innovativ teknik.

11. Europaparlamentet välkomnar vitboken om att skapa lika villkor vad gäller utländska 
subventioner.

12. Europaparlamentet anser att unionen och medlemsstaterna behöver riktade strategier 
och investeringar för att återindustrialisera Europa och hämta tillbaka arbetstillfällen 
och verksamheter i värdekedjan.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att identifiera strategiska 
beroendeförhållanden, särskilt i känsliga industriella ekosystem, och att föreslå åtgärder 
för att minska dessa, bland annat genom att diversifiera produktions- och 
leveranskedjorna, främja produktion och investeringar i Europa och säkerställa en 
strategisk lageruppbyggnad.

14. Europaparlamentet stöder införandet i EU:s konkurrensregler av en grundlig kontroll av 
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statligt stöd för företag från tredjeländer men betonar samtidigt att unionen bör förbli 
öppen för utländska direktinvesteringar som följer dess regelverk.

Konkurrenspolitiken i den digitala tidsåldern

15. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslutsamhet att ta itu med illojala 
villkor och metoder, agera beslutsamt och undanröja olagliga hinder för 
onlinekonkurrens på den europeiska digitala inre marknaden.

16. Europaparlamentet erkänner de ansträngningar som gjorts men anser att de problem 
som är kopplade till stora teknikföretags alltför dominerande ställning på marknaden 
hittills inte har åtgärdats i tillräcklig utsträckning och att problemen måste lösas snarast.

17. Europaparlamentet anser att det kan behövas nya konkurrensverktyg för att hantera 
strukturella konkurrensproblem på digitala marknader som de nuvarande reglerna inte 
kan hantera på effektivast möjliga sätt.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga förslag om att förbjuda 
plattformar att själva välja eller bedriva verksamhet inom affärsområden som är 
beroende av eller samverkar med plattformen, samt att kräva att plattformarna gör sina 
tjänster kompatibla med konkurrerande nät för att möjliggöra interoperabilitet och 
dataportabilitet.

19. Europaparlamentet anser att det är önskvärt att bigtech-monopol bryts upp strukturellt 
för att återställa konkurrensen på digitala marknader.

20. Europaparlamentet ser fram emot kommissionens förslag till en rättsakt om digitala 
tjänster och en rättsakt om digitala marknader.

21. Europaparlamentet anser att parlamentet bör spela en aktiv roll i den politiska debatten 
om konkurrenspolitiken, bland annat genom att anordna en offentlig utfrågning med 
GAFA-företagens verkställande direktörer (Google, Amazon, Facebook och Apple).

22. Europaparlamentet betonar betydelsen av att hjälpa konsumenter och användare att få 
bättre kontroll över och ta ett större ansvar för sina egna uppgifter och sin egen identitet, 
och efterlyser ett starkt skydd av personuppgifter samtidigt som nivåerna på transparens 
och ansvarsskyldighet i samband med digitala tjänster höjs.

23. Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av unionens infrastrukturkapacitet inom 
kritiska digitala sektorer.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att principerna ”missbruk av 
en dominerande ställning” och ”nödvändiga funktioner” förblir ändamålsenliga i den 
digitala tidsåldern.

25. Europaparlamentet anser att skyddet av personlig integritet och personuppgifter, 
principen om icke-diskriminering samt yttrande- och informationsfrihet måste finnas i 
hjärtat av en framgångsrik och hållbar EU-politik om digitala tjänster.

Kontroll av statligt stöd
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26. Europaparlamentet konstaterar att statsstödspolitiken utgör en integrerad del av 
konkurrenspolitiken och att kontrollen av statlig stöd återspeglar behovet att 
upprätthålla lika spelregler för alla företag som bedriver verksamhet på EU:s inre 
marknad.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant beakta de sektorer som ligger 
till grund för många andra industrier liksom unionens sociala och ekonomiska 
värdekedja. Parlamentet är bekymrat över att det kan äventyra unionens internationella 
konkurrenskraft om alltför många sådana sektorer utesluts från rätten till statligt stöd, 
bland annat genom EU:s reviderade riktlinjer för statligt stöd inom EU:s system för 
handel med utsläppsrätter.

28. Europaparlamentet noterar att återvinningen av olagligt statsstöd fortfarande är en 
långdragen och besvärlig process.

Kontroll av företagskoncentrationer, antitrust och karteller

29. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att se över sitt meddelande 
97/C 372/03 från 1997 om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning för kommissionens tillämpning av koncentrations- och 
antitrustregler. Parlamentet uppmanar kommissionen att i varje enskilt fall anlägga ett 
långsiktigt perspektiv i sina konkurrensbedömningar och beakta den globala 
dimensionen och potentiell framtida konkurrens.

30. Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen på det hela taget 
utnyttjar sina genomförandebefogenheter väl i samband med koncentrationskontroll och 
antitrustförfaranden, även om förbättringar krävs på ett antal områden.

31. Europaparlamentet påminner om att karteller hör till de allvarligaste överträdelserna av 
konkurrenslagstiftningen.

32. Europaparlamentet föreslår att man undersöker metoderna med ”mördarförvärv” som 
skulle kunna äventyra innovationen.

°

° °

33. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, de nationella parlamenten och de nationella konkurrensmyndigheterna.


