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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som 
antas:

Den inre marknaden

1. Europaparlamentet påminner om att konkurrenspolitiken är väsentlig för att stärka den 
inre marknaden genom att den främjar rättvisa och lika spelregler för alla 
marknadsaktörer, inbegripet mikroföretag och små och medelstora företag, möjliggör 
tillväxt av innovativa företag, säkerställer EU-företagens konkurrenskraft på global nivå 
och garanterar en hög nivå av konsumentskydd, lägre priser, bättre kvalitet och fler 
valmöjligheter.

2. Europaparlamentet påminner om att 73 % av EU:s BNP genereras av tjänster och att 
den inre marknaden för tjänster är mindre utvecklad än den inre marknaden för varor. 
Parlamentet anser att konkurrensrättsliga mekanismer och förhandsreglering kan bidra 
till att stärka den inre marknaden för tjänster.

Konsumentskydd

3. Europaparlamentet framhåller särskilt att konkurrenspolitiken och konsumentpolitiken 
kompletterar varandra eftersom de båda syftar till att skydda konsumenterna, säkerställa 
den inre marknadens integritet och bidra till lika spelregler för företagen.

4. Europaparlamentet påminner om att konsumenternas välfärd och förebyggandet av 
skada för konsumenterna – både online och offline – måste förbli väsentliga aspekter av 
konkurrenspolitiken, tillämpningspraxis och all framtida sektorsspecifik lagstiftning för 
att säkra en ständigt stigande nivå av konsumentskydd och konsumentvälfärd.

5. Europaparlamentet betonar att den nya strategi för konsumentpolitiken som 
kommissionen har lagt fram som ett av sina mål inbegriper fortsatt bekämpning av 
konsumentbedrägerier, otillbörlig marknadsföringspraxis och bedrägeri.

6. Europaparlamentet påminner om att det i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna föreskrivs att unionens politik ska säkerställa en hög 
konsumentskyddsnivå.

7. Europaparlamentet betonar att konkurrensreglerna, konsumenternas välfärd och 
hållbarhetsfrågor är nära sammankopplade och att de negativa externa effekter som är 
förknippade med vissa typer av produktion inte får ignoreras. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att bedöma hur konkurrenspolitiken ytterligare kan bidra till 
målen för hållbar utveckling, Parisavtalet om klimatförändringar och den europeiska 
gröna given.

Digital omvandling

8. Europaparlamentet noterar de förändringar som både företag och konsumenter står inför 
till följd av den digitala omvandlingen och välkomnar kommissionens fokus på att 
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modernisera sin konkurrenspolitik för att på lämpligt sätt kunna hantera allvarliga 
problem och marknadsmisslyckanden inom den digitala sektorn.

9. Europaparlamentet noterar att kommissionen beslutade att inte lägga fram något förslag 
till ett nytt konkurrensverktyg, och understryker i detta sammanhang att de gällande 
reglerna för koncentrationskontroll inte är lämpliga för att hantera så kallade 
mördarförvärv (killer acquistions) från dominerande aktörers sida på digitala 
marknader.

10. Europaparlamentet understryker att konkurrenspolitiken också har en viktig funktion i 
EU:s moderna industripolitik för att göra europeiska företag mer innovativa och därmed 
konkurrenskraftiga både på den inre marknaden och internationellt.

Förhandsreglering av grindvakter

11. Europaparlamentet påminner om att säkerställandet av en effektiv reglering av de 
digitala marknaderna är ett viktigt ansvarsområde för utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd. Parlamentet framhåller i detta sammanhang antagandet av P2B-
förordningen (förordning (EU) nr 2019/11501) och noterar att förhandsreglering syftar 
till att åtgärda bristerna i efterhandskontrollen av konkurrenslagstiftningen. 

12. Europaparlamentet betonar vikten av större nätoperatörer som fungerar som grindvakter 
för den digitala ekonomin, inbegripet när det gäller tillgången till e-handelsmarknader, 
och riskerna och möjligheterna när det gäller valfriheten för konsumenterna och för 
företagens tillträde till marknader.

13. Europaparlamentet noterar att av de 10 000 internetplattformar som ingår i EU:s digitala 
marknad genererar de sju största så mycket som 69 % av sektorns totala intäkter.

14. Europaparlamentet betonar att de befintliga konkurrensreglerna inte på lämpligt sätt 
tillgodoser behoven för en fungerande inre marknad och välkomnar därför 
kommissionens avsikt att rätta till bristerna på den digitala marknaden, bland annat 
genom antagandet av sitt förslag till en lag om digitala marknader. Parlamentet betonar 
den viktiga roll som förhandsreglering spelar för att komplettera och stärka 
efterhandskontrollen av konkurrenslagstiftningen.

15. Europaparlamentet noterar att regleringsskyldigheterna måste vara proportionerliga och 
inte på något sätt får syfta till att skapa omotiverade administrativa hinder som 
förhindrar ytterligare stärkande av den inre marknaden och rättvis konkurrens.

16. Europaparlamentet noterar att de föreslagna reglerna och bättre tillsyn bör säkerställa att 
marknader som kännetecknas av stora plattformar som fungerar som digitala 
grindvakter förblir rättvisa och konkurrenskraftiga för innovatörer, företag och nya 
marknadsaktörer.

17. Europaparlamentet konstaterar att framgångsrika tillväxtstrategier inte automatiskt får 
utlösa korrigerande åtgärder, eftersom de kan generera ekonomisk tillväxt och 
konsumentfördelar.

1 EUT L 186, 11.7.2019, s. 57.
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18. Europaparlamentet anser att rättvisa marknadsaktörer, däribland små och medelstora 
företag, skulle gynnas av en strikt tillämpning av konkurrensreglerna. Parlamentet 
uppmanar i detta hänseende kommissionen att ytterligare undersöka vissa 
onlineplattformars missbruk av dominerande ställning i syfte att säkerställa rättvis 
konkurrens och främja sysselsättning, innovation och hållbar tillväxt.

Tillgång till uppgifter

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa och främja rättvis och säker 
tillgång till uppgifter för alla marknadsaktörer, både i lagen om digitala marknader och i 
sin tillämpningspraxis för konkurrenslagstiftningen, med beaktande av frågorna om 
konfidentialitet och skydd av företagshemligheter samt relevant EU-lagstiftning om 
uppgiftsskydd. Parlamentet konstaterar att konsumenterna bör ha möjlighet att 
kontrollera sina uppgifter och ges ytterligare rättigheter i fråga om dataportabilitet och 
interoperabilitet enligt vad som föreskrivs i unionslagstiftningen, för att säkerställa att 
den inre marknaden för data baseras på unionens grundläggande värderingar samt på 
rättvis konkurrens. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att ta hänsyn till 
effekterna av tillgång till personuppgifter och finansiella uppgifter vid bedömningen av 
marknadsinflytande, eftersom data är en källa till betydande ekonomisk styrka och 
hävstångseffekt.

Gruppundantagsförordningen om vertikala avtal

20. Europaparlamentet noterar att gruppundantagsförordningen om vertikala avtal inte har 
anpassats tillräckligt till den senaste marknadsutvecklingen, särskilt när det gäller 
ökningen av onlineförsäljning och onlineplattformar. Parlamentet välkomnar den 
konsekvensbedömning som nyligen inleddes av kommissionen och efterlyser ytterligare 
åtgärder för att hantera frågan. Parlamentet understryker att avtal för selektiv 
distribution och avtalsklausuler inte bör leda till fragmentering av den inre marknaden 
genom att skapa hinder för gränsöverskridande handel och distribution. Parlamentet 
anser att nationell segmentering av marknaden utgör ett hinder för fullständig och rättvis 
konkurrens i unionen.

21. Europaparlamentet betonar i detta hänseende förekomsten av konkurrenshämmande 
effekter till följd av territoriella försörjningsbegränsningar som kan uppstå genom olika 
metoder såsom vägran att leverera eller hot om att sluta leverera till en viss distributör, 
begränsning av kvantiteterna som är tillgängliga för saluföring, oförklarliga skillnader i 
produktsortiment och priser mellan medlemsstaterna eller begränsning av 
språkalternativen på produktens förpackning. Parlamentet understryker att territoriella 
försörjningsbegränsningar hindrar den inre marknadens utveckling och dess potentiella 
fördelar för konsumenterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med de 
territoriella försörjningsbegränsningars konkurrenshämmande effekter i syfte att uppnå 
en fullt fungerande inre marknad.

Förordningen om geoblockering

22. Europaparlamentet noterar kommissionens första kortsiktiga översyn av förordningen 
om geoblockering och uppmanar kommissionen att fortsätta att aktivt övervaka och 
undanröja – genom en konsumentvänlig strategi som ger konsumenterna möjlighet att 
handla utan problem i hela EU – omotiverad geoblockering och andra långlivade 
begränsningar av gränsöverskridande onlineförsäljning som identifierades i översynen. 
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Parlamentet uppmuntrar kommissionen att överväga att föreslå lämpliga 
uppföljningsåtgärder.

Efterlevnad och övervakning

23. Europaparlamentet betonar vikten av en tydlig, förutsägbar, framtidssäkrad och 
övergripande EU-ram för att säkerställa en effektiv efterlevnad och övervakning av 
konkurrenslagstiftningen på EU-nivå, i synnerhet med hänsyn till de snabbt föränderliga 
marknaderna. Parlamentet understryker att efterlevnaden av bestämmelserna måste 
stärkas med hjälp av effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder, och att EU-
lagstiftningen bör tillämpas på samma sätt i alla medlemsstater. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att ytterligare stärka nätverket av europeiska konsumentcentrums 
roll och att genomföra en studie om huruvida det behövs en europeisk 
konsumentmyndighet.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa tydliga riktlinjer och bästa 
praxis för tillämpningen, för att undvika rättsosäkerhet och godtyckliga beslut samt för 
att förhindra klyftor mellan medlemsstaterna när det gäller översynen av relevant 
befintlig och framtida lagstiftning.

25. Europaparlamentet noterar att vissa digitala plattformar, trots att de har ådragit sig 
påföljder, upprepade gånger har brutit mot konkurrensreglerna. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att undersöka om de sanktioner som för närvarande tillämpas 
tjänar sitt syfte.

Statligt stöd

26. Europaparlamentet noterar att kommissionen reagerade på covid-19-utbrottet genom att 
anta en tillfällig ram för statligt stöd med åtgärder till stöd för ekonomin, och betonar att 
dessa åtgärder bör förbli tillfälliga.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snabbt genomföra en utförlig 
utvärdering av ramens effekt på den inre marknaden och lägga fram åtgärder på 
medellång och lång sikt med syftet att överbrygga klyftorna och stödja de europeiska 
företagen, med särskilt fokus på små och medelstora företag.

28. Europaparlamentet påminner i detta hänseende om att statligt stöd som garanterats 
luftfartsföretag under pandemins extraordinära omständigheter bidrar till att skydda de 
anställda, men betonar att detta inte får skada konsumenternas rättigheter på den inre 
marknaden.

29. Europaparlamentet påminner om att EU:s regler om statligt stöd stöder det 
konkurrenspolitiska målet att göra europeiska företag mer innovativa och 
konkurrenskraftiga internationellt i händelse av marknadsmisslyckanden.

30. Europaparlamentet konstaterar att statligt stöd i form av kapitaltillskott till selektiva 
företag kan snedvrida konkurrensen på den inre marknaden och inverka menligt på 
konsumenternas välfärd om det inte strikt följer EU:s regler för statligt stöd. 
Parlamentet påminner om att dessa mål också kan uppnås på andra sätt.
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Den globala dimensionen

31. Europaparlamentet betonar att i en global ekonomi kommer potentiella snedvridningar 
av konkurrensen på den inre marknaden från företag som är etablerade utanför EU, 
särskilt företag som får statligt stöd eller andra subventioner. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta lämpliga åtgärder och att stärka det globala 
konkurrenssamarbetet för att skapa lika spelregler med tredjeländer, särskilt när det 
gäller statligt stöd, och att säkerställa rättvist marknadstillträde inom alla berörda 
sektorer, t.ex. inom luftfartssektorn.

32. Europaparlamentet noterar med oro externa aktörers växande intresse av att stärka och 
konsolidera sitt inflytande i europeiska företag inom ramen för krisen till följd av 
pandemin. Parlamentet uppmanar kommissionen att noggrant övervaka sådana 
tendenser, särskilt utländska investeringar, för att säkerställa och bevara den inre 
marknadens integritet.

33. Europaparlamentet noterar kommissionens vitbok om att skapa lika villkor vad gäller 
utländska subventioner. Parlamentet är oroat över att EU:s öppna handel som baseras på 
lika spelregler i allt högre grad utmanas på global nivå. Parlamentet stöder 
kommissionens avsikt att undvika repressalier på global nivå.

Transparens

34. Europaparlamentet betonar behovet av att säkerställa rättvis konkurrens i sektorer som 
är avgörande för medborgarnas vardagsliv, såsom livsmedels- och hälso- och 
sjukvårdssektorerna, till gagn för konsumenterna. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att noggrant bedöma omfattningen och effekten av planerna för att förtydliga 
konkurrensreglerna inom ramen för strategin Från jord till bord med avseende på 
jordbruks- och livsmedelsförsörjningskedjans ekonomiska funktion, med särskild 
hänsyn till följderna för småskaliga leverantörer och jordbrukare, för att göra alla 
aktörer mer hållbara och konkurrenskraftiga så att de fullt ut kan gagnas av den inre 
marknaden.

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera till parlamentet om 
ändamålsenligheten i tillämpningen av de strukturella åtgärderna inom ramen för EU:s 
antitrust- och konkurrensrättsliga ärenden och om utmaningarna i samband med dessa.

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut beakta rekommendationerna 
från revisionsrätten, bland annat om att förbättra resultatrapporteringen av dess 
verkställighetsbeslut, för att förbättra transparensen och ansvarsskyldigheten gentemot 
parlamentet och medborgarna.

37. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inkludera sammanfattningarna av och 
statistiken över antitrustärenden som inletts och avslutats i medlemsstaterna, i relevanta 
fall tillsammans med fastställd bästa praxis och den totala summan av utdömda och 
inbetalade böter för karteller, i kommissionens årsrapport om konkurrenspolitiken.
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