
PA\1218581DA.docx PE660.385v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

2020/2223(INI)

18.11.2020

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

til Økonomi- og Valutaudvalget

om konkurrencepolitik – årlig beretning 2020
(2020/2223(INI))

Ordfører for udtalelse: Andrus Ansip



PE660.385v01-00 2/3 PA\1218581DA.docx

DA

PA_NonLeg



PA\1218581DA.docx 3/3 PE660.385v01-00

DA

FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at konkurrencepolitikken er afgørende for at styrke og i sidste ende fuldføre 
det indre marked ved at skabe fair og lige vilkår for alle markedsdeltagere, muliggøre 
vækst af innovative virksomheder og sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og 
valgmuligheder for forbrugerne;

2. bemærker de forandringer, som både virksomheder og forbrugere står over for som 
følge af den digitale omstilling, og glæder sig over Kommissionens fokus på at 
modernisere sin konkurrencepolitik for på passende vis at tackle alvorlige problemer og 
markedssvigt i den digitale sektor;

3. minder om, at regulering af digitale markeder er et centralt ansvar for Udvalget om det 
Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse; fremhæver i denne forbindelse vedtagelsen af 
P2B-forordningen (forordning (EU) nr. 2019/11501) og bemærker, at 
forhåndsregulering vil afhjælpe manglerne i den efterfølgende håndhævelse af 
konkurrencereglerne;

4. fremhæver betydningen af, at nogle få onlineoperatører fungerer som gatekeepere i den 
digitale økonomi, herunder når det gælder adgang til e-handelsmarkeder og 
konsekvenserne for forbrugernes valgfrihed og virksomhedernes adgang til markeder; 
understreger derfor behovet for et forudgående reguleringsinstrument for det indre 
marked for at sikre, at de berørte markeder forbliver fair og konkurrencedygtige; ser 
frem til dette instrument i det kommende forslag til retsakt om digitale markeder;

5. bemærker, at den vertikale gruppefritagelsesforordning ikke er blevet tilstrækkeligt 
tilpasset den seneste markedsudvikling, navnlig væksten i onlinesalg og 
onlineplatforme; glæder sig over den konsekvensanalyse, som Kommissionen for nylig 
har iværksat, og opfordrer til, at der tages yderligere skridt til at løse problemet;

6. understreger betydningen af klare foranstaltninger til at sikre effektiv håndhævelse af og 
tilsyn med konkurrencelovgivningen på EU-plan; understreger, at overholdelsen af 
bestemmelserne skal styrkes med effektive og forholdsmæssige sanktioner;

7. opfordrer Kommissionen til at sikre fair og sikker adgang til data for alle 
markedsdeltagere; bemærker, at den bør sætte forbrugerne i stand til at kontrollere deres 
data og give dem yderligere rettigheder med hensyn til dataportabilitet og 
interoperabilitet for at sikre, at det indre marked for data er baseret på europæiske 
værdier og fair konkurrence.
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