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În acest an se împlinesc 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, care a pus bazele a ceea ce 

este acum Uniunea Europeană. Ceea ce am construit împreună în ultimii șaizeci de ani reprezintă o 

realizare incredibilă: o comunitate a libertății și a prosperității, având drept principiu călăuzitor 

respectarea drepturilor omului și a statului de drept, care unește 500 de milioane de oameni de pe 

continentul nostru. 

Tratatul de la Roma constituie punctul de pornire către o piață unică pentru bunuri, forță de muncă și 

servicii. În calitate de comisar pentru concurență, rolul meu este de a contribui la funcționarea 

corectă și eficientă a acestei piețe unice, astfel încât aceasta să creeze condițiile necesare asigurării 

unor prețuri competitive, pentru a le oferi consumatorilor o gamă mai largă de bunuri și servicii de 

calitate, precum și pentru a stimula în continuare întreprinderile să inoveze.  

Piața noastră unică nu și-ar putea atinge potențialul maxim fără sistemul european de politici în 

domeniul concurenței și fără măsurile de asigurare a respectării acestora: orice decizie pe care o 

luăm — referitoare la fuziuni, antitrust sau ajutoare de stat — dovedește că oricine este binevenit să 

facă afaceri pe piețele concurențiale ale Europei, atât timp cât respectă normele existente. La nivel 

central, acțiunile noastre urmăresc să instaureze condiții egale de concurență în cadrul pieței unice. 

În această epocă a globalizării, trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că într-o lume a comerțului 

mondial și a întreprinderilor multinaționale, întreprinderile mici și persoanele beneficiază de șanse 

egale. Aceasta înseamnă că, în calitate de autorități responsabile cu asigurarea respectării normelor 

din domeniul concurenței, ne revine sarcina de a oferi răspunsuri concrete. Întreprinderile și 

cetățenii UE trebuie să cunoască faptul că piețele deschise și concurența activă sunt spre beneficiul 

tuturor, nu doar al celor câțiva puternici. Este exact ceea ce se urmărește prin asigurarea respectării 

normelor în materie de concurență. 

Cred că acțiunile pe care le-am întreprins în 2016 au arătat felul în care contribuie politica în 

domeniul concurenței la modelarea unei societăți mai echitabile, în care toți actorii economici - mari 

și mici - se supun acelorași norme. Am întreprins măsuri pentru a proteja și instaura o concurență 

loială într-o serie de sectoare-cheie, cum ar fi economia digitală, piața energiei, sectorul 

transporturilor și piața financiară. Ne-am asigurat că statele membre nu oferă beneficii necuvenite 

anumitor companii, în special prin intermediul instrumentelor fiscale. Ne-am angajat la nivel global să 

promovăm o cultură autentică a concurenței, în UE și în întreaga lume.  

Acestea sunt realizări pe care nu le-am dobândit acționând singuri: cei șaizeci de ani în care Europa a 

fost unită au demonstrat că cele mai bune rezultate se obțin prin cooperare și conlucrare. O astfel de 

abordare se aplică și asigurării respectării normelor în materie de concurență.  

Comisia și autoritățile naționale de concurență din statele membre colaborează îndeaproape în 

cadrul Rețelei europene în domeniul concurenței (REC), pentru a asigura respectarea normelor 

antitrust ale UE. Însă nu toate autoritățile naționale de concurență dispun de instrumentele 

necesare. Deoarece au un rol esențial în protejarea consumatorilor europeni, dorim ca toate acestea 

să poată lua decizii în deplină independență și să dispună de instrumente eficace pentru a opri 

încălcările și pentru a le sancționa. 



De aceea, în data de 22 martie a acestui an, am prezentat o nouă propunere legislativă care le va 

permite autorităților de concurență ale statelor membre să își atingă potențialul maxim și să fie mai 

eficace în privința asigurării respectării normelor antitrust ale UE. Propunerea urmărește să 

garanteze că acestea dispun de toate instrumentele necesare pentru a realiza acest lucru. Obiectivul 

urmărit este crearea unui veritabil spațiu comun de asigurare a respectării legislației în materie de 

concurență în cadrul pieței unice, prin promovarea obiectivelor generale ale piețelor concurențiale 

care generează locuri de muncă și creștere economică.  

Întrucât fiecare autoritate națională este diferită, propunerea privind noile norme ia forma unei 

directive care va permite respectarea specificităților naționale. Directiva a fost transmisă 

Parlamentului European și Consiliului spre adoptare, în conformitate cu procedura legislativă 

normală. Această propunere nu vizează crearea de noi legi în domeniul concurenței, ci o mai bună 

asigurare a respectării legislației de către statele membre, în parteneriat cu Comisia. 

Odată adoptate, normele propuse vor oferi autorităților naționale de concurență un set minim de 

instrumente comune și competențe efective privind asigurarea respectării normelor, garantând că 

acestea: a) acționează independent și imparțial atunci când asigură respectarea normelor antitrust 

ale UE, fără a accepta instrucțiuni din partea unor entități publice sau private; b) dispun de resursele 

financiare și umane necesare pentru a-și îndeplini sarcinile; c) au toate competențele necesare 

pentru a obține toate probele relevante, cum ar fi dreptul de a colecta date stocate pe telefoane 

mobile, laptopuri și tablete; d) sunt dotate cu instrumente adecvate pentru a impune sancțiuni 

proporționale și cu efect disuasiv atunci când sunt încălcate normele antitrust ale UE; e) au programe 

coordonate în materie de clemență, care încurajează întreprinderile să prezinte dovezi privind 

înțelegerile ilegale.  

Echitatea este, desigur, un drum cu două direcții. Pentru actorii economici, aceasta înseamnă că 

trebuie să respecte normele. Pentru autoritățile de concurență, aceasta înseamnă că trebuie să își 

utilizeze autoritatea în mod corespunzător, respectând pe deplin dreptul la apărare al 

întreprinderilor. Întreprinderile au dreptul de a cunoaște cazul instrumentat împotriva lor și de a 

putea răspunde. Prin urmare, propunerea Comisiei subliniază faptul că autoritățile de concurență 

trebuie să respecte aceste drepturi, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a UE. 

O asigurare efectivă a respectării normelor în materie de concurență le permite cetățenilor europeni 

să beneficieze de toate avantajele acesteia. În calitate de autorități responsabile cu asigurarea 

respectării normelor în materie de concurență, suntem conștienți de faptul că deciziile și inițiativele 

privind politicile în domeniul concurenței au un impact puternic în lumea reală. Acestea afectează 

viața de zi cu zi a întreprinderilor și a consumatorilor, înlătură principalele obstacole în calea creșterii 

și a inovării, și le permit tuturor întreprinderilor, inclusiv celor mici și mijlocii, să concureze pe baza 

propriilor merite. În cele din urmă, acestea mențin condiții de concurență echitabile în cadrul unei 

piețe unice deschise care creează locurile de muncă de care avem nevoie. 

 


