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Предговор към годишния доклад за конкуренцията за 2018 г. 

от Маргрете Вестегер, комисар, отговарящ за конкуренцията 

През 2018 г. Комисията бе особено активна в прилагането на законодателството и политиката 

на ЕС в областта на конкуренцията: тя изготви 395 решения за сливане, издаде 284 решения за 

държавна помощ и се произнесе по повече от 20 дела за картели и антитръст, което 

представлява повишение с 40 % в сравнение с 2017 г. В същото време Комисията продължи да 

рационализира процедурите по дела в областта на конкуренцията, за да подобри 

навременността и ефективността на правилата за конкуренция на ЕС. Прилагането на 

правилата в областта на конкуренцията, залегнали в Договора преди повече от 60 години, 

продължава да е доказателство за основателността на деликатното равновесие, постигнато от 

основателите на Съюза ни. Политиката на ЕС в областта на конкуренцията е възлов инструмент 

на политиката в отговор на икономическите и финансовите предизвикателства. Лесно може да 

се разбере защо: основана на правила, факти, доказателства и икономическа преценка, тя 

осигурява правна предсказуемост по отношение на върховенството на закона и създава 

добавена стойност за гражданите и предприятията. В същото време тя се доказа като стабилна 

основа за справяне с нови предизвикателства. 

През последните години пазарите бяха подложени на резки промени, а цифровизацията на 

икономиката непрекъснато променя начините, по които пазарите функционират, както и 

поведението на потребителите. Днес съществуват само два вида промишленост — тази, която 

цифровизацията е трансформирала, и тази, която е в процес на трансформация. Въпреки че тя 

доведе до необходими иновации, повишена свързаност, нови продукти и услуги, в еднаква 

степен се увеличава загрижеността на обществеността поради въздействието ѝ върху 

обществото, а от гледна точка на конкуренцията, относно концентрацията на мощ в няколко 

много големи цифрови предприятия. В същото време, за да останат действията ни уместни, е 

необходимо статуквото непрекъснато да бъде поставяно под въпрос. 

По тази причина проучихме подробно как цифровизацията ще повлияе на конкуренцията. 

Нашите три разследвания на поведението на Google спомогнаха да разберем начина, по който 

предприятия с голяма пазарна мощ могат да навредят на конкуренцията в тази цифрова ера. 

Преди две години приключихме нашето проучване на пазарите за електронна търговия в цяла 

Европа въз основа на данни от почти 2000 европейски предприятия. Вследствие на това 

проучване предприехме последващи мерки по редица случаи. 

През януари тази година на конференция в Брюксел събрахме над 500 души, на която бяха 

обсъдени начините, по които цифровите технологии променят нашите пазари. При 

подготовката на тази конференция събрахме над 100 писмени становища от всички страни, 

участвали в дебата. Преди няколко месеца получихме доклада, изготвен за нас от трима 

специални съветници, за това как цифровизацията ще засегне потребителите в Европа и как 

политиката в областта на конкуренцията може да се адаптира.  

Едно от най-важните послания от този доклад е, че трябва да противодействаме на мощта на 

цифровите платформи. Това може да се постигне, като бъде запазена конкуренцията между 

по-малките участници и доминиращите платформи, като мощта на последните бъде 

ограничена и като се гарантира, че те се отнасят към своите търговски клиенти справедливо и 

по прозрачен начин, чрез внимателно наблюдение на стратегиите, които подкопават 

оперативната съвместимост и, най-вече, чрез правила, които гарантират, че върху цифровите 

платформи се упражнява подходящ демократичен контрол. Що се отнася до прилагането на 

правилата в областта на конкуренцията, най-важното предизвикателство е способността за 
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бърза и ефикасна намеса с цел да се противодейства своевременно на заплахите за 

конкуренцията и да се вземат под внимание новите стратегии, които могат да навредят на 

конкуренцията.  

Що се отнася до бъдещето, миналата година Комисията предложи 37 разходни програми за 

следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. Ако бъдат одобрени от 

съзаконодателите, програмите ще позволят политиката в областта на конкуренцията да бъде 

подпомогната с индикативен бюджет от 140 милиона евро през следващите седем години. 

Един от основните приоритети на програмата за единния пазар в областта на конкуренцията е 

да се помогне на Комисията да укрепи своите ИТ инструменти и експертен опит, за да 

продължи да прилага ефективно правилата за конкуренция в условията на икономика, 

основана все повече на данни. По-конкретно, това означава, че трябва да сме в състояние да 

откриваме нарушения в свят, задвижван от алгоритми, както и да можем да управляваме 

досиета и данни, чийто обем и сложност непрекъснато нарастват. От съществено значение 

продължават да са уместността, качеството и бързината на нашите действия в областта на 

конкуренцията. Разследванията трябва да бъдат бързи, но също така задълбочени и точни, а 

дружествата да разполагат с правото да бъдат изслушани. Комисията все повече се нуждае от 

прецизни и подходящи ИТ инструменти, за да насочва разследванията си и за да ги приключва 

бързо.  

За да се гарантира, че разходването на средства по новата многогодишна финансова рамка е 

възможно най-ефективно, целта ни е да изменим по целенасочен начин правилата за 

държавна помощ. Искаме да гарантираме, че националното финансиране — например от 

европейските структурни и инвестиционни фондове, управлявани на национално равнище, и 

централно управляваните средства на ЕС могат безпрепятствено да се комбинират, без да 

изместват частните инвестиции и без да нарушават ненужно конкуренцията. 

Освен това, за да останат действията ни уместни, е необходима систематична самооценка. В 

съответствие с насоките на Комисията за по-добро регулиране, миналата година започнахме 

оценката на правилата за държавна помощ, приети като част от модернизирането на 

държавната помощ, както и на някои други правила. Тази „проверка за пригодност“ ще 

провери дали правилата действително са функционирали по предвидения начин и ще осигури 

на Комисията основа да вземе в бъдеще решения за това дали да удължи допълнително или 

евентуално да актуализира правилата. 

Освен това приетата през декември миналата година Директивата ЕМК+ ще гарантира, че 

всички национални органи за защита на конкуренцията могат да получат подходящо 

финансиране и инструменти, за да прилагат правилата на конкуренцията в целия Европейски 

съюз. Понастоящем националните органи вземат около 85 % от всички решения, с които се 

прилагат правилата на ЕС в областта на конкуренцията, и тяхното укрепване ще означава по-

бързо, по-единно и в крайна сметка по-ефективно прилагане на правилата на ЕС в областта на 

конкуренцията. 

Като цяло смятам, че нашите действия през 2018 г. и през последните години показаха как 

политиката в областта на конкуренцията допринася едновременно за справедливостта на 

пазарите и за гражданите на ЕС, като гарантира, че предприятията могат да се конкурират при 

равни условия на единния пазар, което е от полза за потребителите. Непрекъснато 

предприемаме действия за защита и възстановяване на лоялната конкуренция в редица 

възлови сектори като цифровата икономика, енергийния пазар, транспорта и финансовите 

пазари. Продължаваме да полагаме усилия, за да гарантираме, че държавите членки не 
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предоставят неправомерни данъчни облекчения на подбрани дружества, които да им 

позволяват да избегнат плащането на дължимите от тях данъци. В същото време правилата на 

Европейския съюз за държавна помощ продължиха да дават възможност на държавите членки 

да подкрепят важни проекти от общоевропейски интерес (ВПОИ), като например 

интегрирания проект, нотифициран съвместно от Франция, Германия, Италия и Обединеното 

кралство, за научни изследвания и иновации в микроелектрониката, една от шестте главни 

базови технологии, за които считаме, че са от решаващо значение за бъдещото развитие на 

промишлеността. Накрая, продължаваме да се застъпваме на световната сцена за 

насърчаването на истинска култура на конкуренция в Европейския съюз и по света.  

Това е година на важни промени за Европейския съюз, който се готви да посрещне нов екип от 

лидери за следващия си институционален цикъл. В този контекст ролята на нашата политика в 

областта на конкуренцията продължава да бъде от решаващо значение за изграждането на 

справедлива, устойчива и конкурентоспособна Европа. Политиката в областта на 

конкуренцията е и ще бъде възлов инструмент, който ще продължи да стимулира 

конкурентоспособността и създаването на условия, благоприятстващи растежа и разкриването 

на работни места, за инвестиране в технологиите на бъдещето и за подкрепа на единния пазар 

и европейската промишленост, които да станат по-силни и способни да се конкурират и на 

световните пазари. 

Защото една силна европейска икономика се нуждае от ефективна конкуренция, за да остане 

иновативна, динамична и успешна. И защото сме в момент от нашата история, когато изборът, 

който правим, ще определи в какъв свят ще живеем през идните десетилетия, трябва да 

продължим да гарантираме, че защитаваме ценностите, които са от значение за европейците.  


