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Forord til Konkurrenceberetningen for 2018 

ved Margrethe Vestager, medlem af Kommissionen med ansvar for konkurrence 

2018 var et meget aktivt år for Kommissionen med hensyn til håndhævelse af EU's 

konkurrencepolitik og konkurrencelovgivning: Kommissionen vedtog 395 afgørelser om fusioner, 

284 afgørelser om statsstøtte og afgjorde mere end 20 kartel- og monopolsager, en stigning på 40 % 

siden 2017. Samtidig fortsatte Kommissionen med at strømline procedurerne i konkurrencesager for 

at forbedre EU's konkurrenceregler hvad angår rettidighed og effektivitet. Håndhævelsen af 

konkurrencereglerne, som blev nedfældet i traktaten for mere end 60 år siden, viser fortsat 

validiteten af den fine balance, som EU's grundlæggere ramte. EU's konkurrencepolitik har været et 

vigtigt politisk redskab til håndtering af økonomiske og finansielle udfordringer. Det er nemt at forstå 

hvorfor: Med fast grund i regler, fakta, beviser og økonomiske vurderinger skaber den retlig 

forudsigelighed og giver retssikkerhed og værdifulde fordele for borgerne og virksomhederne. 

Samtidig har den udgjort et solidt fundament for hele tiden at tackle nye udfordringer. 

I de seneste år har markederne gennemgået gennemgribende forandringer, og digitaliseringen af 

økonomien ændrer til stadighed markedernes funktionsmåde og forbrugernes adfærd. Der findes i 

virkeligheden to slags virksomheder i dag, nemlig dem, som er blevet transformeret som følge af 

digitalisering, og dem, der lige nu er i færd med det. Selv om dette har ført til kærkommen 

innovation, øget konnektivitet, nye produkter og tjenesteydelser, hersker der også en stigende 

bekymring i befolkningen om dens samfundsmæssige virkninger og, set fra et 

konkurrencesynspunkt, koncentrationen af magt hos nogle få meget store digitale virksomheder. 

Samtidig må man løbende sætte spørgsmålstegn ved status quo for at forblive relevant. 

Derfor har vi gjort os mange tanker om, hvad digitaliseringen kommer til at betyde for 

konkurrencen. Vores tre undersøgelser af Googles adfærd har bidraget til bedre at forstå, hvordan 

magtfulde virksomheder kan skade konkurrencen i denne digitale æra. For to år siden afsluttede vi 

vores undersøgelse af markederne for e-handel i Europa baseret på dokumentation fra næsten 

2 000 europæiske virksomheder. Denne undersøgelse er blevet fulgt op af en række sager. 

I januar i år samlede vi over 500 personer til en konference i Bruxelles for at drøfte, hvordan digital 

teknologi forandrer vores markeder. Forud for denne konference indsamlede vi over 100 skriftlige 

bidrag fra alle sider i debatten. For nogle få måneder siden modtog vi en rapport forfattet af tre 

særlige rådgivere om, hvordan digitaliseringen kommer til at påvirke forbrugerne i Europa, og 

hvordan konkurrencepolitikken kan tilpasses.  

Et af de vigtigste budskaber i den rapport er, at vi er nødt til at gøre noget ved de digitale platformes 

indflydelse. Det kan gøres ved at bevare konkurrencekraften hos mindre aktører med dominerende 

platforme, ved at begrænse de dominerende platformes indflydelse og sikre, at de behandler deres 

kunder på en fair og gennemsigtig måde, ved nøje at holde øje med strategier, der underminerer 

interoperabiliteten, og ikke mindst ved hjælp af regulering, der sikrer, at digitale platforme holdes 

under behørig demokratisk kontrol. Hvad angår håndhævelsen af konkurrencereglerne består den 

største udfordring i, at vi skal være i stand til hurtigt og effektivt at gribe ind over for trusler mod 

konkurrencen i rette tid og være opmærksomme på nye strategier, der kan skade konkurrencen.  

Hvad fremtiden angår foreslog Kommissionen sidste år 37 udgiftsprogrammer til den næste flerårige 

finansielle ramme for 2021-2027. Hvis de godkendes af medlovgiverne, vil programmerne gøre det 

muligt at støtte konkurrencepolitikken direkte med et vejledende budget på 140 mio. EUR over de 

næste syv år. En central prioritet i konkurrencedelen af programmet for det indre marked er at 

hjælpe Kommissionen med at forbedre sine it-værktøjer og sin ekspertise for fortsat at kunne 
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håndhæve konkurrencereglerne effektivt i en økonomi, der i stigende grad er datadrevet. Det 

betyder især, at vi skal være i stand til at afsløre overtrædelser i en verden drevet af algoritmer og til 

at håndtere stadig større og mere komplekse sagsakter. Relevans, kvalitet og hurtighed i vores 

handlinger på konkurrenceområdet forbliver af essentiel betydning. Undersøgelser skal være 

hurtige, men også grundige og præcise, og virksomheder skal have ret til at blive hørt. 

Kommissionen har i stigende grad behov for skarpe og velegnede it-værktøjer for at kunne målrette 

sine undersøgelser og afslutte dem hurtigt.  

For at sikre omkostningseffektiviteten under den nye flerårige finansielle ramme agter vi at ændre 

statsstøttereglerne på målrettet vis. Vi vil sikre, at national finansiering — for eksempel fra 

europæiske struktur- og investeringsfonde, der forvaltes på nationalt plan — og centralt forvaltet 

EU-finansiering kan kombineres sømløst uden at fortrænge private investeringer eller fordreje 

konkurrencen i urimelig grad. 

For at forblive relevant kræves der også en systematisk selvevaluering. Sidste år lancerede vi i 

overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for bedre regulering en evaluering af de 

statsstøtteregler, der blev vedtaget som led i moderniseringen af statsstøttepolitikken, og visse 

andre regler. Denne "kvalitetskontrol" vil vise, om reglerne rent faktisk har fungeret efter hensigten, 

og den vil danne grundlag for Kommissionens fremtidige beslutninger om, hvorvidt reglerne skal 

forlænges yderligere eller muligvis opdateres. 

Desuden vil ECN+-direktivet, der blev vedtaget i december, sikre, at alle nationale 

konkurrencemyndigheder får tilstrækkelig finansiering og udstyr til at håndhæve 

konkurrencereglerne i hele EU. Nationale myndigheder træffer i dag omkring 85 % af alle de 

afgørelser, hvor EU's konkurrenceregler bringes i anvendelse, og en styrkelse af disse regler vil 

resultere i en hurtigere og mere ensartet og i sidste ende mere effektiv håndhævelse af EU's 

konkurrenceregler. 

Alt i alt mener jeg, at vores indsats i 2018 og de seneste år har vist, hvordan konkurrencepolitikken 

bidrager både til retfærdighed på markederne og fair resultater for EU's borgere ved at sikre, at 

virksomhederne kan konkurrere på lige fod i det indre marked, hvilket i sidste ende er til gavn for 

forbrugerne. Vi har løbende gjort en indsats for at beskytte og genskabe fair konkurrence på en 

række nøgleområder såsom den digitale økonomi, energimarkedet, transportsektoren og 

finansmarkederne. Vi har fortsat vores bestræbelser på at sikre, at medlemsstaterne ikke giver 

uberettigede skattefordele til udvalgte virksomheder, der gør det muligt for disse virksomheder at 

undgå at betale deres andel af skatten. Samtidig gjorde EU's statsstøtteregler det fortsat muligt for 

medlemsstaterne at støtte vigtige projekter af fælles europæisk interesse såsom det integrerede 

projekt, som Frankrig, Tyskland, Italien og Det Forenede Kongerige har anmeldt i fællesskab med 

henblik på forskning og innovation inden for mikroelektronik, der er en af de centrale 

støtteteknologier, der efter vores opfattelse er afgørende for den fremtidige industrielle udvikling. 

Endelig er vi fortsat med at engagere os på den globale scene for at fremme en ægte 

konkurrencekultur i Den Europæiske Union og i hele verden.  

Dette er et år med vigtige forandringer for Den Europæiske Union, da den forbereder sig på at byde 

et nyt team af ledere velkommen til den næste institutionelle cyklus. I denne kontekst har vores 

konkurrencepolitik fortsat en central rolle at spille for at bidrage til et retfærdigt, holdbart og 

konkurrencedygtigt Europa. Konkurrencepolitikken er og vil være et vigtigt redskab til fortsat at 

styrke konkurrenceevnen og skabe de rette betingelser for at stimulere vækst og jobskabelse, 

investere i morgendagens teknologier, støtte det indre marked og hjælpe Europas industrier med at 

blive stærkere, så de også kan konkurrere globalt. 
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Fordi en stærk europæisk økonomi kræver effektiv konkurrence for at forblive innovativ og dynamisk 

og succesfuld. Og fordi vi befinder os på et punkt i vores historie, hvor de valg, vi træffer, bliver 

bestemmende for vores verden i årtier fremover, og vi må konstant sikre os, at vi beskytter de 

værdier, som borgerne i Europa værner om.  


