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Predgovor godišnjem izvješću o tržišnom natjecanju za 2018. 

Margrethe Vestager, povjerenica za tržišno natjecanje 

Kad je riječ o provedbi politike i propisa u području tržišnog natjecanja, Komisija je u 2018. bila vrlo 

aktivna: donijela je 395 odluka o koncentracijama, 284 odluke o državnim potporama i odluke u više 

od 20 predmeta kartela i zlouporabe monopolskog položaja, što je povećanje od 40 % u odnosu na 

2017. Istodobno je nastavila pojednostavnjivati postupke u predmetima u području tržišnog 

natjecanja kako bi povećala pravodobnost i učinkovitost pravila EU-a o tržišnom natjecanju. 

Provedba pravila o tržišnom natjecanju utvrđenih Ugovorom prije više od 60 godina i danas 

potvrđuje valjanost delikatne ravnoteže koju su uspostavili osnivači naše Unije. Politika EU-a u 

području tržišnog natjecanja pokazala se ključnim sredstvom odgovora na gospodarske i financijske 

izazove i nije teško razumjeti zašto: budući da je čvrsto utemeljena na pravilima, činjenicama, 

dokazima i gospodarskim analizama, ona osigurava pravnu predvidljivost i poštovanje vladavine 

prava u korist građana i poduzeća. Istodobno pruža čvrstu osnovu za trajnu sposobnost odgovora na 

nove izazove. 

Zadnjih su godina tržišta doživjela radikalne promjene – načini njihova funkcioniranja stalno se 

mijenjaju zbog digitalizacije gospodarstva, a mijenja se i ponašanje potrošača. Danas postoje samo 

dvije vrste sektora – oni koje je digitalizacija već korjenito izmijenila i oni koji su u procesu digitalne 

transformacije. Iako je digitalizacija donijela pozitivne inovacije, veću povezanost te nove proizvode i 

usluge, raste zabrinutost javnosti zbog njezina društvenog učinka, a sa stajališta tržišnog natjecanja 

zabrinutost zbog koncentracije moći u rukama nekoliko vrlo velikih digitalnih poduzeća. S druge 

strane, kako bismo nastavili ići ukorak s vremenom, trebamo stalno propitivati status quo. 

Stoga smo temeljito razmotrili moguće implikacije digitalizacije za tržišno natjecanje. Iz tri istrage 

koje smo proveli nad Googleom shvatili smo kako moćna poduzeća u našem digitalnom dobu mogu 

narušiti tržišno natjecanje. Prije dvije godine dovršili smo istragu tržištâ e-trgovine u cijeloj Europi, 

koja se, među ostalim, temeljila na dokazima prikupljenima od 2000 europskih poduzeća. Na temelju 

rezultata te istrage otvorili smo niz predmeta. 

U siječnju ove godine organizirali smo konferenciju u Bruxellesu na kojoj je više od 500 sudionika 

razgovaralo o tome kako digitalna tehnologija mijenja naša tržišta. U okviru pripreme za tu 

konferenciju prikupili smo više od 100 pisanih doprinosa dionika sa svih strana debate. Prije nekoliko 

mjeseci primili smo izvješće triju posebnih savjetnika o tome kako će digitalizacija utjecati na 

potrošače u Europi i kako se politika tržišnog natjecanja može prilagoditi tim promjenama.  

Jedna od najvažnijih poruka tog izvješća jest da se moramo suočiti s problemom moći digitalnih 

platformi. To možemo postići očuvanjem tržišnog natjecanja između manjih aktera i dominantnih 

platformi, ograničavanjem moći dominantnih platformi i osiguravanjem pravednosti i 

transparentnosti njihova postupanja prema poslovnim korisnicima, pomnim praćenjem strategija 

kojima se ugrožava interoperabilnost te posebno propisima kojima će se digitalne platforme zadržati 

pod odgovarajućim demokratskim nadzorom. Kad je riječ o provedbi pravila tržišnog natjecanja, 

najvažnije je moći brzo i učinkovito reagirati kako bi se pravodobno otklonile prijetnje tržišnom 

natjecanju te pratiti nove strategije koje bi mogle narušiti tržišno natjecanje.  

Okrenuta budućnosti, Komisija je prošle godine predložila 37 programa potrošnje za sljedeći 

višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. Ako ih suzakonodavci odobre, programi će 

omogućiti izravnu potporu politici tržišnog natjecanja, s okvirnim proračunom od 140 milijuna eura u 

narednih sedam godina. Jedan od ključnih prioriteta dijela Programa za jedinstveno tržište koji se 

odnosi na tržišno natjecanje jest pomoći Komisiji da ojača svoje informatičke alate i stručnost kako bi 
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nastavila učinkovito provoditi pravila o tržišnom natjecanju u kontekstu gospodarstva koje se sve 

više temelji na podacima. Konkretno, to znači da moramo moći otkriti povrede propisa u svijetu koji 

pokreću algoritmi te upravljati dokumentacijom i podacima čija se veličina i složenost ne prestaju 

povećavati. I dalje su od ključne važnosti relevantnost, kvaliteta i brzina provedbe naših mjera u 

području tržišnog natjecanja. Istrage moraju biti brze, ali i detaljne i točne, a poduzeća imaju pravo 

na saslušanje. Komisiji su sve potrebniji precizni i prikladni informatički alati za usmjeravanje i brzo 

rješavanje istraga.  

Želimo ciljano izmijeniti pravila o državnim potporama kako bismo osigurali maksimalnu učinkovitost 

potrošnje sredstava u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira. Cilj nam je da se nacionalna 

sredstva – primjerice, iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, kojima se upravlja na 

nacionalnoj razini – i sredstva iz fondova EU-a, kojima se upravlja na središnjoj razini, mogu bez 

poteškoća kombinirati, bez istiskivanja privatnih ulaganja i neopravdanog narušavanja tržišnog 

natjecanja. 

Nadalje, kako bismo išli ukorak s vremenom, moramo sustavno ocjenjivati svoj rad. Komisija je prošle 

godine u skladu sa svojim Smjernicama za bolju regulativu pokrenula evaluaciju pravila o državnim 

potporama donesenih u okviru modernizacije državnih potpora te određenih drugih pravila. Tom 

„provjerom prikladnosti” provjerit će se funkcioniraju li pravila zaista onako kako je predviđeno te 

Komisiji pružiti osnova za buduće odluke o mogućem dodatnom produljenju ili ažuriranju pravila. 

Osim toga, Direktivom ECN+ donesenom prošlog prosinca predviđeno je da se svim nacionalnim 

tijelima nadležnima za tržišno natjecanje osiguraju odgovarajuća financijska i druga sredstva kako bi 

se pravila o tržišnom natjecanju provodila u cijeloj Europskoj uniji. Nacionalna tijela sada donose oko 

85 % svih odluka kojima se primjenjuju pravila EU-a o tržišnom natjecanju te će stoga veća potpora 

tim tijelima značiti bržu, ujednačeniju i, u konačnici, djelotvorniju provedbu pravila EU-a o tržišnom 

natjecanju. 

Općenito, vjerujem da smo mjerama provedenima 2018. i proteklih godina pokazali kako naša 

politika tržišnog natjecanja doprinosi poštenom tržišnom natjecanju i pravednijim ishodima za 

građane EU-a jer osigurava ravnopravno natjecanje poduzeća na jedinstvenom tržištu, što koristi 

potrošačima. Stalno poduzimamo mjere za zaštitu i obnovu poštenog tržišnog natjecanja u nizu 

ključnih sektora, primjerice digitalnom gospodarstvu, energetskom tržištu, prometnom sektoru i na 

financijskim tržištima. Nastavljamo ulagati napore kako bismo spriječili države članice da pojedinim 

poduzećima odobravaju neopravdane porezne olakšice kojima se izbjegava plaćanje poreza. 

Istodobno, pravila Europske unije o državnim potporama i dalje omogućuju državama članicama da 

podupiru važne projekte od zajedničkog europskog interesa (VPZEI), kao što je integrirani projekt 

koji su zajednički prijavile Francuska, Njemačka, Italija i Ujedinjena Kraljevina za istraživanje i 

inovacije u području mikroelektronike, jednoj od šest ključnih razvojnih tehnologija za koje se smatra 

da će biti od presudne važnosti za budući industrijski razvoj. Konačno, nastavljamo na globalnoj 

pozornici promicati istinsku kulturu tržišnog natjecanja u Europskoj uniji i u cijelom svijetu.  

Ovo je godina važnih promjena za Europsku uniju, koja se priprema započeti sljedeći institucijski 

ciklus uz novi tim čelnika. U tom će kontekstu i dalje biti ključan doprinos naše politike tržišnog 

natjecanja poštenoj, održivoj i konkurentnoj Europi. Politika tržišnog natjecanja jest i bit će ključno 

sredstvo jačanja konkurentnosti i stvaranja uvjeta za poticanje rasta i otvaranje novih radnih mjesta, 

ulaganje u tehnologije budućnosti i potporu jedinstvenom tržištu te jačanje europskih industrija i 

njihove sposobnosti natjecanja na svjetskom tržištu. 
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Snažnom europskom gospodarstvu potrebno je učinkovito tržišno natjecanje kako bi ostalo 

inovativno, dinamično i uspješno. To je važno i jer je nastupio trenutak u povijesti kad naši izbori 

određuju u kakvu ćemo svijetu živjeti u narednim desetljećima i trebamo nastaviti štititi vrijednosti 

koje su Europljanima važne.  


