
 

1 
 

2018 m. metinė konkurencijos politikos ataskaita 

Už konkurenciją atsakingos Komisijos narės Margrethe Vestager pratarmė 

2018 m. Komisija labai intensyviai dirbo siekdama užtikrinti ES konkurencijos politikos ir teisės aktų 

vykdymą: Komisija priėmė 395 sprendimus dėl susijungimų, 284 sprendimus dėl valstybės pagalbos 

ir daugiau kaip 20 sprendimų kartelių ir antimonopolinėse bylose – tai yra 40 % daugiau nei 2017 m.  

Komisija taip pat toliau racionalizavo konkurencijos bylų procedūras, kad ES konkurencijos taisyklės 

būtų savalaikiškesnės ir efektyvesnės. Daugiau nei prieš 60 metų Sutartyje įtvirtintų konkurencijos 

taisyklių laikymosi užtikrinimas ir toliau įrodo mūsų Sąjungos steigėjų įtvirtintos subtilios 

pusiausvyros pagrįstumą. ES konkurencijos politika yra svarbi ekonominių ir finansinių problemų 

sprendimo politikos priemonė. Galime lengvai suprasti, kodėl: ji tvirtai paremta taisyklėmis, faktais, 

įrodymais ir ekonominiu vertinimu, ji užtikrina teisinį nuspėjamumą, pagrįstą teisinės valstybės 

principo laikymusi, ir teikia naudą piliečiams ir įmonėms. Ji taip pat yra tvirtas nuolatinio naujų 

problemų sprendimo pagrindas. 

Pastaraisiais metais rinkose įvyko trikdančių pokyčių ir dėl ekonomikos skaitmeninimo nuolat keičiasi 

rinkų veikimo būdai ir vartotojų elgesys. Šiandien iš tiesų esama tik dviejų rūšių pramonės – tos, kuri 

dėl skaitmeninimo buvo iš esmės pertvarkyta, ir tos, kuri yra vis dar pertvarkoma. Nors 

skaitmeninimas paskatino lauktas inovacijas, padidino junglumą, sudarė sąlygas kurti naujus 

produktus ir paslaugas, visuomenė vis labiau nerimauja dėl jo socialinio poveikio ir, žvelgiant iš 

konkurencijos perspektyvos, dėl kelių labai didelių skaitmeninių įmonių galios koncentracijos. Be to, 

kad neatsiliktume, reikia nuolat abejoti status quo. 

Todėl daug mąstėme, norėdami suprasti, kokį poveikį skaitmeninimas turės konkurencijai. Trys 

bendrovės „Google“ elgesio tyrimai padėjo suprasti, kaip šiame skaitmeniniame amžiuje 

konkurencijai gali pakenkti galingos įmonės. Remdamiesi įrodymais, gautais iš beveik 2 000 Europos 

įmonių, prieš dvejus metus užbaigėme visos Europos e. prekybos rinkų tyrimą.  Po šio tyrimo 

pradėjome keletą bylų. 

Šių metų sausio mėn. Briuselyje surengtoje konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 500 žmonių – jie 

galėjo aptarti, kaip skaitmeninės technologijos keičia mūsų rinkas. Rengiantis šiai konferencijai iš visų 

šių debatų dalyvių buvo surinkta daugiau kaip 100 rašytinių pareiškimų. Prieš kelis mėnesius gavome 

trijų specialių patarėjų mums parengtą ataskaitą apie tai, kaip skaitmeninimas paveiks Europos 

vartotojus ir kaip prie to gali būti pritaikyta konkurencijos politika.  

Viena iš svarbiausių šios ataskaitos minčių – turime spręsti skaitmeninių platformų galios klausimą. 

Tai galima padaryti išsaugant mažesnių rinkos dalyvių konkurenciją su dominuojančiomis 

platformomis, mažinant dominuojančių platformų galią ir užtikrinant, kad jos su savo verslo klientais 

elgtųsi sąžiningai ir skaidriai, atidžiai stebint sąveikumui kenkiančias strategijas ir ypač priimant teisės 

aktus, kurie užtikrintų, kad skaitmeninėms platformoms būtų taikoma tinkama demokratinė 

kontrolė. Kalbant apie konkurencijos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, svarbiausias uždavinys – 

greitai ir veiksmingai imtis veiksmų, kad būtų laiku įveiktos grėsmės konkurencijai, ir budriai stebėti 

konkurencijai galinčias pakenkti naujas strategijas.  

Žvelgdama į ateitį, Komisija praėjusiais metais pasiūlė į kitą 2021–2027 m. daugiametę finansinę 

programą įtraukti 37 išlaidų programas. Jei teisės aktų leidėjai susitars, šios programos suteiks 

galimybę tiesiogiai remti konkurencijos politiką – tam ateinančių septynerių metų laikotarpiui 

numatytas 140 mln. EUR biudžetas. Vienas iš pagrindinių Bendrosios rinkos programos konkurencijai 

skirtos dalies prioritetų – padėti Komisijai pagerinti savo IT priemones ir ekspertines žinias, kad ji ir 

toliau galėtų veiksmingai užtikrinti konkurencijos taisyklių laikymąsi vis dažniau duomenimis 
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grindžiamoje ekonomikoje. Tai reiškia, kad turime sugebėti nustatyti pažeidimus algoritmų 

valdomame pasaulyje ir valdyti vis didesnės apimties ir vis sudėtingesnes bylas ir duomenis. Labai 

svarbu, kad mūsų su konkurencija susiję veiksmai išliktų tinkami, kokybiški ir operatyvūs. Tyrimai turi 

būti greiti, bet taip pat išsamūs ir tikslūs, o bendrovės turi turėti teisę būti išklausytos. Komisijai vis 

labiau reikia tikslių ir tinkamų IT priemonių, kad ji galėtų tikslingai imtis tyrimų ir greitai juos užbaigti.  

Norėdami užtikrinti, kad išlaidos pagal naująją daugiametę finansinę programą būtų kuo 

veiksmingesnės, siekiame tikslingai pakeisti valstybės pagalbos taisykles. Norime užtikrinti, kad 

nacionalinį finansavimą – pavyzdžiui, iš nacionaliniu lygmeniu valdomų Europos struktūrinių ir 

investicijų fondų, – ir centriniu lygmeniu valdomus ES fondus būtų galima sklandžiai suderinti 

tarpusavyje, tačiau toks finansavimas negali išstumti privačių investicijų arba netinkamai iškraipyti 

konkurencijos. 

Be to, norint neatsilikti, reikia atlikti sistemingą įsivertinimą. Vadovaudamiesi Komisijos geresnio 

reglamentavimo gairėmis, praėjusiais metais pradėjome valstybės pagalbos taisyklių, priimtų 

modernizuojant valstybės pagalbą, ir kai kurių kitų taisyklių vertinimą. Ši tinkamumo patikra parodys, 

ar taisyklės iš tikrųjų veikė taip, kaip buvo numatyta, ir ja remdamasi ateityje Komisija priims 

sprendimus pratęsti taisyklių galiojimą arba galbūt jas atnaujinti. 

Be to, praėjusių metų gruodžio mėn. priimta EKT+ direktyva užtikrins, kad visos nacionalinės 

konkurencijos institucijos galėtų būti pakankamai finansuojamos ir tinkamai pasirengusios užtikrinti 

konkurencijos taisyklių laikymąsi visoje Europos Sąjungoje. Nacionalinės valdžios institucijos šiuo 

metu priima apie 85 % visų sprendimų, kuriais taikomos ES konkurencijos taisyklės, ir jas sustiprinus 

ES konkurencijos taisyklių laikymasis bus užtikrinamas greičiau, vienodžiau ir, galiausiai, efektyviau. 

Apskritai manau, kad mūsų veiksmai 2018-aisiais ir pastaraisiais metais parodė, kaip konkurencijos 

politika padeda didinti teisingumą rinkose ir užtikrinti teisingus rezultatus ES piliečiams, nes ji 

užtikrina, kad įmonės bendrojoje rinkoje galėtų konkuruoti vienodomis sąlygomis, o tai, galiausiai, 

yra naudinga ir vartotojams. Nuolat ėmėmės veiksmų, siekdami apsaugoti ir atkurti sąžiningą 

konkurenciją daugelyje svarbių sektorių, pavyzdžiui, skaitmeninės ekonomikos sektoriuje, energijos 

rinkoje, transporto sektoriuje ir finansų rinkose. Toliau stengėmės užtikrinti, kad valstybės narės 

netaikytų nepagrįstų mokesčių lengvatų pasirinktoms bendrovėms ir taip nesudarytų sąlygų toms 

bendrovėms nemokėti joms priklausančios sąžiningos mokesčių dalies. Be to, Europos Sąjungos 

valstybės pagalbos taisyklės ir toliau sudarė sąlygas valstybėms narėms remti bendriems Europos 

interesams svarbius projektus (BEISP), kaip antai bendrą projektą, apie kurį bendrai pranešė 

Prancūzija, Vokietija, Italija ir Jungtinė Karalystė, susijusį su moksliniais tyrimais ir inovacijomis 

mikroelektronikos srityje – tai viena iš šešių bazinių didelio poveikio technologijų, kurią laikome labai 

svarbia būsimai pramonės plėtrai. Galiausiai, toliau ėmėmės veiksmų pasauliniu mastu, siekdami 

puoselėti konkurencijos kultūrą Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje.  

Europos Sąjungai, kuri rengiasi priimti naują lyderių komandą kitam instituciniam ciklui, tai buvo 

didelių pokyčių metai. Todėl norint sukurti sąžiningą, tvarią ir konkurencingą Europą konkurencijos 

politikos vaidmuo išlieka labai svarbus. Konkurencijos politika yra ir bus svarbi priemonė siekiant 

toliau didinti konkurencingumą ir sudaryti sąlygas skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, 

investuoti į ateities technologijas ir remti stiprėjančią ir pasauliniu mastu galinčią konkuruoti 

bendrąją rinką ir Europos pramonę. 

Siekiant stiprios Europos ekonomikos būtina užtikrinti veiksmingą konkurenciją, kad ekonomika 

išliktų novatoriška ir dinamiška ir sėkmingai veiktų. Kadangi šiame mūsų istorijos etape priimti 
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sprendimai nulems, kokiame pasaulyje gyvensime ateinančius dešimtmečius, turime ir toliau tvirtai 

saugoti europiečiams svarbias vertybes.  


