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Priekšvārds 2018. gada ziņojumam par konkurences politiku 

Konkurences komisāre Margrēte Vestagere 

Eiropas Komisijai 2018. gads konkurences politikas un tiesību jomā bija ļoti aktīvs: tā pieņēma 

395 lēmumus par uzņēmumu apvienošanos, 284 lēmumus par valsts atbalstu un 20 lēmumus par 

karteļu un pretmonopola lietām. Salīdzinājumā ar 2017. gadu tas nozīmē lēmumu skaita pieaugumu 

par 40 %. Līdztekus Komisija turpināja racionalizēt konkurences lietu izskatīšanas procedūras, 

tiecoties panākt, lai konkurences noteikumu izpilde kļūtu ātrāka un efektīvāka. Rezultāti, kas tiek 

gūti, piemērojot vairāk nekā pirms 60 gadiem Līgumā nostiprinātos konkurences noteikumus, arvien 

pierāda, ka Eiropas Savienības dibinātāji toreiz rada pareizo līdzsvaru. ES konkurences politika ir 

bijusi svarīgs rīks ekonomikas un finanšu problēmu risināšanā. Un ir pavisam skaidrs, kāpēc tā: 

būdama stingri balstīta noteikumos, faktos, pierādījumos un ekonomiskajos atzinumos, tā nodrošina 

tiesisko paredzamību atbilstoši tiesiskuma principam un dod labumu gan iedzīvotājiem, gan 

uzņēmumiem. Tajā pašā laikā tā sevi ir pierādījusi kā piemērotu pamatu arvien jaunu problēmu 

risināšanai. 

Pēdējos gados tirgi ir piedzīvojuši drastiskas pārmaiņas, un ekonomikas digitalizācijas rezultātā 

nemitīgi mainās gan tirgu darbības modeļi, gan patērētāju uzvedība. Pašlaik principā ir tikai divu 

veidu nozares: tās, kuras digitalizācija jau ir izmainījusi, un tās, kurās šis transformācijas process vēl 

norisinās. No vienas puses, esam ieguvuši noderīgas inovācijas, labākus savienojumus un jaunus 

produktus un pakalpojumus, taču, no otras puses, sabiedrībā arvien vairāk izskan bažas par 

digitalizācijas sociālo ietekmi un, no konkurences viedokļa, – par varas koncentrēšanos dažu ļoti lielu 

digitālo uzņēmumu rokās. Vienlaikus ir skaidrs, ka, lai noturētos līmenī, nemitīgi jābūt gataviem 

apšaubīt lietu ierasto kārtību. 

Tāpēc esam centušies pamatīgi izprast, ko digitalizācija nozīmēs konkurencei. Trīs mūsu veiktās 

izmeklēšanas par Google rīcību ir palīdzējušas izprast, kā ietekmīgi uzņēmumi šajā digitālajā laikmetā 

var kaitēt konkurencei. Pirms diviem gadiem noslēdzās mūsu apsekojums par Eiropas e-komercijas 

tirgiem, kurā tika ievāktas ziņas no teju 2000 Eiropas uzņēmumiem. Vairākas izmeklēšanas esam 

sākuši, tieši pateicoties šā apsekojuma rezultātiem. 

Janvārī Briselē sapulcējām vairāk nekā 500 dalībnieku konferencē par digitālo tehnoloģiju radītajām 

izmaiņām tirgos. Gatavojoties šai konferencei, apkopojām materiālus no vairāk nekā 

100 dalībniekiem, kas pārstāv visdažādākos viedokļus. Pirms dažiem mēnešiem saņēmām triju īpašo 

padomnieku ziņojumu mums par to, kā digitalizācija ietekmēs Eiropas patērētājus un kā konkurences 

politika varētu tai pielāgoties.  

Viena no minētā ziņojuma galvenajām atziņām ir tā, ka mums ir jāpievēršas digitālo platformu tirgus 

varai. To var panākt, gādājot par mazāko tirgus dalībnieku iespējām konkurēt ar dominējošām 

platformām, līdzsvarojot dominējošo platformu tirgus varu, uzraugot, vai tās darījumos ar 

korporatīvajiem klientiem rīkojas taisnīgi un pārredzami, cieši sekojot līdzi stratēģijām, kas grauj 

sadarbspēju, un, ne mazāk svarīgi, likumdošanas ceļā nodrošinot digitālo platformu pienācīgu 

demokrātisko kontroli. No konkurences noteikumu izpildes panākšanas viedokļa svarīgākais ir spēt 

rīkoties ātri un efektīvi, laikus novērst konkurences apdraudējumus un apzināt jaunās stratēģijas, kas 

varētu kaitēt konkurencei.  

Gatavodamās nākotnei, Eiropas Komisija pērn 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmā 

ierosināja 37 finansējuma programmas. Ja likumdevēji šīs programmas apstiprinās, tās ļautu nākamo 

septiņu gadu laikā konkurences politikai atvēlēt orientējoši 140 miljonus EUR. Viena no Vienotās 

tirgus programmas konkurences sadaļas pamatprioritātēm ir palīdzēt Komisijai uzlabot tās IT rīkus un 
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zināšanas, lai tā varētu turpināt efektīvi uzraudzīt konkurences noteikumu ievērošanu ekonomikas 

vidē, kurā arvien noteicošāki ir dati. Konkrēti, tas nozīmē, ka mums ir jāspēj atklāt pārkāpumus 

pasaulē, kurā daudz ko nosaka algoritmi, un tikt galā ar arvien apjomīgākiem un sarežģītākiem 

izmeklējamo lietu materiāliem un datiem. Kā līdz šim, ir svarīgi, lai mūsu rīcība konkurences jomā 

būtu mērķtiecīga, kvalitatīva un ātra. Izmeklēšanām jābūt ātrām, taču reizē arī pamatīgām un 

precīzām, un uzņēmumiem ir tiesības tikt uzklausītiem. Komisijai ir ļoti vajadzīgi precīzi un piemēroti 

IT rīki, lai tā varētu mērķtiecīgāk virzīt izmeklēšanas un pabeigt tās pietiekami ātri.  

Lai nodrošinātu jaunajā daudzgadu finanšu shēmā paredzēto līdzekļu pēc iespējas efektīvu 

izlietojumu, mēs plānojam valsts atbalsta noteikumos ieviest mērķtiecīgus grozījumus. Proti, mēs 

vēlamies panākt, lai valsts līmeņa finansējumu, piemēram, no Eiropas strukturālajiem un investīciju 

fondiem, varētu gludi kombinēt ar centrāli pārvaldītajiem ES fondiem, taču lai tie neizstumtu privātās 

investīcijas un neizkropļotu konkurenci. 

Lai pārliecinātos, ka strādājam pareizajā virzienā, ir sistemātiski sevi jāizvērtē. Pērn atbilstoši 

Komisijas labāka regulējuma vadlīnijām sākām izvērtēt aktus, kas tika pieņemti valsts atbalsta 

modernizācijas ietvaros, kā arī dažus citus. Šajā “piemērotības pārbaudē” tiks noteikts, vai attiecīgie 

akti faktiski darbojas atbilstoši iecerētajam, un rezultāti kalpos par pamatu Komisijas turpmākajiem 

lēmumiem par šo aktu piemērojamības pagarināšanu vai, iespējams, to pārskatīšanu. 

Jāatzīmē arī pagājušā gada decembrī pieņemtā EKT+ direktīva, kas nodrošinās, ka visām valstu 

konkurences iestādēm tiek piešķirts atbilstošs finansējums un nodrošināti resursi un apstākļi, lai tās 

varētu gādāt par konkurences noteikumu piemērošanu visā Eiropas Savienībā. Valstu iestādes 

pašlaik pieņem aptuveni 85 % visu ES konkurences noteikumu piemērošanas lēmumu, un šo iestāžu 

nostiprināšana ļaus šos noteikumus piemērot ātrāk, vienveidīgāk un galu galā – efektīvāk. 

Kopumā es uzskatu, ka mūsu veikums 2018. gadā, kā arī iepriekšējos gados ir skaidri parādījis, ka 

konkurences politika veicina gan godīgāku konkurenci tirgos, gan taisnīgus rezultātus ES 

iedzīvotājiem, nodrošinot uzņēmumiem iespēju konkurēt vienotajā tirgū vienlīdzīgos apstākļos, kas 

attiecīgi nāk par labu patērētājiem. Mēs esam neatlaidīgi rīkojušies nolūkā nosargāt vai atjaunot 

taisnīgu konkurenci vairākās svarīgās nozarēs, kā digitālā ekonomika, enerģijas tirgus, transports un 

finanšu tirgi. Esam turpinājuši strādāt pie tā, lai panāktu, ka dalībvalstis nepiešķir nepamatotus 

nodokļu atvieglojumus atsevišķiem uzņēmumiem, kā rezultātā tie maksā daudz mazāk nodokļu, nekā 

pienāktos. Tajā pašā laikā ES valsts atbalsta noteikumi ir devuši dalībvalstīm iespēju atbalstīt tādus 

svarīgus projektus visas Eiropas interesēs kā Apvienotās Karalistes, Francijas, Itālijas un Vācijas 

integrētais pētniecības un inovācijas projekts mikroelektronikas jomā, kas ir viena no sešām 

galvenajām pamattehnoloģijām, kuras mēs uzskatām par neatsveramām turpmākajā rūpnieciskajā 

attīstībā. Visbeidzot, mēs turpinājām uzstāties pasaules arēnā, lai veicinātu patiesu konkurences 

kultūru ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī visur pasaulē.  

Šis Eiropas Savienībai ir būtisku pārmaiņu gads – sāksies nākamais institucionālais cikls ar jaunu 

vadības komandu. Bet arī pēc šīm būtiskajām izmaiņām konkurences politika joprojām būs ārkārtīgi 

svarīgs rīks, kas sekmē taisnīgu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu Eiropu. Konkurences politika ir un būs 

būtisks instruments, kas veicina konkurētspēju un rada priekšnoteikumus izaugsmes un 

nodarbinātības stimulēšanai, investīcijām rītdienas tehnoloģijās un vienotā tirgus un Eiropas 

uzņēmumu atbalstam, lai tie kļūtu spēcīgāki un spētu konkurēt arī pasaules mērogā. 

Tāpēc, ka spēcīgai Eiropas ekonomikai ir nepieciešama efektīva konkurence, kas motivē inovācijas, 

dinamiku un rezultativitāti. Un tāpēc, ka šis ir tas vēstures brīdis, kurā izdarītās izvēles noteiks, kādā 
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pasaulē dzīvosim nākamajās desmitgadēs, un mums jāturpina gādāt par to, lai tiktu aizsargātas 

eiropiešiem būtiskās vērtības.  


