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Cuvânt-înainte la Raportul anual privind concurența pentru 2018 

de Margrethe Vestager, comisarul pentru concurență 

Anul 2018 a fost un an deosebit de activ pentru Comisie în ceea ce privește punerea în aplicare a 

politicii și a legislației UE în domeniul concurenței: Comisia a adoptat 395 de decizii privind 

concentrările economice, 284 de decizii privind ajutoarele de stat și a adoptat hotărâri cu privire la 

peste 20 de cazuri de cartel și antitrust, ceea ce reprezintă o creștere cu 40 % din 2017 până în 

prezent. În același timp, Comisia a continuat să simplifice procedurile în cazurile referitoare la 

concurență, pentru a îmbunătăți promptitudinea și eficacitatea normelor UE în materie de 

concurență. Punerea în aplicare a normelor în materie de concurență înscrise în tratat cu peste 60 de 

ani în urmă continuă să fie dovada vie a valabilității echilibrului subtil obținut de fondatorii Uniunii 

noastre. Politica UE în domeniul concurenței a fost și este un instrument-cheie de politică utilizat 

pentru a răspunde provocărilor economice și financiare. Și este ușor de înțeles de ce: bazată pe 

norme, fapte, dovezi și evaluări economice, această politică oferă previzibilitate juridică în ceea ce 

privește statul de drept și reprezintă o valoare adăugată pentru cetățenii și întreprinderile din UE. În 

același timp, aceasta s-a dovedit a fi o bază solidă pentru a răspunde în permanență unor noi 

provocări. 

În ultimii ani, piețele au trecut prin schimbări bulversante, iar digitalizarea economiei schimbă în 

permanență atât modul de funcționare a piețelor, cât și comportamentul consumatorilor. În prezent, 

există doar două tipuri de sectoare industriale: cele care au fost transformate de digitalizare și cele 

care sunt în curs de transformare. Deși această evoluție a adus cu sine inovări binevenite, o 

conectivitate sporită, noi produse și servicii, publicul larg este tot mai îngrijorat cu privire la impactul 

acestei evoluții asupra societății și, în ceea ce privește concurența, cu privire la concentrarea puterii 

în mâinile câtorva societăți foarte mari din domeniul digital. În același timp, dacă vrem ca acțiunile 

noastre să își păstreze pertinența, este necesar ca status quo-ul să fie pus în permanență sub semnul 

întrebării. 

Prin urmare, am analizat în profunzime acest fenomen pentru a înțelege ce va însemna digitalizarea 

pentru concurență. Cele trei investigații pe care le-am desfășurat cu privire la comportamentul 

Google ne-au permis să înțelegem în ce măsură pot dăuna concurenței întreprinderile puternice în 

această eră digitală. În urmă cu doi ani, am finalizat ancheta referitoare la piețele comerțului 

electronic din întreaga Europă, pe baza elementelor de probă furnizate de aproape 2 000 de 

întreprinderi europene. Ca urmare a acestei anchete, au fost deschise mai multe cazuri. 

În luna ianuarie a acestui an, am organizat, la Bruxelles, o conferință la care au participat peste 

500 de persoane, în cadrul căreia s-a discutat modul în care tehnologia digitală aduce schimbări pe 

piețele noastre. Pentru a pregăti această conferință, am colectat peste 100 de contribuții scrise 

venite din partea tuturor părților implicate în dezbatere. În urmă cu câteva luni, am primit raportul 

întocmit de trei consilieri speciali cu privire la modul în care digitalizarea îi va afecta pe consumatorii 

din Europa, precum și la modul în care se poate adapta politica din domeniul concurenței.  

Unul dintre cele mai importante mesaje transmise de acest raport este că trebuie să soluționăm 

chestiunea puterii platformelor digitale. Acest lucru poate fi realizat prin asigurarea capacității 

actorilor de talie mai mică de a intra în concurență cu platformele dominante, prin limitarea puterii 

platformelor dominante și prin asigurarea faptului că acestea își tratează clienții comerciali în mod 

echitabil și transparent, prin observarea atentă a strategiilor care subminează interoperabilitatea și, 

nu în ultimul rând, prin adoptarea unor reglementări care să asigure faptul că platformelor digitale li 

se aplică un control democratic adecvat. În ceea ce privește asigurarea respectării normelor în 

materie de concurență, cea mai importantă provocare este de a putea interveni rapid și eficient 
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pentru a neutraliza în timp util amenințările la adresa concurenței și de a fi atent la noile strategii 

care pot dăuna concurenței.  

Privind în perspectivă, Comisia a propus anul trecut 37 de programe de cheltuieli pentru următorul 

cadru financiar multianual 2021-2027. În cazul în care programele vor fi adoptate de colegiuitori, 

acestea vor permite sprijinirea directă a politicii în domeniul concurenței, cu un buget indicativ de 

140 de milioane EUR pentru următorii șapte ani. O prioritate esențială a componentei „concurență” 

a Programului privind piața unică este de a ajuta Comisia să își amelioreze instrumentele informatice 

și expertiza în acest domeniu, pentru a continua punerea în aplicare eficace a normelor în materie de 

concurență într-o economie bazată din ce în ce mai mult pe date. Mai precis, acest lucru înseamnă 

că, într-o lume bazată pe algoritmi, trebuie să fim în măsură să detectăm cazurile de încălcare a 

normelor și să putem gestiona dosare și cantități de date al căror volum este din ce în ce mai mare și 

care sunt din ce în ce mai complexe. Relevanța, calitatea și rapiditatea acțiunilor noastre legate de 

concurență rămân esențiale. Investigațiile trebuie să fie rapide, dar în același timp și amănunțite și 

precise, iar societățile au dreptul de a fi audiate. Comisia are din ce în ce mai multă nevoie de 

instrumente informatice robuste și adecvate pentru a-și direcționa corect investigațiile și a le finaliza 

rapid.  

Pentru ca cheltuielile înscrise în noul cadru financiar multianual să fie cât mai eficace posibil, ne 

propunem să aducem modificări specifice normelor privind ajutoarele de stat. Dorim să ne asigurăm 

că finanțările naționale — de exemplu, cele din fondurile structurale și de investiții europene 

gestionate la nivel național — și fondurile UE gestionate la nivel central pot fi combinate în mod 

armonios, fără să împiedice investițiile private și fără să denatureze în mod nejustificat concurența. 

În plus, pentru ca acțiunile noastre să rămână pertinente, se impune o autoevaluare sistematică. 

Anul trecut, în conformitate cu Orientările Comisiei privind o mai bună legiferare, am lansat 

evaluarea normelor privind ajutoarele de stat, în special în cadrul procesului de modernizare a 

ajutoarelor de stat. Această „verificare a adecvării” va examina dacă normele au avut efectul scontat 

și va oferi o bază pentru deciziile pe care Comisia urmează să le ia în viitor cu privire la o nouă 

prelungire sau o eventuală actualizare a normelor. 

În plus, prin intermediul Directivei REC+ adoptate în decembrie anul trecut, se va asigura finanțarea 

corespunzătoare a autorităților naționale de concurență și dotarea corectă a acestora pentru 

asigurarea respectării normelor în materie de concurență în întreaga Uniune Europeană. În 

momentul de față, autoritățile naționale iau aproximativ 85 % din deciziile de aplicare a normelor UE 

în materie de concurență; consolidarea acestor autorități ar însemna, așadar, o aplicare mai rapidă, 

mai uniformă și, în ultimă instanță, mai eficace a normelor UE în materie de concurență. 

Per ansamblu, cred că acțiunile noastre din 2018 și din ultimii ani au arătat că politica în domeniul 

concurenței contribuie atât la asigurarea echității pe piețe, cât și la obținerea unor rezultate 

echitabile pentru cetățenii UE, prin asigurarea faptului că întreprinderile pot concura în condiții de 

egalitate în cadrul pieței unice, ceea ce înseamnă, în cele din urmă, beneficii pentru consumatori. 

Am luat în mod constant măsuri pentru protejarea și restabilirea concurenței loiale într-o serie de 

sectoare-cheie, cum ar fi economia digitală, piața energiei, sectorul transporturilor și piețele 

financiare. Am continuat să depunem eforturi pentru a ne asigura că statele membre nu acordă 

anumitor societăți avantaje fiscale necuvenite, care să le permită să evite plătirea impozitelor care le 

revin. În același timp, normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat le-au permis în continuare 

statelor membre să sprijine proiecte importante de interes european comun (PIIEC), cum ar fi 

proiectul integrat notificat în comun de Franța, Germania, Italia și Regatul Unit pentru cercetare și 

inovare în domeniul microelectronicii, una dintre cele șase tehnologii generice cheie, pe care le 
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considerăm cruciale pentru dezvoltarea industrială viitoare. În cele din urmă, am continuat să ne 

angajăm pe scena mondială pentru a promova o veritabilă cultură a concurenței în Uniunea 

Europeană și în întreaga lume.  

Anul acesta este un an de schimbări importante pentru Uniunea Europeană, care se pregătește să 

întâmpine o nouă echipă de lideri pentru următorul ciclu instituțional. În acest context, rolul politicii 

noastre în domeniul concurenței rămâne esențial pentru a contribui la o Europă echitabilă, durabilă 

și competitivă. Politica în domeniul concurenței este și va rămâne un instrument-cheie pentru a 

susține în continuare competitivitatea și pentru a crea condițiile necesare astfel încât să fie stimulată 

creșterea economică și crearea de locuri de muncă, pentru a investi în tehnologiile de mâine și 

pentru a sprijini piața unică și industriile europene să devină mai puternice și mai competitive la 

nivel mondial. 

Deoarece, pentru a rămâne inovatoare, dinamică și de succes, o economie europeană puternică are 

nevoie de o concurență eficace. Și deoarece ne aflăm într-un punct al istoriei noastre în care 

alegerile pe care le facem vor defini lumea în care vom trăi în următoarele decenii și trebuie să ne 

asigurăm că vom continua să protejăm valorile care contează pentru europeni.  


