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Predgovor k letnemu poročilu o politiki konkurence za leto 2018 

Margrethe Vestager, komisarka za konkurenco 

Leta 2018 je bila Komisija pri izvajanju politike in zakonodaje EU na področju konkurence zelo 

aktivna: izdala je 395 sklepov o združitvah, 284 sklepov o državni pomoči in odločila v več kot 20 

kartelnih in protimonopolnih zadevah, kar pomeni 40-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2017. 

Hkrati je Komisija nadaljevala z racionalizacijo postopkov v zadevah na področju konkurence, da bi 

izboljšala pravočasnost in učinkovitost pravil EU o konkurenci. Izvajanje pravil konkurence, ki so bila 

vključena v Pogodbo pred več kot 60 leti, še naprej dokazuje, da je občutljivo ravnotežje, ki so ga 

dosegli ustanovitelji naše Unije, še vedno smiselno. Politika konkurence EU je eno od ključnih orodij 

politike za odzivanje na gospodarske in finančne izzive. Ni težko razumeti, zakaj: temelji na pravilih, 

dejstvih, dokazih in ekonomski presoji, zagotavlja pravno predvidljivost ob spoštovanju pravne 

države in je koristna za državljane in podjetja. Izkazala se je tudi kot trdna osnova za stalno odzivanje 

na nove izzive. 

V zadnjih letih so trgi doživeli velike spremembe, saj digitalizacija gospodarstva nenehno spreminja 

načine njihovega delovanja in obnašanje potrošnikov. Danes dejansko obstajata le dve vrsti 

gospodarskih panog – tiste, ki jih je digitalizacija že preoblikovala, in tiste, ki so še v procesu 

preoblikovanja. Čeprav je to prineslo dobrodošle inovacije, večjo povezljivost, nove izdelke in 

storitve, se povečuje tudi zaskrbljenost javnosti glede učinkov digitalizacije na družbo ter, s stališča 

konkurence, glede koncentracije moči s strani nekaj največjih digitalnih podjetij. Hkrati mora politika 

konkurence, da bi ostala relevantna, nenehno preverjati trenutno stanje. 

Zato smo temu vprašanju namenili temeljit razmislek, da bi razumeli, kaj bo digitalizacija pomenila za 

konkurenco. Naše tri preiskave Googlovega ravnanja so nam pomagale razumeti, kako lahko vplivna 

podjetja v digitalni dobi škodujejo konkurenci. Pred dvema letoma smo zaključili preiskavo o trgih 

elektronskega trgovanja po vsej Evropi na podlagi dokazov iz skoraj 2000 evropskih podjetij. Tej 

preiskavi je sledilo še več zadev s tega področja. 

Januarja letos smo v Bruslju organizirali konferenco, na kateri je več kot 500 udeležencev razpravljalo 

o tem, kako digitalna tehnologija spreminja naše trge. Med pripravami na konferenco smo zbrali 

prek 100 pisnih prispevkov z vseh strani razprave. Pred nekaj meseci so trije posebni svetovalci za 

nas pripravili poročilo o tem, kako bo digitalizacija vplivala na potrošnike v Evropi in kako se lahko 

politika konkurence temu prilagodi. 

Eno od najpomembnejših sporočil iz tega poročila je, da je treba nasloviti vprašanje moči digitalnih 

platform. To je mogoče doseči z ohranjanjem konkurence manjših akterjev s prevladujočimi 

platformami, omejevanjem moči prevladujočih platform in zagotavljanjem, da te svoje poslovne 

stranke obravnavajo pošteno in pregledno, z natančnim opazovanjem strategij, ki omejujejo 

interoperabilnost, predvsem pa z ureditvijo, ki zagotavlja, da so digitalne platforme predmet 

ustreznega demokratičnega nadzora. Najpomembnejši izzivi pri izvajanju pravil konkurence so hitro 

in učinkovito ukrepanje, pravočasno spoprijemanje z grožnjami za konkurenco ter spremljanje novih 

strategij, ki lahko škodijo konkurenci. 

Kar se tiče prihodnjih načrtov, je Komisija za naslednji večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 

lani predlagala 37 programov porabe. Če se bosta sozakonodajalca strinjala, bodo ti programi v 

prihodnjih sedmih letih omogočili neposredno podporo politiki konkurence z okvirnim proračunom v 

višini 140 milijonov EUR. Ena od osrednjih prednostnih nalog področja konkurence v okviru 

programa za enotni trg je pomagati Komisiji, da okrepi svoja orodja in strokovno znanje na področju 

informacijske tehnologije, da bo lahko še naprej učinkovito izvajala pravila konkurence v vse bolj 
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podatkovno vodenem gospodarstvu. Konkretno to pomeni, da moramo biti sposobni odkrivati 

kršitve v svetu, ki ga vodijo algoritmi, ter biti sposobni obvladovati vse bolj obsežne in kompleksne 

primere ter količine podatkov. Zato je ključno, da naše ukrepanje, povezano s konkurenco, ostaja 

relevantno, kakovostno in hitro. Preiskave se morajo izvajati hitro, vendar tudi temeljito in pravilno, 

podjetja pa imajo pravico do izjave. Komisija vse bolj potrebuje natančna in ustrezna informacijska 

orodja, da lahko hitro izbere ustrezne preiskave jih tudi hitro zaključi. 

Da bi bila poraba v okviru novega večletnega finančnega okvira čim bolj učinkovita, si prizadevamo 

za ciljno usmerjeno spremembo pravil o državni pomoči. Zagotoviti želimo, da bo mogoče 

nacionalno financiranje, na primer sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki se 

upravljajo na nacionalni ravni, in centralno upravljano financiranje EU brez težav kombinirati, ne da 

bi to izrivalo zasebne naložbe ali neupravičeno izkrivljalo konkurenco. 

Da bi ostali relevantni, pa je poleg tega potrebno sistematično samoocenjevanje. Lani smo v skladu s 

smernicami Komisije za boljše pravno urejanje začeli presojo pravil o državni pomoči, sprejetih v 

okviru posodobitve področja državnih pomoči, in nekaterih drugih. S tem „preverjanjem ustreznosti“ 

bomo preverili, ali pravila dejansko delujejo tako, kot je bilo zamišljeno, hkrati pa bo to tudi podlaga 

za prihodnje odločitve Komisije v zvezi s podaljšanjem veljavnosti ali morebitno posodobitvijo pravil. 

Poleg tega bo direktiva ECN+, sprejeta lani decembra, zagotovila, da bodo lahko vsi nacionalni 

organi, pristojni za konkurenco, ustrezno financirani in opremljeni za izvajanje pravil konkurence po 

celotni Evropski uniji. Nacionalni organi trenutno sprejmejo približno 85 % vseh odločitev, ki 

temeljijo na uporabi pravil EU o konkurenci. Okrepitev teh organov bo pomenilo hitrejše, enotnejše 

in učinkovitejše izvajanje pravil EU o konkurenci. 

V celoti gledano menim, da so naši ukrepi v letu 2018 in v preteklih letih pokazali, kako politika 

konkurence prispeva tako k pravičnosti na trgih kot tudi k pravičnim rezultatom za državljane in 

državljanke EU, saj zagotavlja, da si lahko podjetja na enotnem trgu konkurirajo pod enakimi pogoji, 

kar posledično koristi potrošnikom. Ves čas smo ukrepali za zaščito in ponovno vzpostavitev lojalne 

konkurence v več ključnih sektorjih, kot so digitalno gospodarstvo, energetski trg, prometni sektor in 

finančni trgi. Nadaljevali smo prizadevanja za zagotovitev, da države članice izbranim podjetjem ne 

odobrijo neupravičenih davčnih ugodnosti, ki tem podjetjem omogočajo izogibanje plačilu 

pravičnega deleža davkov. Hkrati so pravila Evropske unije o državni pomoči še naprej omogočala 

državam članicam, da podpirajo pomembne projekte skupnega evropskega interesa, kot je 

integrirani projekt, ki so ga skupaj priglasili Francija, Nemčija, Italija in Združeno kraljestvo za 

raziskave in inovacije na področju mikroelektronike, po našem mnenju ene od šestih ključnih 

omogočitvenih tehnologij, ki so bistvene za prihodnji industrijski razvoj. Še naprej smo delovali tudi 

na svetovnem prizorišču, kjer smo si prizadevali za spodbujanje prave kulture konkurence v Evropski 

uniji in po vsem svetu. 

To je leto pomembnih sprememb za Evropsko unijo, ki se pripravlja na sprejem nove skupine 

voditeljev in voditeljic za naslednji institucionalni cikel. V tem kontekstu bo imela politika 

konkurence še naprej ključno vlogo pri prispevanju k pravični, trajnostni in konkurenčni Evropi. 

Politika konkurence je in bo ostala ključno orodje za nadaljnjo krepitev konkurenčnosti in ustvarjanje 

pogojev za spodbujanje rasti in novih delovnih mest, vlaganje v tehnologije prihodnosti ter podporo 

krepitvi enotnega trga in evropske industrije, da bosta sposobna konkurirati tudi na svetovni ravni. 

Močno evropsko gospodarstvo namreč potrebuje učinkovito konkurenco, da bi ostalo inovativno, 

dinamično in uspešno. In ker bodo odločitve, ki jih sprejemamo danes, določale, kakšen bo svet, v 
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katerem bomo živeli v naslednjih desetletjih, moramo še naprej zagotavljati, da bomo tudi v 

prihodnosti varovali vrednote, ki so pomembne za Evropejce in Evropejke. 


