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Förord till Rapport om konkurrenspolitiken 2018 

av Margrethe Vestager, kommissionsledamot med ansvar för konkurrens 

2018 var ett mycket aktivt år för kommissionen när det gäller att genomdriva EU:s konkurrenspolitik 

och konkurrensrätt: kommissionen utfärdade 395 beslut i koncentrationsärenden, fattade 284 beslut 

om statligt stöd och beslutade i mer än 20 kartell- och antitrustärenden, en ökning med 40 % sedan 

2017.  Samtidigt fortsatte kommissionen att förenkla förfarandena i konkurrensärenden för att 

förbättra EU:s konkurrensregler vad gäller tidsplanering och ändamålsenlighet. Genomdrivandet av 

de konkurrensregler som fastställdes i fördraget för mer än 60 år sedan visar alltjämt giltigheten av 

den väl avvägda jämvikt som unionens grundare uppnådde. EU:s konkurrenspolitik är ett viktigt 

politiskt redskap för att hantera ekonomiska och finansiella utmaningar. Det är lätt att förstå varför: 

med en fast grund i regler, fakta, bevis och ekonomiska bedömningar ger den rättslig förutsägbarhet 

vad gäller rättssäkerhet och skapar värdefulla fördelar för medborgare och företag. Samtidigt har 

den visat sig vara en sund grundval för att kontinuerligt hantera nya utmaningar. 

Under senare år har marknaderna genomgått omvälvande förändringar, och ekonomins 

digitalisering ändrar ständigt marknadernas funktionssätt, liksom konsumenternas beteende. Det 

finns egentligen bara två sorters företag i dag – de som har omvandlats genom digitaliseringen och 

de som håller på att omvandlas. Även om detta har medfört välkomna innovationer, ökad 

konnektivitet samt nya produkter och tjänster, finns också en ökande oro bland allmänheten när det 

gäller dess inverkan på samhället och, ur konkurrenssynpunkt, koncentrationen av inflytande hos ett 

fåtal mycket stora digitala företag. Samtidigt måste man konstant ifrågasätta status quo för att förbli 

relevant. 

Vi har därför ägnat stor eftertanke åt vad digitaliseringen betyder för konkurrensen. Våra tre 

undersökningar av Googles beteende har bidragit till förståelsen av hur mäktiga företag kan skada 

konkurrensen i den digitala eran. För två år sedan avslutades vår undersökning av marknaderna för 

e-handel i Europa, som grundar sig på resultat från närmare 2 000 europeiska företag.  Vi har följt 

upp denna undersökning med ett antal ärenden. 

I januari i år samlade vi över 500 deltagare till en konferens i Bryssel för att diskutera hur digital 

teknik förändrar våra marknader. Inför konferensen samlade vi in över 100 skriftliga bidrag från alla 

sidor i debatten. För några månader sedan mottog vi den rapport som författats av tre särskilda 

rådgivare om hur digitaliseringen kommer att påverka Europas konsumenter, och hur 

konkurrenspolitiken kan anpassas.  

Ett av de viktigaste budskapen i rapporten är att vi måste hantera digitala plattformars inflytande. 

Detta kan uppnås genom att bevara mindre aktörers konkurrenskraft gentemot dominerande 

plattformar, genom att utnyttja de dominerande plattformarnas inflytande och se till att dessa 

behandlar sina kunder rättvist och transparent, genom att nära observera strategier som 

underminerar interoperabiliteten, samt inte minst genom regleringar som säkerställer att digitala 

plattformar upprätthålls under lämplig demokratisk kontroll. Den största utmaningen vad gäller 

genomdrivandet av konkurrensreglerna är förmågan att ingripa, snabbt och effektivt, för att hantera 

hot mot konkurrensen i rätt tid, och att vara medveten om nya strategier som kan skada 

konkurrensen.  

Med sikte på framtiden föreslog kommissionen i fjol 37 utgiftsprogram för nästa fleråriga budgetram 

2021–2027. Om de godkänns av medlagstiftarna skulle dessa program göra det möjligt att direkt 

stödja konkurrenspolitiken med en preliminär budget på 140 miljoner euro under de kommande sju 

åren. En viktig prioritering i konkurrensdelen av programmet för den inre marknaden är att hjälpa 
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kommissionen att förbättra sina it-verktyg och sin expertis för att effektivt genomdriva 

konkurrensreglerna i en alltmer databaserad ekonomi. Detta betyder specifikt att vi måste kunna 

upptäcka överträdelser i en värld som drivs av algoritmer, och hantera ärendeakter och 

datamängder av ständigt ökande volym och komplexitet. Relevans, kvalitet och hastighet är fortsatt 

grundläggande inslag i våra konkurrensrelaterade åtgärder. Utredningar måste vara snabba, men 

också grundliga och noggranna, och företag måste ha rätt att bli hörda. Kommissionen behöver i 

ökande utsträckning skarpa och fullgoda it-verktyg för att kunna fokusera sina utredningar och 

slutföra dem snabbt.  

För att säkerställa kostnadseffektiviteten i den nya fleråriga budgetramen har vi för avsikt att ändra 

reglerna för statligt stöd på ett riktat sätt. Vi vill se till att nationell finansiering – till exempel från 

EU:s struktur- och investeringsfonder som förvaltas på nationell nivå – och centralt förvaltad EU-

finansiering kan kombineras smidigt, utan att det tränger ut privata investeringar eller otillbörligt 

snedvrider konkurrensen. 

En systematisk självutvärdering krävs också för att förbli relevant. I enlighet med kommissionens 

riktlinjer om bättre lagstiftning inledde vi också i fjol en utvärdering av de regler för statligt stöd som 

antogs som ett led i moderniseringen av det statliga stödet, samt av vissa andra regler. Med hjälp av 

denna kontroll av ändamålsenlighet kommer det att fastställas huruvida reglerna faktiskt har 

fungerat som planerat, och den kommer att ligga till grund för de beslut som kommissionen ska fatta 

i framtiden om huruvida reglerna ska förlängas eller eventuellt uppdateras. 

Direktivet om Europeiska konkurrensnätverket (ECN+), som antogs i december 2018, kommer att 

säkerställa att alla nationella konkurrensmyndigheter tilldelas lämplig finansiering och tillräckliga 

verktyg för att kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna i hela Europeiska unionen. De 

nationella myndigheterna fattar för närvarande omkring 85 % av alla beslut där EU:s 

konkurrensregler tillämpas, och att stärka dem kommer att innebära en snabbare, mer enhetlig och i 

slutändan en effektivare kontroll av efterlevnaden av EU:s konkurrensregler. 

Sammantaget anser jag att våra åtgärder under 2018 och föregående år har visat hur 

konkurrenspolitiken bidrar både till rättvisa marknader och rättvisa resultat för EU:s medborgare, 

genom att se till att företagen kan konkurrera på lika villkor på den inre marknaden, vilket i sin tur 

gynnar konsumenterna. Vi har kontinuerligt vidtagit åtgärder för att skydda och återupprätta rättvis 

konkurrens i ett antal nyckelsektorer, till exempel den digitala ekonomin, energimarknaden, 

transportsektorn och finansmarknaderna. Vi har fortsatt våra insatser för att se till att 

medlemsstaterna inte beviljar vissa företag otillbörliga skatteförmåner som gör det möjligt för dem 

att undvika att betala sin andel av skatten. EU:s regler för statligt stöd gjorde det samtidigt fortsatt 

möjligt för medlemsstaterna att stödja viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, till 

exempel det integrerade projekt som anmälts gemensamt av Frankrike, Tyskland, Italien och 

Storbritannien för forskning och innovation inom mikroelektronik, en av de sex viktiga möjliggörande 

tekniker som vi anser avgörande för framtida industriell utveckling. Slutligen verkar vi fortsatt globalt 

för att främja en verklig konkurrenskultur, i Europeiska unionen och i hela världen.  

Detta är ett år av viktiga förändringar för Europeiska unionen, då den förbereder sig för att välkomna 

ett nytt ledarlag för nästa mandatperiod. I detta sammanhang spelar vår konkurrenspolitik fortsatt 

en avgörande roll för att bidra till ett rättvist, hållbart och konkurrenskraftigt Europa. 

Konkurrenspolitiken är och förblir ett viktigt instrument för att fortsätta att öka konkurrenskraften 

och skapa villkoren för att stimulera tillväxt och jobbskapande, investera i morgondagens teknik 

samt stödja den inre marknaden och Europas industriers kapacitet att bli starkare och att kunna 

konkurrera även globalt. 
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Därför att en stark europeisk ekonomi behöver effektiv konkurrens för att hålla sig innovativ, 

dynamisk och framgångsrik. Och därför att vi befinner oss i ett skede av vår historia där de val vi gör 

kommer att bestämma vilken typ av värld som vi ska leva i under kommande decennier, och då vi 

även i fortsättningen måste se till att skydda de värden som Europas medborgare värnar.  


