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Concorrência
A

Comissária

Europeia

Concorrência,

para

Neelie

a

Kroes,

discursou sobre os 50 Anos do
Direito

Comunitário

da

Concorrência, focando os últimos
progressos alcançados no combate
aos cartéis, no controlo dos auxílios
de Estado e nas concentrações
transfronteiriças.

Neelie Kroes discursa sobre os 50 Anos do Direito Comunitário da
Concorrência
Em 5 de Junho de 2007, a Comissária Europeia para a Concorrência,
Neelie Kroes, falou sobre os 50 Anos do Direito Comunitário da
Concorrência.
Neelie Kroes começou por salientar a importância da concorrência no
mercado único europeu, a qual contribui, na sua opinião, para o aumento
do bem-estar dos consumidores e para uma eficiente distribuição dos
recursos.
Nos últimos cinquenta anos, o combate aos cartéis e o controlo sobre as
concentrações impediram as distorções mais significativas da
concorrência, as medidas de liberalização desafiaram os direitos especiais
injustificados e o controlo sobre os auxílios de Estado preveniu os
subsídios estatais ilegais e prejudiciais.
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Com vista a responder aos novos desafios colocados à concorrência, a
Comissão Europeia tem, assim, exercido a sua acção em três grandes
áeras: o combate aos cartéis, os auxílios de Estado e o controlo das
concentrações.
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Nos últimos cinco anos, a Comissão Europeia tomou trinta e cinco
decisões relativas a cartéis e aplicou mais de 6300 milhões de euros em
coimas, bem como adoptou importantes medidas como a revisão do
Regime de Clemência e o Modelo do Programa de Imunidade e Redução
de Coimas da Rede Europeia da Concorrência.
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Quanto aos Auxílios de Estado, a Comissão Europeia lançou em 2005 o
Plano de Acção relativo aos Auxílios de Estado, o qual constituiu a primeira
reforma global da política das ajudas de Estado. Para além disso, a
Comissão Europeia adoptou novas Orientações sobre os Auxílios
Regionais e os Capitais de Risco, um Quadro para a Pesquisa,
Desenvolvimeto e Investigação, regras sobre a compensação para os
serviços públicos essenciais e a revisão do Regulamento “de minimis”.
A Comissão Europeia publicou ainda um Regulamento Geral provisório
sobre as Isenções por categoria, e pretende rever as Orientações sobre os
Auxílios ao Ambiente. Tenciona igualmente melhorar os procedimentos.
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Neelie Kroes manifestou ainda a sua satisfação pelo grande aumento de
concentrações transfronteiriças, as quais tiveram lugar em vários sectores
da economia. Para acompanhar este movimento, a Comissão Europeia
está a trabalhar em Orientações sobre Concentrações Verticais e sobre
Fusões de empresas que operam em diferentes áreas e numa Informação
sobre os Remédios destinados a prevenir os efeitos prejudiciais das
concentrações.
Por fim, a Comissária Europeia realçou a necessidade da cooperação
internacional e a importância dos inquéritos sectoriais e da monitorização
dos mercados, já que permitem à Comissão Europeia identificar as actuais
barreiras à concorrência.
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