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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta
(2019/2131(INI))
Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti 
sen 101–109 artiklan,

– ottaa huomioon kilpailua koskevat asianomaiset komission säännöt, suuntaviivat, 
päätöslauselmat, julkiset kuulemiset, tiedonannot ja asiakirjat,

– ottaa huomioon 15. heinäkuuta 2019 annetun komission kertomuksen 
kilpailupolitiikasta vuonna 2018 (COM(2019)0339) sekä sen oheisasiakirjana samana 
päivänä julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan,

– ottaa huomioon 31. tammikuuta 2019 antamansa päätöslauselman EU:n 
kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta1,

– ottaa huomioon komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin 
10. syyskuuta 2019 päivätyn toimeksiantokirjeen Margrethe Vestagerille,

– ottaa huomioon komission jäsenehdokkaan Margrethe Vestagerin Euroopan parlamentin 
8. lokakuuta 2019 järjestämässä kuulemistilaisuudessa antamat kirjalliset ja suulliset 
vastaukset,

– ottaa huomioon komission tiedonannon sääntöjenvastaisen ja sisämarkkinoille 
soveltumattoman valtiontuen takaisinperinnästä (2019/C 247/01),

 ottaa huomioon 11. joulukuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2019/1 jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten 
täytäntöönpanovalmiuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan varmistamiseksi2,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. marraskuuta 2019 antaman 
lausuntoluonnoksen 15. heinäkuuta 2019 annetusta komission kertomuksesta 
kilpailupolitiikasta vuonna 2018,

 ottaa huomioon alueiden komitean 22. lokakuuta 2019 antaman lausuntoluonnoksen 
15. heinäkuuta 2019 annetusta komission kertomuksesta kilpailupolitiikasta vuonna 
2018,

 ottaa huomioon Euroopan komission korkean tason asiantuntijoiden vuonna 2019 
laatiman raportin ”Competition Policy for the Digital Era” (kilpailupolitiikka 
digitaaliaikakaudella),

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0062.
2 EUVL L 11, 14.1.2019, s. 3–33.
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 ottaa huomioon Ranskan, Saksan ja Puolan 4. heinäkuuta 2019 tekemän ehdotuksen 
”Pour une politique européenne de la concurrence modernisée” (ehdotus Euroopan 
kilpailupolitiikan nykyaikaistamisesta),

 ottaa huomioon Euroopan kuluttajajärjestöjen liiton (BEUC) vuonna 2019 julkaiseman 
raportin ”The Role of Competition Policy in Protecting Consumers’ Well-being in the 
Digital Era” (kilpailupolitiikan rooli kuluttajien hyvinvoinnin suojelemisessa 
digitaaliaikakaudella),

 ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 22. maaliskuuta ja 27. toukokuuta 2019 antamat 
päätelmät,

 ottaa huomioon 18 jäsenvaltion antaman julkilausuman 18. joulukuuta 2018 pidetyssä 
Teollisuuden ystävät ‑ryhmän kuudennessa ministerikokouksessa,

 ottaa huomioon horisontaalista yhteistyötä koskevien suuntaviivojen meneillään olevan 
tarkistuksen,

 ottaa huomioon käynnissä olevan julkisen kuulemisen horisontaalisista 
ryhmäpoikkeusasetuksista,

 ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon aiheesta ”Asianmukaisen eurooppalaisen lainsäädäntökehyksen luominen 
yhteisötalouden yrityksiä varten” (INT871),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan ja maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0000/2019),

A. katsoo, että kilpailupolitiikan on hyödytettävä kuluttajia ja samalla puolustettava 
eurooppalaisia yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä, vilpilliseltä kilpailulta Euroopan 
ulkopuolella;

B. katsoo, että kilpailupolitiikka on mukautettava digitaalisiin, ekologisiin, teollisiin ja 
sosiaalisiin haasteisiin Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti;

C. pitää tärkeänä kestävämpää ja solidaarisempaa taloutta;

Kilpailupolitiikan rooli globalisaatiossa

1. kehottaa komissiota kehittämään kilpailupolitiikan vaikutusta maailmassa erityisesti 
vahvistamalla yhteistyötä Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa;

2. kehottaa komissiota valvomaan ulkomaisia suoria sijoituksia ja olemaan rajoittumatta 
seurantamekanismiin;
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3. pyytää komissiota varmistamaan vastavuoroisuuden kolmansien maiden kanssa 
julkisissa hankinnoissa ja investointipolitiikassa;

4. kehottaa komissiota edistämään Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita 
murroksellisten teknologioiden alalla, yksinkertaistamaan niiden järjestelyjä ja 
keventämään niiden vaatimuksia niin, että myös pienemmän mittakaavan teolliset 
tutkimushankkeet otetaan huomioon;

5. kehottaa komissiota varmistamaan valtiontukien valvonnan tasapuolisen soveltamisen 
eurooppalaisiin toimijoihin, jotta vältetään epäsymmetria suhteessa niiden ulkomaisiin 
kilpailijoihin, joita valvonta ei koske;

6. kehottaa komissiota suhtautumaan suotuisammin teolliseen yhteistyöhön, jotta voidaan 
edistää eurooppalaisten johtavien yritysten nousua maailmanlaajuisesti 
kilpailukykyisiksi;

7. kehottaa tarkistamaan merkityksellisten markkinoiden määritelmää kohti pidemmän 
aikavälin visiota, joka kattaa maailmanlaajuisen ulottuvuuden ja mahdollisen tulevan 
kilpailun;

Kilpailun mukauttaminen digitaaliaikakauteen

8. kehottaa komissiota tarkistamaan yrityskeskittymiä koskevia sääntöjä ja vahvistamaan 
kilpailuoikeutta koskevia toimia ottamalla huomioon sekä henkilö- että rahoitustietoihin 
liittyvät markkina- ja verkkovoimien vaikutukset; ehdottaa, että jokaista tällaisten 
tietojen keskittymistä markkinoilla valvottaisiin etukäteen kynnysarvoista riippumatta;

9. korostaa, että se, että määräävässä asemassa olevat toimijat ostavat startup-yrityksiä, 
hidastaa innovointia ja uhkaa itsemääräämisoikeutta, ja kehottaa komissiota kääntämään 
todistustaakan näissä hankinnoissa;

10. korostaa, että tietyt tahot, jotka hyötyvät sekä alustan että palveluntarjoajan asemasta, 
käyttävät väärin asemaansa ja asettavat kilpailijoille kohtuuttomia ehtoja; pyytää 
komissiota määräämään niille seuraamuksia;

11. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön keskitetyn markkinoiden 
ennakkovalvontajärjestelmän, tarjoamaan kansallisille viranomaisille tarvittavat keinot 
kerätä tietoja anonyymisti ja ottamaan käyttöön kohdennettua sääntelyä, kun 
käytännöistä tulee systeemisiä;

12. varoittaa komissiota siitä, että ulkomaiset monopolit ovat viime aikoina hankkineet 
terveystietoja hallinnoivia digitaalialan toimijoita ja että näin ollen yksityisyyden 
suojaan kohdistuu riskejä sen lisäksi, että näillä liiketoimilla on kilpailunvastaisia 
vaikutuksia;

13. korostaa, että vaikka välitysalustoilla on merkittävä rooli kuluttajien verkkopalvelujen 
saatavuudessa, jotkin niistä käyttävät hyväkseen etuoikeutettua asemaansa toimimalla 
portinvartijoina; pyytää komissiota saattamaan päätökseen alustavan tutkimuksensa, 
joka koskee Spotifyn kantelua Applen kilpailunvastaisista käytännöistä, ja 
käynnistämään virallisen menettelyn mahdollisimman pian;
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14. kannustaa komissiota vahvistamaan kuluttajien valinnanvapautta ja perustamaan 
Euroopan kuluttajaviranomaisen;

Kilpailupolitiikan välineiden tehokkuus

15. muistuttaa, että yritykset kykenevät ottamaan raskaat sakot huomioon kirjanpidossaan ja 
siirtävät ne lopulta kuluttajille;

16. korostaa kilpailusääntöjen täytäntöönpanon hitautta; korostaa tiettyjen toimijoiden 
taloudellista ja rakenteellista riskiä pitkällisten ja kalliiden menettelyjen 
käynnistämisessä; pyytää komissiota harkitsemaan määräaikojen asettamista yritysten 
taloudellisen aikataulun huomioon ottamiseksi;

17. korostaa, että on kiireellisesti turvauduttava varotoimenpiteisiin, jotta mukaudutaan 
uusien markkinoiden nopeaan kehitykseen, ja lopetettava kaikki käytännöt, jotka 
aiheuttaisivat vakavaa haittaa kilpailulle; kehottaa komissiota lieventämään näitä 
toimenpiteitä koskevia kriteerejä peruuttamattomien vahinkojen välttämiseksi;

18. pitää valitettavana, että parlamentin toistuvista pyynnöistä huolimatta komissio ei ole 
vieläkään saattanut päätökseen vuonna 2010 alulle pantua Google Shopping 
-tutkimusta; painottaa, että yleisten ja erikoistuneiden tutkimuspalvelujen täydellinen 
rakenteellinen erottaminen toisistaan saattaa olla tarpeen, koska kohdennettuja, 
tehokkaita ja vahinkoa kärsineen yrityksen kanssa ennalta testattuja, käyttäytymistä 
koskevia korjaustoimenpiteitä ei ole;

Alakohtaiset politiikat

19. kehottaa komissiota turvautumaan järjestelmällisemmin tutkimuksiin aloilla, jotka ovat 
digitaaliaikakaudella välttämättömiä kansalaisten jokapäiväisen elämän kannalta, kuten 
liikenne ja tiedotusvälineet;

20. toteaa jälleen, että verotusta käytetään toisinaan epäsuorien valtiontukien 
myöntämiseen, mikä luo epätasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla;

21. kehottaa komissiota ottamaan valtiontukiuudistusta koskevan strategian täysimääräisesti 
käyttöön erityisesti energiakäänteen osalta;

22. kehottaa komissiota tutkimaan eroja likvidaatiotuen alaan kuuluvien 
valtiontukisääntöjen ja pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin mukaisen 
kriisinratkaisujärjestelmän välillä ja tämän jälkeen tarkistamaan vuonna 2013 annettua 
pankkitiedonantoaan vastaavasti;

Kansalaisten parempi huomioon ottaminen parlamentin avulla 

23. kehottaa käyttämään kilpailupolitiikassa jatkuvasti tavallista lainsäätämisjärjestystä 
vahinkovakuutus- ja ECN+-direktiivien tapaan;

24. kehottaa komissiota raportoimaan parlamentille säännöllisesti kilpailualan 
yhteistyösopimusten täytäntöönpanosta ja seurannasta ja ottamaan sen mukaan 
kansainväliseen toimintaansa;
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25. toteaa toivovansa parlamentille suurempaa roolia kilpailupolitiikan määrittelyssä ja 
kehittämisessä Yhdysvaltojen kongressin tapaan, jolla on jopa valtuudet panna alulle 
tutkimuksia;

26. pyytää komissiota ottamaan parlamentin järjestelmällisesti mukaan työryhmien ja 
asiantuntijoiden työhön erityisesti ei-sitovien sääntelyvälineiden määrittelyssä;

27.  kehottaa komissiota järjestämään monialaisia ja toimielinten välisiä foorumeita, joihin 
osallistuu kansallisia sääntelyviranomaisia ja kansallisia kuluttajaryhmiä, ja rikkomaan 
rajoja kilpailupolitiikassa;

28. muistuttaa kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa tehtävän koordinoinnin 
merkityksestä ja kehottaa komissiota esittämään Euroopan parlamentille arvion ECN+-
direktiivin täytäntöönpanon edellytyksistä;

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
kansallisille parlamenteille ja kansallisille kilpailuviranomaisille.
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PERUSTELUT

Euroopan kilpailupolitiikka tunnetaan Euroopan unionin rajojen ulkopuolellakin sen 
tehokkuudesta, uskottavuudesta, hyödyllisyydestä ja siitä, että se nivoutuu hyvin yhteen EU:n 
jäsenvaltioiden kansallisten politiikkojen kanssa. Kilpailupolitiikan uskottavuus perustuu 
siihen, että on laadittu ja sovellettu vakaita sääntöjä, joihin eivät vaikuta poliittisten 
tarkoitusperien muutokset. EU:n kilpailupolitiikka on osoittautunut hyödylliseksi myös siksi, 
että se ei ole itsetarkoitus vaan väline, joka palvelee eurooppalaisten kuluttajien etuja. 
Esittelijä kehottaa vahvistamaan näitä kilpailupolitiikan perustekijöitä.

Euroopan unionilla on nyt edessään suuria geopoliittisia, digitaalisia, ilmastoon liittyviä ja 
demokraattisia haasteita. Kilpailupolitiikka ei voi olla ainoa väline, jota voidaan käyttää 
näihin haasteisiin vastaamiseksi. Tästä huolimatta esittelijä aikoo kartoittaa ja ehdottaa useita 
parannuskeinoja, joiden avulla kilpailupolitiikka voisi täyttää tehtävänsä täysimääräisesti. 
Näin ollen kertomusta ei ole jäsennelty kilpailupolitiikan eri alojen ympärille, vaan siinä on 
tarkoitus keskittyä näihin keskeisiin haasteisiin.

Esittelijä katsoo, että komission olisi toteutettava useita toimia, jotka vastaavat ilmoitettua 
aikomusta tulla geopoliittisesti kunnianhimoiseksi komissioksi ja vahvistaa Euroopan 
asemaa maailmassa. Toimien olisi koskettava erityisesti Euroopan unionin suhteita 
kumppaneihinsa etenkin kilpailupolitiikkaan liittyvän kansainvälisen yhteistyön, ulkomaisten 
suorien sijoitusten valvonnan tai julkisten hankintojen aloilla. Ne voidaan myös muuntaa 
kilpailupolitiikaksi, jolla edistetään Euroopan johtavien toimijoiden syntymistä ja kasvua 
keskeisillä aloilla ja kykyä reagoida mm. ympäristöä, tekoälyä ja kaupunkiliikennettä 
koskeviin kilpailukysymyksiin, joita uudet markkinat ovat tuoneet esiin Euroopan 
suvereniteetin puolesta.

Esittelijä haluaa myös kehottaa komissiota toimimaan päättäväisesti kilpailun 
mukauttamiseksi digitaaliseen aikakauteen. Tämä edellyttää, että ”tietojen koostajien” 
markkinavoimaan liittyvä näkökulma otetaan huomioon määräävän markkina-aseman 
väärinkäytön tunnistamisessa ja sulautumien yhteydessä. Tämä edellyttää myös vahvaa ja 
päättäväistä välitysfoorumeita koskevaa toimintaa. Olisi myös harkittava digitaalisten 
markkinoiden systeemisen valvonnan käyttöönottoa.

Esittelijä ehdottaa useita keinoja, joilla kilpailupolitiikka saataisiin vastaamaan ilmaston 
lämpenemisen asettamia haasteita. Esimerkiksi valtiontukijärjestelmä olisi mukautettava 
Pariisin sopimuksiin ja energiasiirtymään. Viimeksi mainitulla alalla on olennaisen tärkeää, 
että asiaa koskevien suuntaviivojen tarkistaminen tarjoaa mahdollisuuden ottaa käyttöön 
tiukat vaatimukset, kun kyseessä ovat energiamuodot, jotka eivät ole Pariisin sopimuksen 
kanssa yhteensopivia.

Esittelijä korostaa, että tarvitaan tehokkaampaa ja osallistavampaa politiikkaa. Menettelyt 
ovat joskus liian pitkiä ja kalliita. Ehdotetut korjaustoimenpiteet rajoittuvat edelleen liian 
usein puhtaasti taloudellisiin toimenpiteisiin, jotka eivät aina ole riittävän varoittavia. 
Esittelijä katsoo, että mahdollisia korjaustoimenpiteitä on kiireellisesti lisättävä. Lisäksi 
kilpailupolitiikassa on otettava paremmin huomioon kansalaiset, erityisesti ottamalla mukaan 
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toimintaan entistä tiiviimmin heitä edustava Euroopan parlamentti. Tämä johtaisi useisiin 
tässä mietinnössä esitettyihin toimenpiteisiin.

Lopuksi esittelijä toivoo, että komissio antaisi konkreettisia vastauksia Euroopan 
parlamentin mietintöihin. Esittelijä toistaa tässä yhteydessä tarkoituksella ja joskus jopa 
kokonaisuudessaan aiemmissa mietinnöissä esitetyt pyynnöt, joihin annetut vastaukset eivät 
vaikuta riittäviltä. On erittäin tärkeää, että tämän kertomuksen sekä edellisten ja seuraavien 
kertomusten perusteella toteutetaan tiukkoja jatkotoimia.


