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EHDOTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 

valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. toteaa, että avoimet ja kilpailukykyiset sisämarkkinat ovat perusedellytys kasvulle ja 

todelliselle elpymiselle, ja katsoo siksi, että kilpailupolitiikka on tärkeä tekijä kuluttajien, 

kansalaisten, yritysten (erityisesti pk-yritysten) ja työntekijöiden oikeuksien ja  etujen 

suojelemisessa sosiaalisessa markkinataloudessa, koska sen avulla voidaan varmistaa 

tasapuoliset toimintaedellytykset; toteaa, että EU:n kuluttajien ja yritysten käyttäytyminen 

ja tarpeet muuttuvat jatkuvasti digitaaliseen talousmalliin perustuvassa yhteiskunnassa; 

2. katsoo, että EU:n kilpailulainsäädännön ja kilpailuviranomaisten olisi varmistettava 

tasapuoliset toimintaedellytykset, valinnanvapaus sekä laadukkaiden tuotteiden ja 

palvelujen monimuotoisuus ja niiden saatavuus kilpailukykyiseen hintaan; katsoo, että 

olisi myös varmistettava, että yrityksiä kannustetaan investoimaan ja innovoimaan 

antamalla niille todelliset mahdollisuudet tuotteidensa myynnin edistämiseen; kehottaa 

EU:n ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisia jatkamaan elintarvikealaa koskevaa työtä, 

jossa tutkitaan yksityisten tuotemerkkien vaikutusta kuluttajien valintoihin ja innovointiin; 

3. katsoo, että kilpailupolitiikalla olisi kyettävä luomaan toimintaympäristö, joka edistää 

yrittäjyyttä ja pk-yritysten kehittämistä, koska ne ovat kasvun ja työllisyyden moottoreita; 

katsoo, että on ehdottoman tärkeää varmistaa, ettei kilpailun vastainen toiminta estä pieniä 

ja uusia yrityksiä laajenemasta ja tekemästä innovaatioita; korostaa, että ponnistelut reilun 

kilpailun säilyttämiseksi lisäävät kuluttajien valinnanvapautta ja auttavat luomaan 

sellaisen toimintaympäristön, jossa pk- ja mikroyritykset voivat osoittaa suurempaa 

innovointikykyä ja luovuutta;    

4. korostaa, että valtiontukea koskevien EU:n säännösten tavoitteina olisi oltava sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus ja yhteenkuuluvuus sekä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 

saavuttaminen; pitää siksi tärkeänä, että valtiontuki kohdennetaan reaalitalouteen tehtäviin 

investointeihin ja että sillä edistetään resurssien keskittämistä avainalueille, kuten 

tutkimukseen ja innovointiin, digitalisaatioon, infrastruktuurin ja erityisesti rajat ylittävien 

infrastruktuurihankkeiden kehittämiseen sekä ilmasto- ja energiatavoitteiden 

saavuttamiseen pitkällä aikavälillä; 

5. katsoo, että kilpailupolitiikkaa on ajantasaistettava ja se on pantava tehokkaasti 

täytäntöön, jotta voidaan vastata nopeasti muuttuvien sekä vahvaa markkinatuntemusta ja 

nopeaa reagointia edellyttävien digitaalisten sisämarkkinoiden asettamiin haasteisiin;  

korostaa siksi, että EU:n kilpailulainsäädäntö on pantava täytäntöön tehokkaasti ja 

nopeammin, että on voitettava EU:ssa nykyisin vallitseva hajaannus sekä tunnistettava ja 

poistettava markkinoillepääsyä koskevat rajoitukset, lisättävä kuluttajien ja yritysten 

luottamusta digitaalialaan ja edistettävä sen innovatiivisuutta ja dynaamisuutta; 

muistuttaa, että todellisten digitaalisten sisämarkkinoiden toteutuminen edistäisi kasvua 

myös uusilla aloilla ja loisi laadukkaita työpaikkoja; 

6. korostaa, että EU:n on harjoitettava tehokasta kilpailupolitiikkaa, jotta taataan 

korkeatasoinen kuluttajansuoja jotta kuluttajat voivat hyötyä digitaalisista 
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sisämarkkinoista; toteaa, että kuluttajat ovat digitaalisten sisämarkkinoiden ytimessä ja 

että kulutusmenojen osuus EU:n bruttokansantuotteesta on noin 56 prosenttia; 

7. kehottaa komissiota selvittämään, voisivatko sellaiset itsenäiset vähittäiskauppiaat, jotka 

kuitenkin saavat kilpailulainsäädännön mukaan toimia yhdessä fyysisten liikkeidensä 

välityksellä, myös tehdä yhteisiä tarjouksia sähköisen kaupankäynnin alalla; 

8. korostaa, että yhteentoimivuus edistää oikeudenmukaista kilpailua ja että siihen olisi 

kannustettava ja sitä olisi kehitettävä; 

9. katsoo, että ”ensimmäisen toimijan” etuun perustuva määräävä markkina-asema, jota 

käytetään väärin, ja digitaalialan verkkovaikutukset ovat avainkysymyksiä, joita olisi 

seurattava tarkemmin; 

10. katsoo, että on ratkaisevan tärkeää taata yhtäläiset mahdollisuudet digitaalisilla 

markkinoilla ja torjua määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ja verosuunnittelua, ja 

toteaa, että nämä tavoitteet hyödyttävät viime kädessä kuluttajia; katsoo, että on erityisen 

tärkeää lisätä internetissä toimivien hakukoneiden, sähköisen kaupankäynnin ja 

mainonnan markkinoiden avautumista ja avoimuutta ja parantaa niiden kilpailukykyä sekä 

taata internetin neutraalius, toisin sanoen oikeudenmukainen, avoin ja syrjimätön pääsy 

internetiin kieltämällä syrjintä ja internetliikenteen rajoittaminen oikeudenmukaisen 

kilpailun ja markkinoiden yhteenkuuluvuuden edellytyksenä kuluttajien ja yritysten 

eduksi; 

11. katsoo, että tärkein edellytys eurooppalaisen energiaunionin toteuttamiselle ovat toimivat 

energian sisämarkkinat, jotka puolestaan edellyttävät EU:n kilpailusääntöjen tehokasta ja 

jatkuvaa soveltamista; pitää tärkeänä, että komissio painottaa edelleen energiamarkkinoita 

ja kiinnittää niihin enemmän huomiota, jotta energia-alaa voidaan yhdentää paremmin ja 

kohtuullistaa energian hintoja, koska energia on merkittävä menoerä kotitalouksille ja 

yrityksille EU:ssa; 

12. pitää myönteisenä tutkinnan aloittamista ja sakkojen määräämistä kilpailusääntöjä 

rikkoneille toimijoille; kehottaa komissiota jatkamaan ponnisteluja sellaisen 

kilpailukulttuurin edistämiseksi, joka parantaa välittömästi markkinoiden toimintaa 

kuluttajien ja yritysten eduksi; 

13. pitää myönteisenä, että on aloitettu sähköistä kaupankäyntiä koskeva alakohtainen 

tutkimus EU:n markkinoilla olevien mahdollisten kilpailun esteiden selvittämiseksi; 

korostaa, että moitteettomasti toimiva sähköinen kaupankäynti ei ole tärkeää vain 

talouskasvun kannalta vaan että se merkitsee myös alempia transaktiokustannuksia, 

alhaisempia hintoja ja suurempaa valinnanvapautta kuluttajille; kehottaa komissiota 

tutkimaan, onko nykyisiin kilpailusäännöksiin, muun muassa ryhmäpoikkeusasetukseen, 

tehtävä muutoksia perusteettoman maakohtaisen eston torjumiseksi, ei-toivottu 

uudelleenreititys ja maantieteelliseen sijaintiin perustuva epäreilu hintasyrjintä mukaan 

luettuina; 

14. katsoo, että on erittäin tärkeää panna jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin 

kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla 

nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin sovellettavista säännöistä annettu direktiivi 

2014/104/EU oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti täytäntöön; kehottaa komissiota 
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valvomaan tarkasti, miten jäsenvaltiot panevat direktiivin täytäntöön, ja varmistamaan, 

että säännöksiä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa; korostaa, että 

muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus, johon voivat sisältyä myös kollektiiviset 

oikeussuojakeinot, on hyvin tärkeä EU:n kilpailupolitiikan tavoitteiden saavuttamisen 

kannalta; 

15. katsoo, että sähköisen hallinnon kehittäminen on tärkeä kasvua ja myös pk-yritysten 

osallistumista edistävä tekijä; kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita hyödyntämään kaikkia 

julkisista hankinnoista annetussa uudessa lainsäädännössä niiden käyttöön annettuja 

välineitä kasvun edistämiseksi EU:ssa ja kehottaa komissiota tukemaan kaikkia sähköisen 

hallinnon kehittämiseen liittyviä aloitteita; korostaa lisäksi, että sähköisten 

hallintojärjestelmien edistäminen ja täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa edistää 

osaltaan sääntöjen rikkomisen tehokasta valvontaa ja avoimuuden varmistamista sekä 

julkisella että yksityisellä sektorilla; 

16. toteaa, että asiakkaille myydään samalla tuotenimellä ja samassa pakkauksessa tuotteita, 

jotka sisältävät eri ainesosia; kehottaa komissiota arvioimaan, onko tällä käytännöllä EU:n 

kilpailupolitiikassa kielteisiä vaikutuksia paikallisten ja alueellisten tuotteiden toimittajiin 

ja erityisesti pk-yrityksiin; 

17. katsoo, että kilpailupolitiikalla olisi oltava merkittävä osuus rahoitusmarkkinoiden 

tekemisessä turvallisemmiksi ja avoimemmiksi kuluttajille; pitää lisäksi myönteisinä 

sähköisten maksujen alalla hyväksyttyjä lainsäädäntötoimia ja erityisesti maksukorteilla 

tehdyistä maksuista perittäviä pankkien välisiä palkkioita koskevien enimmäismäärien 

käyttöönottoa; 

18. katsoo, että komission on edelleen edistettävä kansallisten kilpailuviranomaisten 

lähentymistä ja niiden välisen yhteistyön parantamista EU:ssa; 

19. kehotta komissiota varmistamaan, että jäsenvaltiot panevat ajoissa täytäntöön EU:n uudet 

julkisia hankintoja koskevat säännöt, erityisesti sähköisiä hankintoja ja sähköistä hallintoa 

koskevat säännöt ja uudet säännöt sosiaalisten ja ympäristöä koskevien kriteerien 

huomioon ottamisesta ja sopimusten jakamisesta osiin innovoinnin ja reilun kilpailun 

edistämiseksi, pk-yritysten tukemiseksi hankintamarkkinoilla sekä parhaan vastineen 

takaamiseksi julkisten varojen käytössä; 

20. on yhtä mieltä siitä, että kun kauppiaat päättävät tarjota tuotteita ja palveluja vain tietyissä 

jäsenvaltioissa, kuluttajien valinnanmahdollisuudet ovat rajallisemmat ja hinnat 

korkeammat, koska kilpailu on vähäisempää sisämarkkinoilla; kehottaa komissiota 

poistamaan kaikenlaisen kansallisuuteen tai asuinpaikkaan perustuvan syrjinnän; 

21. katsoo, että todelliset sisämarkkinat voivat toimia tehokkaasti vain jos verotuksen 

avoimuutta ja koordinointia lisätään ja verokysymyksissä tehdään tiiviimpää yhteistyötä, 

jotta taataan yritysten välinen reilu kilpailu; pitää valitettavana, että jäsenvaltioiden 

välinen verokilpailu on johtanut epätasapuolisiin kilpailuehtoihin sisämarkkinoilla, mikä 

asettaa pk-yritykset epäedullisempaan asemaan suuriin monikansallisiin yrityksiin nähden; 

22. pitää myönteisenä kilpailun valvonnan ja digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian 

välistä voimakasta yhteisvaikutusta erityisesti maakohtaisiin estokäytäntöihin ja 

lisenssisopimuksiin liittyvissä toimissa digitaalisten sisämarkkinoiden päätökseen 
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saattamiseksi; katsoo, että energian sisämarkkinoilla tarvitaan samanlaista 

vuorovaikutusta, jotta voidaan poistaa esteet energian rajat ylittävältä siirtämiseltä ja 

perustaa energiaunioni; 

23. kannustaa Euroopan kilpailuviranomaisten verkostoa keskustelemaan kasvavasta 

jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla vähittäismyyntiliikkeitä ostavien liittoumien verkostosta; 

24. korostaa kilpailupolitiikan ja kuluttajansuojan välistä yhteyttä; viittaa 

kuluttajamarkkinoiden tulostauluihin ja niiden tuloksiin; 

25. katsoo, että kilpailu televiestintäalalla ei ole tärkeää vain innovoinnin ja investointien 

edistämiseksi vaan myös kohtuullisten hintojen takaamiseksi ja palvelujen valinnan 

vapauden takaamiseksi kuluttajille; kehottaa siksi komissiota turvaamaan kilpailun tällä 

alalla myös taajuuksien myöntämisessä; 

26. katsoo, että kansallisten kilpailuviranomaisten on käytettävä kaikkia olemassa olevia 

välineitä ja sovellettava kilpailulainsäädäntöä epäoikeudenmukaisiin 

kaupankäyntimenetelmiin elintarvikeketjussa; korostaa, että kilpailuviranomaisten on 

tehtävä yhteistyötä varmistaakseen kustannustehokkuuden, avoimuuden, 

monimuotoisuuden ja kuluttajien valinnanvapauden. 
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