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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta
(2012/XXXX(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 2011. aasta konkurentsipoliitika aruannet (COM(2012)0253) ja 
sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2012)0141),

– võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu 
artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta1,

– võttes arvesse nõukogu 20. jaanuari 2004. aasta määrust (EÜ) nr 139/2004 kontrolli 
kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (EÜ ühinemismäärus)2,

– võttes arvesse komisjoni 13. oktoobri 2008. aasta teatist „Riigiabi eeskirjade kohaldamine 
meetmete suhtes, mida on võetud seoses finantsasutustega praeguse ülemaailmse 
finantskriisi olukorras” (pangandusteatis)3,

– võttes arvesse komisjoni 5. detsembri 2008. aasta teatist „Finantsasutuste 
rekapitaliseerimine praeguses finantskriisis: piirdumine minimaalselt vajaliku abiga ja 
kaitsemeetmed põhjendamatute konkurentsimoonutuste vastu” (rekapitaliseerimisteatis)4,

– võttes arvesse komisjoni 25. veebruari 2009. aasta teatist langenud väärtusega varade 
käsitlemise kohta ühenduse pangandussektoris (langenud väärtusega varade teatis)5,

– võttes arvesse komisjoni 23. juuli 2009. aasta teatist finantssektori elujõulisuse taastamise 
ja praeguse kriisi olukorras riigiabi eeskirjade kohaste ümberkorraldamismeetmete 
hindamise kohta (ümberkorraldamisteatis)6,

– võttes arvesse komisjoni 17. detsembri 2008. aasta teatist „Ajutine ühenduse riigiabi 
meetmete raamistik praeguses finants- ja majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu 
toetamiseks ” (algne ajutine raamistik)7,

– võttes arvesse komisjoni 1. detsembri 2010. aasta teatist „Euroopa Liidu riigiabi meetmete 
ajutine raamistik praeguses finants- ja majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu 
toetamiseks” (uus ajutine raamistik, mis asendab 31. detsembril 2010 lõppenud 
raamistikku)8,

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa riigiabi eeskirjade kohaldamise kohta üldist 
                                               
1 EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1.
2 ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.
3 ELT C 270, 25.10.2008, lk 8.
4 ELT C 10, 15.1.2009, lk 2.
5 ELT C 72, 26.3.2009, lk 1.
6 ELT C 195, 19.8.2009, lk 9.
7 ELT C 16, 22.1.2009, lk 1.
8 ELT C 6, 11.1.2011, lk 5.
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majandushuvi pakkuvate teenuste osutamise eest makstava hüvitise suhtes1,

– võttes arvesse komisjoni 20. detsembri 2011. aasta otsust Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid 
osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes2,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa Liidu raamistik riigiabi jaoks, mida antakse 
avalike teenuste eest makstava hüvitisena (2011)”3,

– võttes arvesse komisjoni määrust Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele 
antava vähese tähtsusega abi suhtes4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi tellitud ja 2011. aasta juunis valminud uurimust 
„Riigiabi – kriisieeskirjad finantssektorile ja reaalmajandusele”5,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi tellitud 2012. aasta juunis valminud uurimust 
„Monopolidevastane kollektiivne õiguskaitse”6,

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti „Avalik arutelu: Euroopa ühtne 
lähenemisviis kollektiivsele õiguskaitsele” (SEC(2011)0173),

– võttes arvesse komisjoni teatist „ELi riigiabi ajakohastamine” (COM(2012)0209),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Suunised, mis käsitlevad teatavaid riigiabimeetmeid 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemis pärast 2012. aastat” (edaspidi 
„HKSi suunised”)7,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete raamkokkulepet 20. novembrist 
20108 (edaspidi „raamkokkulepe”), eelkõige selle punkte 129 ja 1610. 

– võttes arvesse euroala tippkohtumisel 29. juunil 2012 võetud seisukohta11, 

– võttes arvesse oma 22. veebruari 2005. aasta resolutsiooni komisjoni XXXIII 
konkurentsipoliitika 2003. a raporti kohta12, 4. aprilli 2006. aasta resolutsiooni komisjoni 

                                               
1 ELT C 8, 11.1.2012, lk 4.
2 ELT L 7, 11.1.2012, lk 3.
3 ELT C 8, 11.1.2012, lk 15. 
4 ELT L 114, 26.4.2012, lk 8.
5 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=42288
6 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=74351
7 ELT C 158, 5.6.2012, lk 4.
8 ELT L 304, 20.11.2010, lk 47.
9 „Iga komisjoni liige tagab korrapärase ja otsese teabevahetuse komisjoni liikme ja asjaomase 
parlamendikomisjoni esimehe vahel.”
10 „Kolme kuu jooksul pärast parlamendi resolutsiooni vastuvõtmist esitab komisjon parlamendile kirjaliku teabe 
meetmete kohta, mida on võetud vastuseks konkreetsetele parlamendi resolutsioonides esitatud nõudmistele, 
sealhulgas juhtudel, kui komisjon ei ole saanud parlamendi seisukohti järgida.” [...]’
11 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
12 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0032.
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2004. aasta konkurentsipoliitika aruande kohta1, 19. juuni 2007. aasta resolutsiooni 
2005. aasta konkurentsipoliitika aruande kohta2, 10. märtsi 2009. aasta resolutsiooni 
2006. ja 2007. aasta konkurentsipoliitika aruannete kohta3, 9. märtsi 2010. aasta 
resolutsiooni 2008. aasta konkurentsipoliitika aruande kohta4, 20. jaanuari 2011. aasta 
resolutsiooni 2009. aasta konkurentsipoliitika aruande kohta5, ja 2. veebruari 2012. aasta 
resolutsiooni ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta6,

– võttes arvesse oma 15. novembri 2012. aasta resolutsiooni üldist majandushuvi pakkuvate 
teenuste suhtes kohaldatavate ELi riigiabi eeskirjade uuendamise kohta7,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7-..../2011),

A. arvestades, et konkurentsipoliitika on osa ELi n.ö geneetilisest koodist ja Euroopa 
sotsiaalse turumajanduse alustala;

B. arvestades, et 2011. aastal kriis süvenes, tuues ELis kaasa majanduslanguse;

C. arvestades, et konkurentsipoliitikal on oluline roll kriisile reageerimisel, strateegia 
„Euroopa 2020” toetamisel ja pangaliidu, tõelise majandus- ja rahaliidu ning tugevama 
integratsiooni poole liikumisel;

Üldised märkused

1. toetab komisjoni 2011. aasta konkurentsipoliitika aruannet; märgib, et uus temaatiline 
ülesehitus vastab parlamendi tõstatatud teemadele ja tõstab selgelt esile prioriteedid, 
eesmärgid ja võetud meetmed;

2. kaitseb seisukohta, et valdkondlike eeskirjade koostamisel tuleb arvesse võtta 
konkurentsipoliitika eesmärke, kindlustamaks, et turud toimivad ettevõtjate, tarbijate ja 
kodanike seisukohalt tõhusalt;

Kriisile reageerimine

3. juhib tähelepanu sellele, et erakorralise riigiabi kriisirežiimi laiendamine on aidanud kaasa 
finantsstabiilsuse säilitamisele, protektsionismi ennetamisele ja mehhanismi loomisele 
pankade ümberkorraldamiseks ja kriisi lahendamiseks, mis kõik on olnud eriti kasulikud 
programmiriikidele; 

4. väidab, et riigiabi saavad pangad peavad vähendama oma suurust, seadma ärimudeli 
keskmesse oma tegevuse elujõulise osa ning vähendama mõju abi mittesaavatele 
konkurentidele ja ELi maksumaksjatele;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0120.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0263.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0099.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0050.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0023.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0031.
7 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0494.
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5. tuletab meelde euroala tippkohtumisel 29. juunil 2012 võetud seisukohta; jagab arvamust, 
et tuleb välja murda pankade ja riikide suhetes valitsevast nõiaringist, et panku oleks 
võimalik rekapitaliseerida otse Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi kaudu, ning luua 
kiiremas korras üksainus kontrollimehhanism; 

6. palub komisjonil kohaldada rangelt monopolidevastaseid ja ettevõtete ühinemise kontrolli 
eeskirju, et panna alus läbipaistavale, avatud ja ausale finantsturule; tunnustab tähelepanu 
pööramist börsiväliste tuletisinstrumentide turgudele, eelkõige seoses krediidiriski 
vahetustehingute kauplemisteabe ja -teenustega, makseteenustega ja finantsteabe 
jagamisega turgudele;

7. kutsub ELi konkurentsiameteid üles jälgima, kuidas käituvad suured finantsosalejad ja 
oligopolid (näiteks reitinguagentuurid) ja milline on nende mõju turule, samuti 
finantsturgudega seotud hinna kõikumise juhte ning võtma teravdatud tähelepanu alla 
väidetavad mahhinatsioonid LIBORi, EURIBORi ja TIBORi intressimääradega;

Majanduskasvu, tööhõive ja konkurentsivõime toetamine

8. tunnistab, et konkurentsipoliitika on tootlikkuse ja ülemaailmse konkurentsivõime üks 
peamisi käivitajaid, millel on tähtis roll riigi rahanduse usaldusväärsuse ja strateegia 
„Euroopa 2020” aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu eesmärkide toetamisel; 

9. rõhutab, et ühtse turu tugevdamise, digitaalarengu tegevuskava lõpule viimise ja 
innovatsiooni ergutamise eeltingimus on tugev konkurents; märgib, et kõik 
monopolidevastased, riigiabi ja ettevõtete ühinemise kontrolli vahendid on majanduse 
taastamiseks olulised; 

10. usaldab komisjonile konkurentsipoliitika tõhusa jõustamise ning keskkonnasäästlike 
tehnoloogiate ja ressursside edendamise; märgib, et uued HKSi suunised peaksid aitama 
kaasa süsinikdioksiidi lekke vältimisele, hinnasignaalide säilimisele ja moonutuste 
minimeerimisele;

11. rõhutab, et konkurentsipoliitika peaks edendama sotsiaalset kaasatust turule juurdepääsu, 
majandusarengu ja paremate avaliku sektori kulutuste kaudu, hoidma ELis ära toetustele 
tormijooksu ning andma liikmesriikidele õiguse korrigeerida turutõrkeid ja toetada 
üldhuviteenuseid ja haavatavaid inimesi; 

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste toetamine

12. rõhutab, et hiljutine üldist majandushuvi pakkuvate teenuste pakett peaks tooma kaasa 
kõrgetasemeliste avalike teenuste lihtsama, selgema ja paindlikuma raamistiku; nõustub, 
et miinimumtasemest allapoole jäävad haigla-, sotsiaalmajutus- ja kõik sotsiaalteenused 
ning üldist majandushuvi pakkuvad teenused peaksid olema tuleks eeskirjade 
kohaldamisalast välja jätta;

13. kutsub ELi konkurentsiasutusi jälgima farmaatsia-, tervishoiu- ja kindlustusteenuste turgu 
(eelkõige geneeriliste ja uuenduslike ravimite turgu), patendiõiguse võimalikku 
väärkasutust ja diskrimineerivat käitumist; märgib, et ehkki tervishoiusektori korraldus ja 
sotsiaalkaitse jäävad peamiselt liikmesriigi pädevusse, tuleb need teenused allutada 
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kontrollile, et hoida alal riigi rahandus ja toetada ELi kodanike õigusi;

Tarbijate heaolu parandamine: näide toiduainetesektorist

14. väljendab muret, et 2007. aasta keskpaigast on toiduainete hinnad oluliselt tõusnud, 
kusjuures tootjahinnad kõiguvad suuresti, samuti on toiduainete tarbijahindadel 
märkimisväärne osa üldises inflatsioonis; rõhutab, et väärtusahela uut 
kollektiivläbirääkimiste raamistikku tuleb täiendada tootjaorganisatsioonide 
konkurentsiedendava tegutsemisega ja toiduainete hindade järelevalveplatvormiga;

15. jääb ootama Euroopa konkurentsivõrgustiku aruannet sel teemal; toob esile asjaolu, et 
monopolijuhtumite raames uuriti enim teravilja- ja piimatoodete sektoreid, ning innustab 
riiklikke konkurentsiasutusi oma algatusi neis valdkondades tõhustama;

Konkurentsipoliitika tõhususe ja legitiimsuse edendamine

16. toetab Euroopa Parlamendile konkurentsipoliitika kujundamisel aktiivse rolli, sh 
kaasseadusandja pädevuse andmist; on seisukohal, et komisjonil peab olema täielik 
aruandekohustus ja ta peab võtma parlamendi resolutsioonidega seoses järelmeetmeid; 
kavatseb tugevdada käimasolevat struktureeritud dialoogi;

17. palub komisjonil tegutseda jätkuvalt erapooletult ja objektiivselt ning olema avatud 
konkurentsimenetluse parandamise suhtes; kaitseb menetlusõigusi, sh ettevõtjate õigust 
juurdepääsuks komisjoni toimikule enne ärakuulamist;

18. soovitab kasutada kokkuleppemenetlust ning vajaduse korral hoiatavaid ja 
proportsionaalseid karistusi, vältides samas survestatud ettevõtete turult tõrjumisest 
tulenevaid ebasoodsaid majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi;

19. märgib, et karistused ei peaks takistama ettevõtetel oma juhtkonda ja töötajaid ise 
vastutusele võtmast või vajaduse korral liikmesriikidel kriminaalvastutuse küsimusega 
tegelemast; nõuab, et komisjon avaldaks nende valdkondade kohta teatise;

20. palub komisjonil esitada tavapärast seadusandlikku menetlust kasutades ettepaneku, 
millega lihtsustataks individuaal- ja kollektiivsete erasektori hagide esitamist kahjude 
korral, mida ettevõtted või tarbijad on kannatanud ELi monopolidevastaste eeskirjade 
rikkumise tõttu; on arvamusel, et selline ettepanek peaks hoogustama konkurentsi, mitte 
põhjendamatuid kaebusi, ning katma väikesed ja hajutatud kahjud ja tagama täieliku 
kooskõla avaliku jõustamisega;

21. suhtub positiivselt koostöösse Euroopa konkurentsivõrgustiku piires ja riikide kohtutega, 
et tagada kogu ELis konkurentsipoliitika tõhusus ja sidusus; kutsub komisjoni üles 
edendama lähenemist teistele jurisdiktsioonidele ja koostöölepinguid nendega, sh 
teabevahetuse tagamine uurimise käigus asjakohastel tingimustel;

22. kordab, et komisjonil on vaja rohkem ressursse, et ta tuleks proaktiivsemalt ja tõhusamalt 
toime kasvava töökoormusega konkurentsipoliitika jõustamise valdkonnas;

23. meenutab, et kodanikuühiskond tuleb kaasata konkurentsipoliitika kujundamisse ja 
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kontrolli selle üle; innustab komisjoni soodustama konkurentsikultuuri nii ELis kui ka 
rahvusvaheliselt;

°

° °

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Konkurentsipoliitika on osa ELi n.ö geneetilisest koodist. Rooma lepinguga pandi alus 
kolmele konkurentsipoliitika vahendile (monopolidevastane, riigiabi ja ettevõtete ühinemise 
vahend), millega üritatakse kaitsta võrdseid võimalusi ning avatud ja dünaamilist turgu. See 
innustab ettevõtteid pürgima edu suunas oma väärtuste kaudu – mis rajanevad hinnal, 
kvaliteedil ja innovatsioonil –, et vastata vahendaja ja lõpptarbija vajadustele, eelistustele ja 
soovidele. 

Euroopa sotsiaalne turumajandus ei ole konkurentsita mõeldav. Konkurents võimaldab õiget 
hinnakujundust, ressursside tõhusat eraldamist ja kasutamist ning ühiskonna edasiminekut. 
Strateegilisest perspektiivist on konkurents globaliseerumise kontekstis ülioluline Euroopa 
ettevõtete, majanduse ja ühiskonnamudeli ellujäämise seisukohalt. Konkurents tähendab 
väärtusi ja seega ka lisaväärtust.

Taas ilmnesid 2011. aastal pinged riigivõlakirjaturgudel, kasvas mure pangandussektori 
pärast, kõrgete naftahindade taustal terendas majandusalane ebakindlus ja ülemaailmse 
majanduskasvu aeglustumine põhjustas aasta lõpus järsu usalduse kadumise ja järjekordse 
väljalaske kahanemise.

Käimas on viies sotsiaalse, finants- ja majanduskriisi aasta. Mõnede arvates peaks praegusel 
ajal konkurentsipoliitikast loobuma. Siiski on konkurents osutunud kriisile reageerimisel 
vajalikuks vahendiks, ohjeldades kalduvust protektsionismile ja turu killustumist, pakkudes 
sellist juhiste raamistikku, mis on aidanud kaasa finantsstabiilsuse saavutamisele ja 
ümberkorraldustele ning edendanud ausamat konkurentsi läbipaistvamatel finantsturgudel. 
Neil aastail oli konkurentsipoliitika ainsaks vahendiks pangakriisi lahendamisel Euroopa 
tasandil ja komisjoni saadud kogemused peaksid aitama kaasa pangaliidu poole liikumisele. 
Samas on see aidanud liikmesriikidel saavutada avaliku sektori meetmete maksimaalse 
tõhususe. Konkurents on rasketel aegadel olnud alati olulise tähtsusega.

Majanduse taastamise tähtsaim liitlane on konkurentsipoliitika. Monopolidevastasel võitlusel, 
riigiabil ja ühinemiste kontrollil on kõigil otsene mõju tootlikkuse ja konkurentsivõime 
hoobadele. Strateegia „Euroopa 2020” aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärkide saavutamiseks on vaja jõulist konkurentsi. See kindlustab turutingimused 
finantsalaseks kaasamiseks, annab liikmesriikidele õiguse tõhusalt turutõkkeid korrigeerida ja 
on aluseks kodanikele kvaliteetsete üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamisele.

Toiduainetesektori kulud moodustasid 2011. aastal 14 % kodumajapidamiste kogukuludest. 
See on kõige silmatorkavam näide tarbijate heaolu parandamise nimel konkurentsiametite 
võrgus toimuvast koostööst. Teabest peatse raporti kohta selgub, et monopolijuhtumite 
raames on seda sektorit enim uuritud. Viimasel kaheksal aastal on riiklikud konkurentsiametid 
viinud läbi 170 juhtumit, mis käsitlevad konkurentsieeskirjade rikkumist, 1 300 juhtumit 
ühinemiste kontrolli kohta ja ligikaudu 100 turujärelevalve juhtumit tarneahela kõigil 
tasanditel. Raportöör teeb ettepaneku selles valdkonnas tegutsemist jätkata. 
Edu saavutamiseks peab konkurentsipoliitika olema suurema legitiimsusega ja tõhusam. 
Edasiminekuks tuleb Euroopa Parlament kaasata konkurentsipoliitika väljatöötamisse, et 
tagada piisavate ressursside kättesaadavus komisjoni jaoks ning suurendada sidusrühmade ja 
kodanikuühiskonna osalust. Eesmärgiks on konkurentsikultuuri tugevdamine Euroopa ja 
rahvusvahelises tasandil. 
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Viiekümne viie aasta möödudes ei ole konkurents vaid ajalugu, vaid ka elulugu ja tulevik.


