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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta 2011
(2012/XXXX(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission asiakirjan "Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2011" 
(KOM(2012)0253) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SEC(2012)0141),

– ottaa huomioon perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen 
täytäntöönpanosta 16. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/20031,

– ottaa huomioon yrityskeskittymien valvonnasta 20. tammikuuta 2004 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 139/2004 ("EY:n sulautuma-asetus")2,

– ottaa huomioon 13. lokakuuta 2008 annetun komission tiedonannon "Valtiontukisääntöjen 
soveltaminen maailmanlaajuisen finanssikriisin seurauksena rahoituslaitosten suhteen 
toteutettuihin toimenpiteisiin" (pankkitiedonanto)3,

– ottaa huomioon 5. joulukuuta 2008 annetun komission tiedonannon "Rahoituslaitosten 
pääomapohjan vahvistaminen tämänhetkisessä finanssikriisissä: tuen rajaaminen 
välttämättömään vähimmäismäärään ja suojatoimet kilpailun kohtuuttoman vääristymisen 
estämiseksi" (pääomapohjan vahvistamista koskeva tiedonanto)4,

– ottaa huomioon 25. helmikuuta 2009 annetun komission tiedonannon "Arvoltaan 
alentuneiden omaisuuserien käsittely yhteisön pankkisektorilla" (alentuneita omaisuuseriä 
koskeva tiedonanto)5,

– ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2009 annetun komission tiedonannon "Elinkelpoisuuden 
palauttaminen ja rahoitusalalla tämänhetkisessä kriisissä toteutettujen 
rakenneuudistustoimenpiteiden arviointi valtiontukisääntöjen perusteella" 
(rakenneuudistustiedonanto)6,

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2008 annetun komission tiedonannon "Tilapäiset yhteisön 
puitteet valtiontukitoimenpiteille rahoituksen saatavuuden turvaamiseksi tämänhetkisessä 
finanssi- ja talouskriisissä" (alkuperäiset väliaikaiset puitteet)7,

– ottaa huomioon 1. joulukuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Tilapäiset unionin 
puitteet valtiontukitoimenpiteille rahoituksen saatavuuden turvaamiseksi tämänhetkisessä 

                                               
1 EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1.
2 EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.
3 EUVL C 270, 25.10.2008, s. 8.
4 EUVL C 10, 15.1.2009, s. 2.
5 EUVL C 72, 26.3.2009, s. 1.
6 EUVL C 195, 19.8.2009, s. 9.
7 EUVL C 16, 22.1.2009, s. 1.
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finanssi- ja talouskriisissä" (uudet väliaikaiset puitteet, jotka korvasivat 31. joulukuuta 
2010 päättyneet puitteet)1,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Euroopan unionin valtiontukisääntöjen 
soveltaminen yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottamisesta 
myönnettävään korvaukseen"2,

– ottaa huomioon 20. joulukuuta 2011 tehdyn komission päätöksen Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille 
yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena 
julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen3,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Julkisesta palvelusta maksettavana korvauksena 
myönnettävää valtiontukea koskevat Euroopan unionin puitteet (2011)"4,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan 
soveltamisesta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille 
myönnettävään vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen5,

– ottaa huomioon parlamentin teettämän ja kesäkuussa 2011 julkaistun tutkimuksen "State 
Aid – Crisis Rules for the Financial Sector and the Real Economy"6,

– ottaa huomioon parlamentin teettämän ja kesäkuussa 2012 julkaistun tutkimuksen 
"Collective redress in Antitrust"7,

– ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan "Public consultation: Towards 
a Coherent European Approach to Collective Redress" (SEC(2011)0173),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "EU:n valtiontukiuudistus" (COM(2012)0209),

– ottaa huomioon komission suuntaviivat tietyistä päästökauppajärjestelmään liittyvistä 
valtiontukitoimenpiteistä vuoden 2012 jälkeen (jäljempänä "päästökauppasuuntaviivat")8,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista 
20. marraskuuta 2010 tehdyn puitesopimuksen9 (jäljempänä "puitesopimus"’) ja erityisesti 
sen 12 kohdan10 ja 16 kohdan11, 

                                               
1 EUVL C 6, 11.1.2011, s. 5.
2 EUVL C 8, 11.1.2012, s. 4.
3 EUVL L 7, 11.1.2012, s. 3.
4 EUVL C 8, 11.1.2012, s. 15. 
5 EUVL L 114, 26.4.2012, s. 8.
6 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=42288
7 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=74351
8 EUVL C 158, 5.6.2012, s. 4.
9 EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.
10 "Jokainen komission jäsen varmistaa, että tieto kulkee säännöllisesti ja suoraan komission jäsenen ja 
parlamentin asianomaisen valiokunnan puheenjohtajan välillä."
11 "Komissio tiedottaa kolmen kuukauden kuluessa parlamentin päätöslauselman hyväksymisestä parlamentille 
kirjallisesti toimista, joihin se on ryhtynyt parlamentin päätöslauselmissaan esittämien pyyntöjen perusteella, ja 
tiedottaa parlamentille tapauksista, joissa se ei ole voinut noudattaa parlamentin näkemyksiä. [...]"
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– ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2012 annetun euroalueen huippukokouksen julkilausuman1, 

– ottaa huomioon 22. helmikuuta 2005 antamansa päätöslauselman komission XXXIII 
kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta 20032, 4. huhtikuuta 2006 antamansa 
päätöslauselman kilpailupolitiikkaa vuonna 2004 koskevasta komission kertomuksesta3, 
19. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman kilpailupolitiikkaa koskevasta komission 
kertomuksesta 20054, 10. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman 
kilpailupolitiikkaa koskevista kertomuksista 2006 ja 20075, 9. maaliskuuta 2010 
antamansa päätöslauselman kilpailupolitiikkaa koskevasta komission kertomuksesta 
20086, 20. tammikuuta 2011 antamansa päätöslauselman kilpailupolitiikkaa koskevasta 
komission kertomuksesta 20097 ja 2. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman EU:n 
kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta 20108,

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman yleishyödyllisiä 
taloudellisia palveluja koskevien EU:n valtiontukisääntöjen uudistuksesta9,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan;

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7-.../2012);

A. katsoo, että kilpailupolitiikka on erottamaton osa EU:ta ja Euroopan sosiaalisen 
markkinatalouden kulmakivi;

B. ottaa huomioon, että talouskriisi syveni vuonna 2011, mikä johti EU:n talouden 
taantumiseen;

C. katsoo, että kilpailupolitiikka on keskeinen tekijä reagoimisessa kriisiin, Eurooppa 2020 
-strategian tukemisessa ja etenemisessä kohti pankkiunionia, todellista talous- ja
rahaliittoa sekä tiiviimpää yhdentymistä;

Yleisiä huomioita

1. pitää myönteisenä kilpailupolitiikkaa koskevaa komission kertomusta 2011; panee 
merkille, että uudessa aihekohtaisessa rakenteessa otetaan huomioon parlamentin 
esiintuomat aiheet ja että sillä mahdollistetaan painopistealueiden, tavoitteiden ja 
toteutettavien toimien selvä kartoittaminen;

2. katsoo, että kilpailupolitiikan tavoitteet on otettava huomioon laadittaessa alakohtaisia 
säännöksiä, jotta yrityksille, kuluttajille ja kansalaisille varmistetaan markkinoiden 
asianmukainen toiminta;

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0032.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0120.
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0263.
5 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0099.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0050.
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0023.
8 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0031.
9 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0494.
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Reagoiminen kriisiin

3. huomauttaa, että ylimääräisen rahoitusalan kriisijärjestelmän jatkaminen on vaikuttanut 
myönteisesti talouden vakauden säilyttämiseen, protektionismin ehkäisemiseen sekä 
pankkien uudelleenjärjestelyjä ja kriisinratkaisua koskevan mekanismin tarjoamiseen ja 
että nämä kaikki ovat erityisen hyödyllisiä ohjelman piiriin kuuluvissa maissa; 

4. katsoo, että valtiotukea saavien pankkien on pienennettävä kokoaan, keskitettävä 
liiketoimintamallinsa vain kannattavaan toimintaan ja minimoitava vaikutusta 
kilpailijoihin, jotka eivät saa tukea, ja EU:n veronmaksajiin;

5. palauttaa mieliin 29. kesäkuuta 2012 annetun euroalueen huippukokouksen julkilausuman; 
katsoo, että pankkien ja valtioiden välinen noidankehä on murrettava, jotta pankkeja 
voidaan pääomittaa suoraan Euroopan vakautusmekanismin kautta ja perustaa 
kiireellisesti yhteinen valvontamekanismi; 

6. pyytää komissiota ehdottomasti vahvistamaan kartellien ja sulautumien valvontaa 
koskevia sääntöjä läpinäkyvien, avoimien ja oikeudenmukaisten rahoitusmarkkinoiden 
edistämiseksi; pitää arvossa komission tutkimuksia OTC-johdannaissopimusmarkkinoilla 
ja erityisesti niitä tutkimuksia, jotka koskevat luottoriskijohdannaisten kauppatietoja ja 
palveluja, maksupalveluja sekä taloudellisten tietojen välittämistä markkinoille;

7. kehottaa EU:n kilpailuviranomaisia seuraamaan suurten rahoitusalan toimijoiden ja 
oligopolien, muun muassa luottoluokituslaitosten, käyttäytymistä ja markkinavaikutusta 
sekä rahoitusmarkkinoihin liittyvää hintojen epävakautta ja asettamaan ehdottomasti 
etusijalle väitetyn Libor-, Euribor- ja Tibor-korkojen manipuloinnin; 

Kasvun, työpaikkojen ja kilpailukyvyn tukeminen

8. toteaa, että kilpailupolitiikka on tärkeä tuottavuuden ja maailmanlaajuisen kilpailukyvyn 
edistäjä ja että sillä on merkittävä rooli tuettaessa vakaata julkista taloutta ja älykkääseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtääviä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita; 

9. korostaa, että sisämarkkinoiden tiivistäminen, Euroopan digitaalistrategian saavuttaminen 
ja innovoinnin edistäminen edellyttävät vahvaa kilpailukykyä; toteaa, että kaikki 
kartellien, valtiontuen ja sulautumien valvontaa koskevat välineet ovat tärkeitä talouden 
jälleenrakentamisessa; 

10. antaa komission tehtäväksi panna kilpailupolitiikkaa tehokkaasti täytäntöön ja edistää 
ympäristöystävällisiä teknologioita ja luonnonvaroja; huomauttaa, että uusilla 
päästökauppasuuntaviivoilla olisi tuettava hiilivuodon ehkäisemistä, hintasignaalien 
säilyttämistä ja vääristymien minimoimista; 

11. korostaa, että kilpailupolitiikalla olisi edistettävä sosiaalista osallisuutta markkinoille 
pääsyn, taloudellisen kehityksen ja julkisten menojen paremman hoidon kautta, ehkäistävä 
tukikilpailua EU:ssa sekä annettava jäsenvaltioille mahdollisuudet korjata markkinoiden 
puutteet ja tukea yleishyödyllisiä palveluja ja heikommassa asemassa olevia ihmisiä; 
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Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tukeminen

12. painottaa, että yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevan tuoreen 
paketin olisi johdettava yksinkertaisemman, selkeämmän ja joustavamman kehyksen 
luomiseen laadukkaille julkisille palveluille; katsoo, että sairaalapalveluille, sosiaaliselle 
asuntotuotannolle, kaikille sosiaalisille palveluille ja vähämerkityksellisen tukitason alla 
oleville yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyville palveluille olisi myönnettävä 
erivapaus; 

13. kehottaa EU:n kilpailuviranomaisia seuraamaan lääke-, terveys- ja vakuutuspalvelujen 
markkinoita (varsinkin geneeristen ja innovatiivisten lääkkeiden markkinoita), 
potilasoikeuksien mahdollista väärinkäyttöä ja syrjivää käyttäytymistä; panee merkille, 
että vaikka terveydenhuoltoalan ja sosiaalisen alan organisointi kuuluu ensisijaisesti 
jäsenvaltioiden toimivaltaan, näitä palveluja olisi valvottava julkisen talouden 
varjelemiseksi ja EU:n kansalaisten oikeuksien ylläpitämiseksi;

Kuluttajien hyvinvoinnin parantaminen: elintarvikealan esimerkki

14. on huolissaan siitä, että vuoden 2007 puolivälistä lähtien elintarvikkeiden hinnat ovat 
nousseet huomattavasti ja tuottajahinnat vaihdelleet rajusti ja että elintarvikkeiden 
kuluttajahinnat vaikuttavat suuresti kokonaisinflaatioon; korostaa, että uutta kehystä, joka 
koskee keskitettyä sopimista arvoketjussa, olisi täydennettävä tuottajajärjestöjen kilpailua 
edistävällä toiminnalla ja elintarvikkeiden hintojen seurausjärjestelmällä;

15. odottaa innolla Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston raporttia aiheesta; panee 
merkille, että vilja- ja maitotuotteet ovat tutkituimpia aloja kartellitapauksissa, ja 
kannustaa kansallisia kilpailuviranomaisia vauhdittamaan toimiaan tällä alalla;

Kilpailupolitiikan legitimiteetin ja tehokkuuden edistäminen

16. tukee parlamentin aktiivista roolia kilpailupolitiikan muotoilussa ja lainsäädäntövallan 
alalla; katsoo, että komission on oltava täysin vastuuvelvollinen ja seurattava parlamentin 
päätöslauselmia; pyrkii vahvistamaan käynnissä olevaa strukturoitua vuoropuhelua;

17. kehottaa komissiota toimimaan edelleen tasapuolisesti ja puolueettomasti ja olemaan 
avoin kilpailumenettelyjen parannuksille; puolustaa prosessuaalisia oikeuksia, muun 
muassa yritysten oikeutta tutustua komission asiakirjoihin ennen kuulemista;

18. kehottaa käyttämään hyväksi selvitysprosessia ja tarvittaessa varoittavia ja oikeasuhteisia 
sakkoja sekä välttämään samanaikaisesti epäsuotuisia taloudellisia ja sosiaalisia 
seurauksia tilanteissa, joissa stressaantuneet yritykset ajetaan pois markkinoilta; 

19. huomauttaa, että sakoilla ei saisi estää yrityksiä pitämästä johtoaan ja henkilöstöään 
sisäisesti vastuullisina tai sitä, että tarvittaessa jäsenvaltiot käsittelevät rikosoikeudellista
vastuuta koskevia kysymyksiä; kehottaa komissiota esittämään näitä näkökulmia 
käsittelevän tiedonannon;

20. pyytää komissiota esittämään tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä ehdotuksen, jolla 
helpotetaan yksittäisiä ja yhteisiä yksityisiä toimia tilanteissa, joissa yritykset ja kuluttajat 
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ovat kärsineet haittaa EU:n kartellilainsäädännön rikkomisen vuoksi; uskoo, että tällaisella 
ehdotuksella olisi edistettävä kilpailua mutta ei perusteettomia kanteita, katettava vähäiset 
ja epäselvät haitat sekä varmistettava täysimääräinen johdonmukaisuus julkisen 
täytäntöönpanon kanssa;

21. pitää myönteisenä yhteistyötä Euroopan kilpailuviranomaisten verkostossa ja kansallisten 
tuomioistuimien kanssa, jotta varmistetaan kilpailupolitiikkojen EU:n laajuinen tehokkuus 
ja johdonmukaisuus; kehottaa komissiota edistämään lähentymis- ja yhteistyösopimuksia 
ja myös tutkintojen aikaista tiedonvaihtoa koskevia säännöksiä muiden lainkäyttöalueiden 
kanssa asianmukaisin edellytyksin;

22. toteaa, että komissio tarvitsee lisäresursseja ollakseen aktiivinen ja tehokkaampi 
pyrkiessään selviytymään kilpailusääntöjen täytäntöönpanon alalla lisääntyneestä 
työtaakasta;

23. muistuttaa, että kansalaisyhteiskunnan pitäisi osallistua kilpailupolitiikkojen suunnitteluun 
ja valvontaan; kehottaa komissiota edistämään kilpailukulttuuria EU:ssa ja 
kansainvälisesti;

°

° °

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Kilpailupolitiikka on erottamaton osa EU:ta. Rooman sopimuksen yhteydessä syntyneillä 
kilpailupolitiikan kolmella välineellä (kartellien, valtiontukien ja sulautumien valvonta) 
pyritään säilyttämään tasapuoliset toimintaedellytykset ja avoimet ja dynaamiset markkinat. 
Tämä innostaa yrityksiä pyrkimään menestykseen hintaan, laatuun ja innovointiin perustuvien 
ansioidensa avulla välittäjien ja loppukäyttäjien tarpeiden, mieltymysten ja toiveiden 
täyttämiseksi.

Eurooppalaista sosiaalista markkinataloutta ei voitaisi kuvitella ilman kilpailua. Kilpailu 
mahdollistaa todellisen hinnanmuodostuksen, resurssien tehokkaan jakautumisen ja käytön 
sekä sosiaalisen edistyksen. Strategisesta näkökulmasta kilpailu on tärkeää eurooppalaisten 
yritysten, talouden ja yhteiskuntamallin selviytymiselle globalisaation yhteydessä. Kilpailussa 
on kyse arvoista ja näin ollen arvojen lisäämisestä.

Vuonna 2011 julkisen talouden kiristynyt markkinatilanne, huoli pankkialasta, korkeiden 
öljynhintojen aiheuttama talouden siintävä epävarmuus ja maailmantuotannon hidastunut 
kasvu vaikuttivat siihen, että vuoden lopussa luottamus putosi jyrkästi ja tuotanto supistui. 

Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisi jatkuu nyt viidettä vuotta. Joidenkin mukaan 
kilpailupolitiikka olisi unohdettava näinä aikoina. Kilpailu on kuitenkin osoittautunut 
tarpeelliseksi välineeksi kriisiin vastatessa. Se on hillinnyt protektionismia ja markkinoiden 
sirpaloitumista ja tarjonnut kehyksen suuntaviivoille, jotka ovat tukeneet talouden vakautta ja 
jälleenrakennusta sekä edistäneet oikeudenmukaisempaa kilpailua avoimilla 
rahoitusmarkkinoilla. Näinä vuosina kilpailupolitiikka oli ainoa väline pankkikriisin 
ratkaisemiseen Euroopan tasolla, ja komission saaman kokemuksen pitäisi olla hyödyksi 
etenemisessä kohti pankkiunionia. Samanaikaisesti se on auttanut jäsenvaltioita saamaan 
mahdollisimman paljon irti julkisista interventioista. Kilpailu on aina tärkeää ja olennaisen 
tärkeää vaikeina aikoina.

Talouden jälleenrakentamisessa kilpailupolitiikka on vahva liittolainen. Kartellien, 
valtiontukien ja sulautumien valvonnalla on suora vaikutus tuottavuuden ja kilpailukyvyn 
edistäjiin. Älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävien Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan järeää kilpailua. Sillä varmistetaan 
markkinaedellytykset taloudellista osallisuutta varten, annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus 
korjata tehokkaasti markkinoiden puutteet ja vahvistetaan perusta, jolla tarjotaan kansalaisille 
laadukkaat yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut. 

Elintarvikealan osuus oli 14 prosenttia kotitalouksien kokonaismenoista 2011. Se on yksi 
merkittävimmistä esimerkeistä kilpailuviranomaisten verkoston yhteistyöstä kuluttajien 
hyvinvoinnin parantamiseksi. Tulevaa raporttia koskevat tiedot osoittavat, että tämä ala on 
tutkituin kartellitapauksissa. Kansalliset kilpailuviranomaiset ovat viimeisten kahdeksan 
vuoden aikana hoitaneet 170 kilpailuoikeuden täytäntöönpanoa koskevaa tapausta, 
1 300 sulautumien valvontaa koskevaa tapausta ja noin 100 markkinaseurantatoimea 
kysyntäketjun kaikilla tasoilla. Esittelijä esittää ehdotuksia toiminnan jatkamiseksi tällä alalla. 

Kilpailupolitiikan menestyminen edellyttää legitimiteetin ja tehokkuuden lisäämistä. Keinona
on sitouttaa Euroopan parlamentti kilpailupolitiikan kehittämiseen, varmistaa komission 
saataville riittävät resurssit ja lisätä sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista. 
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Tavoitteenamme on vahvistaa kilpailukulttuuria Euroopan ja maailman tasolla. 

Kilpailu ei ole pelkästään historiaa 55 vuoden jälkeen, se on osa unionin elämänkaarta ja 
tulevaisuutta.


