
RR\1199837FI.docx PE641.227v03-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Istuntoasiakirja

A9-0022/2020

25.2.2020

MIETINTÖ
kilpailupolitiikasta – vuosikertomus 2019
(2019/2131(INI))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Stéphanie Yon-Courtin



PE641.227v03-00 2/44 RR\1199837FI.docx

FI

PR_INI

SISÄLTÖ

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS .............................................3

KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO ........................................21

MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
...................................................................................................................................................27

SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN KIRJE............................37

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA...........43

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA 
VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA..................................................................................44



RR\1199837FI.docx 3/44 PE641.227v03-00

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

kilpailupolitiikasta – vuosikertomus 2019
(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 oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien 
välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten kesäkuussa 2019 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/11503;

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. joulukuuta 2019 antaman 
lausunnon 15. heinäkuuta 2019 annetusta komission kertomuksesta kilpailupolitiikasta 
vuonna 2018,

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0062.
2 EUVL L 11, 14.1.2019, s. 3.
3 EUVL L 186, 11.7.2019, s. 57.
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 ottaa huomioon alueiden komitean 5. joulukuuta 2019 antaman lausunnon 
15. heinäkuuta 2019 annetusta komission kertomuksesta kilpailupolitiikasta vuonna 
2018,

 ottaa huomioon komission korkean tason asiantuntijoiden 4. huhtikuuta 2019 esittämän 
raportin ”Competition Policy for the Digital Era” (kilpailupolitiikka 
digitaaliaikakaudella),

 ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 26. maaliskuuta 2014 antaman 
alustavan lausunnon ”Privacy and competitiveness in the age of big data: The interplay 
between data protection, competition law and consumer protection in the Digital 
Economy” (yksityisyyden suoja ja kilpailukyky massadatan aikakaudella, tietosuojan, 
kilpailulainsäädännön ja kuluttajansuojan välinen vuorovaikutus digitaalitaloudessa) ja 
Euroopan tietosuojavaltuutetun 23. syyskuuta 2016 antaman lausunnon 8/2016 
”Coherent enforcement of fundamental rights in the age of big data” (perusoikeuksien 
johdonmukainen täytäntöönpano massadatan aikakaudella),

 ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 29. elokuuta 2018 antaman lausunnon 
yritysfuusioiden vaikutuksista tietosuojaan,

 ottaa huomioon Ranskan, Saksan, Italian ja Puolan talous- ja valtiovarainministerien 
4. helmikuuta 2020 lähettämän kirjeen komissaari Margrethe Vestagerille,

 ottaa huomioon Ranskan, Saksan ja Puolan 4. heinäkuuta 2019 esittämän ehdotuksen 
”For a modernised European Competition Policy” (Euroopan kilpailupolitiikan 
nykyaikaistaminen),

 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 komission 7. tammikuuta 2019 antaman päätöksen jatkaa EU:n 
valtiontukisääntöjen seitsemää sarjaa (valtiontukiuudistusaloite vuosiksi 2014–2020) 
vuoteen 2022 saakka ja käynnistää sillä välin arviointeja,

 ottaa huomioon 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 Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita edistävän foorumin 
raportin ”Strengthening strategic value chains for a future-ready EU industry”,

 ottaa huomioon horisontaalista yhteistyötä koskevien suuntaviivojen meneillään olevan 
tarkistuksen,

 ottaa huomioon julkisen kuulemisen horisontaalisista ryhmäpoikkeusasetuksista,
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 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 sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan kirjeen,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0022/2020),

A. katsoo, että kilpailun ja kilpailupolitiikan tehokkaan täytäntöönpanon tulee hyödyttää 
unionin kaikkia kansalaisia ja etenkin heikossa kuluttaja-asemassa olevia kansalaisia, ja 
samalla on edistettävä innovointia ja reilua kilpailua sisämarkkinoilla toimivien 
yritysten kesken etenkin varmistamalla, että pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset) voivat kilpailla oikeudenmukaisin ehdoin;

B. katsoo, että kilpailupolitiikka on mukautettava digitaalisiin, ekologisiin, geopoliittisiin, 
teollisiin ja sosiaalisiin haasteisiin ja sen on vastattava Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman prioriteetteja sekä Pariisin sopimuksen tavoitteita, jotta voidaan varmistaa 
yhtäläiset toimintaedellytykset kaikilla aloilla EU:n sosiaalisen markkinatalouden 
kulmakivenä ja ottaa samalla huomioon yhteisötalouden yritykset;

C. katsoo, että kilpailusääntöjen täytäntöönpanon valvontaa koskeva maailmanlaajuinen 
yhteistyö auttaa välttämään korjauskeinoihin ja täytäntöönpanotoimenpiteiden tuloksiin 
liittyviä epäjohdonmukaisuuksia ja auttaa yrityksiä vähentämään noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia;

D. katsoo, että nopeasti muuttuvilla digitaalisilla markkinoilla kilpailupolitiikkaa saatetaan 
joissakin tapauksissa toteuttaa aivan liian hitaasti, minkä vuoksi se voi olla tehotonta 
pyrittäessä korjaamaan systeemisiä markkinoiden toimintapuutteita ja palauttamaan 
kilpailu; katsoo, että täydentävä ennakkosääntely ja -seuranta saattaisivat olla hyödyksi 
tehokkaamman valvonnan varmistamisessa;

E. katsoo, että Euroopan kilpailuviranomaisten olisi yhtä valppaasti varmistettava niin 
puutteellisen kuin liiallisenkin täytäntöönpanon välttäminen;

F. katsoo, että unionin kilpailupolitiikan ensisijainen tavoite on ehkäistä kilpailun 
vääristymistä, jotta säilytetään sisämarkkinoiden eheys ja suojellaan kuluttajia;

G. toteaa, että viimeaikaiset tietoskandaalit, tutkimukset ja todisteet ovat osoittaneet, 
kuinka henkilötietoja kerätään, käytetään ja myydään kolmansille osapuolille ja kuinka 
teknologian alan johtavat toimijat ja alustat ovat järjestelmällisesti seuranneet kuluttajia 
verkossa;
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Kilpailupolitiikan rooli globalisoituneilla markkinoilla

1. toteaa, että globalisoituneessa maailmassa kansainvälinen yhteistyö on keskeistä 
kilpailulainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi; kehottaa komissiota 
kehittämään edelleen unionin kilpailupolitiikan vaikutusta maailmassa erityisesti 
jatkamalla asiaa koskevaa vuoropuhelua ja vahvistamalla yhteistyötä Yhdysvaltojen, 
Kiinan, Japanin ja muiden kolmansien maiden kanssa, mahdollisuuksien mukaan toisen 
sukupolven yhteistyösopimusten kautta, jotka mahdollistavat tehokkaamman 
tietojenvaihdon kilpailuviranomaisten välillä; antaa tukensa komission ja kansallisten 
kilpailuviranomaisten aktiiviselle osallistumiselle kansainväliseen 
kilpailuviranomaisverkostoon; kehottaa komissiota pyrkimään aina sisällyttämään 
kilpailusääntöjä (jotka koskevat myös valtiontukea) unionin vapaakauppasopimuksiin ja 
soveltamaan niitä Maailman kauppajärjestössä (WTO), jotta voidaan varmistaa reilun 
kilpailun vastavuoroinen kunnioittaminen; pitää valitettavana WTO:n 
riitojenratkaisuelimen toiminnan lamaantumisesta komissiolle aiheutunutta kielteistä 
vaikutusta;

2. kehottaa komissiota kehittämään välineitä, joilla voidaan parantaa suorien ulkomaisten 
sijoitusten seurantaa kaikissa jäsenvaltioissa, ja kehottaa varmistamaan suorien 
ulkomaisten sijoitusten seurantamekanismin nopean täytäntöönpanon ja ehdottamaan 
välinettä nykyisen mekanismin vahvistamiseksi sekä varmistamaan samalla, että 
Euroopan unioni säilyy avoimena ja houkuttelevana kohteena suorille ulkomaisille 
sijoituksille; kiinnittää komission huomion siihen, että kolmansien maiden yritykset 
hyötyvät kotimarkkinoillaan suotuisasta kohtelusta, mikä voi vääristää kilpailua 
investoitaessa sisämarkkinoille;

3. pyytää komissiota varmistamaan vastavuoroisuuden kolmansien maiden kanssa 
julkisissa hankinnoissa ja investointipolitiikassa ja ottamaan huomioon myös sosiaalisia 
ja ympäristönormeja koskevan polkumyynnin; muistuttaa tarpeesta avata kolmansien 
maiden julkisten hankintojen markkinat, joille ei vielä ole pääsyä; kehottaa komissiota 
pyrkimään siihen, että keskeiset kolmannet maat, kuten Kiina, liittyvät julkisia 
hankintoja koskevaan WTO:n sopimukseen, esittämällä aluksi hyväksyttävissä olevan 
tarjouksen; painottaa, että kaikissa kansainvälisten markkinoiden avaamisen 
helpottamiseen suunnitelluissa välineissä, kuten kansainvälisten julkisten hankintojen 
välineessä, jotka on tarkoitus viimeistellä vuoteen 2021 mennessä, on vältettävä 
ylimääräistä byrokratiaa ja uusia markkinoiden vääristymiä, jotka vaikuttavat unioniin 
kielteisesti;

4. kehottaa komissiota takaamaan reilun kilpailun Euroopan unionin ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan välillä tämän EU-eron jälkeen, jotta varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja vältetään polkumyynti;

5. tukee täysin Euroopan yhteistä etua koskevien tärkeiden hankkeiden, kuten EU:n 
akkualan yhteenliittymän, toteutusta; kehottaa komissiota edistämään edelleen 
tärkeimpiä Euroopan yhteistä etua koskevia hankkeita murroksellisten teknologioiden 
alalla, yksinkertaistamaan niitä koskevia sääntöjä ja virtaviivaistamaan niitä koskevia 
vaatimuksia niin, että hyväksytään myös pienemmän mittakaavan teollisia 
tutkimushankkeita;
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6. muistuttaa, että komission on sovellettava valtiontukien valvontaa samalla tavoin sekä 
EU:n toimijoihin että EU:n ulkopuolisiin toimijoihin, jotta voidaan välttää 
epäsymmetrisyys ulkomaisten kilpailijoiden kanssa ja kiinnittää yhä enemmän 
huomiota ulkomaisiin valtionyhtiöihin, joita niiden hallitukset tukevat tavalla, jonka 
EU:n sisämarkkinoiden säännöt kieltävät EU:n toimijoilta; kehottaa komissiota 
tarkastelemaan Alankomaiden hallituksen äskeistä ehdotusta ja tutkimaan 
mahdollisuutta lisätä EU:n kilpailulainsäädäntöön pilari, joka antaa komissiolle 
asianmukaiset tutkimusvälineet tapauksissa, joissa yrityksen katsotaan ryhtyneen 
kilpailua vääristävään toimintaan valtiontukien johdosta tai saaneen liikaa voittoja 
hallitsevan markkina-aseman ansiosta kotimaassaan (esimerkiksi sisällyttämällä EU:n 
julkisia hankintoja koskeviin sääntöihin kolmansien maiden yrityksille tehtävät 
valtiontukitarkastukset);

7. muistuttaa komissiota pyynnöstään, että se tutkisi, johtuvatko mahdolliset kilpailun 
vääristymät yrityssektorin osto-ohjelmasta, etenkin pk-yritysten ja monikansallisten 
yhtiöiden välillä;

8. kehottaa komissiota omaksumaan suotuisamman lähestymistavan EU:n vahvaan 
teollisuuspolitiikkaan ja ylläpitämään korkeaa kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla; 
korostaa, että komission ja jäsenvaltioiden olisi edistettävä ja tuettava strategisesti 
tärkeitä unionin hankkeita ja poistettava esteitä niin, että voidaan kehittää innovoivia 
unionin johtajia unionille erityisen tärkeillä aloilla; toteaa, että samalla on sallittava 
yhtäläiset toimintaedellytykset takaavien kilpailusääntöjen itsenäinen soveltaminen; 
selventää, ettei tämä lähestymistapa saa haitata pk-yritysten ja kuluttajien etuja ja siinä 
olisi keskityttävä siirtymään kohti entistä kestävämpää taloutta sekä unionin 
kilpailukykyistä data-alaa ja digitaalista infrastruktuuria, kuten 5G:n kehittämistä;

9. kehottaa komissiota käyttämään tilaisuutta horisontaalisia yhteistyösopimuksia 
koskevien suuntaviivojen tarkistamiseen, jotta voidaan luoda entistä joustavampi kehys 
ja enemmän oikeusvarmuutta yrityksille; kehottaa komissiota parantamaan 
tiedottamisen oikea-aikaisuutta ja tehokkuutta tietyn kokoluokan yhteistyöhankkeiden 
toteuttajiin nähden ja mahdollistamaan uusien kysymysten esittämisen osana 
vapaaehtoista nopeaa ilmoitusmenettelyä;

10. pitää myönteisenä komission sitoumusta, jonka se esitti 9. joulukuuta 1997 antamassaan 
tiedonannossa4 ja jonka mukaan se tarkistaa merkityksellisten markkinoiden 
määritelmäänsä, jotta otetaan huomioon pidemmän aikavälin visio, joka kattaa 
maailmanlaajuisen ulottuvuuden, digitalisaation ja mahdollisen tulevan kilpailun; 
kehottaa komissiota edelleen tukeutumaan järkeviin taloudellisiin ja oikeudellisiin 
periaatteisiin noudattamalla suhteellisuusperiaatteita ja asianmukaista menettelyä, kun 
tutkitaan uudentyyppisiä markkinoita;

11. korostaa, että tasapuoliset kansainväliset toimintaedellytykset sääntöihin perustuvassa ja 
valtioiden poliittisen toiminta-alueen säilyttävässä monenvälisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä ovat avainasemassa Euroopan, myös eurooppalaisten 
yritysten ja erityisesti pk-yritysten, sekä työntekijöiden ja kuluttajien kannalta; katsoo, 
että tämä edistää osaltaan kestävää talouskehitystä, vakaan ja ennustettavan 
toimintaympäristön varmistamista, kilpailukyvyn ja vastavuoroisuuden parantamista, 

4 EUVL C 372, 9.12.1997, s. 5.
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ihmisarvoisten työpaikkojen turvaamista ja luomista EU:ssa ja kolmansissa maissa sekä 
tiukkojen työ- ja ympäristönormien varmistamista, koska yhä useammat työpaikat ovat 
riippuvaisia globaaleista arvoketjuista; korostaa tässä yhteydessä tarvetta lisätä 
avoimuutta, kestävyyttä ja yritysten vastuuvelvollisuutta globaaleissa arvoketjuissa ja 
kehottaa EU:ta harkitsemaan muun muassa pakollista due diligence -velvoitetta 
koskevan oikeudellisen kehyksen laatimista globaaleja arvoketjuja varten 
välttämättömänä askeleena tämän saavuttamiseksi;

12. kehottaa komissiota keskustelun lisääntymisen huomioon ottaen sovittamaan yhteen 
EU:n kilpailusäännöt, teollisuuspolitiikan ja kansainvälisen kaupan, joiden on kuljettava 
käsi kädessä kestävän kehityksen ja ympäristön kunnioittamisen kanssa; korostaa 
erityisesti tarvetta rahoittaa tutkimusta, sillä tämä on innovoinnin sekä eurooppalaisten 
yritysten kehittämisen perusta sekä kaupan ja kilpailukyvyn edistämisen olennainen 
osatekijä;

13. tähdentää, että pk-yrityksillä on keskeinen rooli kansainvälisessä kaupassa, sillä niiden 
osuus muualle maailmaan suuntautuvasta unionin tavaraviennistä on arviolta 30 
prosenttia5; katsoo, että sisämarkkinat ovat edelleen pk-yritysten ylivoimaisesti 
tärkeimmät markkinat; muistuttaa, että jotta voitaisiin auttaa pk-yrityksiä selviytymään 
uusille markkinoille pääsyyn liittyvistä suurista haasteista ja kilpailemaan omilla 
ansioillaan, unionin kauppa- ja kilpailupolitiikalla olisi edistettävä talouden 
monimuotoisuutta ja pk-yrityksille suotuisaa kauppaympäristöä ja olisi myös harkittava 
EU:n vahvistaman pk-yritysten määritelmän nykyaikaistamista, erityisesti 
sisällyttämällä siihen laatukriteereitä;

14. antaa täyden tukensa WTO:n, sen valituselin mukaan luettuna, meneillään olevaan 
uudistukseen liittyville komission pyrkimyksille päivittää ja ottaa käyttöön tukia 
koskevia monenvälisiä sääntöjä tai alakohtaisia aloitteita, jotta tukikysymystä voidaan 
käsitellä asianmukaisesti kansainvälisellä tasolla erityisesti, kun on kyse teollisuustuista, 
valtionyrityksistä ja pakollisista teknologian siirroista, ja jotta voidaan torjua 
markkinaperiaatteiden vastaisia politiikkoja ja käytäntöjä kolmansissa maissa; kehottaa 
komissiota ottamaan parlamentin ja jäsenvaltiot täysimääräisesti mukaan tähän työhön;

15. korostaa, että kestävää kehitystä koskevien kauppasopimusten määräysten tehokas 
toimeenpano on tärkeää, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman reilu kilpailu ja 
sosiaalisten ja ympäristönormien noudattaminen; pitää näin ollen myönteisenä, että 
tukien ja polkumyynnin vastaisissa toimenpiteissä otetaan käyttöön ympäristöä 
koskevia ja sosiaalisia perusteita; katsoo, että WTO:n sääntöjen mukaisten tarkkojen, 
tuomioistuinten toimivaltaan kuuluvien Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisten 
normien mahdollista sisällyttämistä voitaisiin tutkia meneillään olevan WTO:n 
uudistuksen yhteydessä ja jotta voidaan edistää globaaleja tasapuolisia 
toimintaedellytyksiä;

16. panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille meneillään olevat sähköistä 
kaupankäyntiä koskevat useammankeskiset WTO:n neuvottelut ja kehottaa laatimaan 
kattavat ja kunnianhimoiset säännöt, joilla puututaan sähköisen kaupankäynnin 
esteisiin, varmistetaan yritysten tasapuoliset mahdollisuudet maailmanlaajuiseen 

5 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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kilpailuun ja vahvistetaan kuluttajien luottamusta verkkoympäristöön heikentämättä 
unionin tietosuojavaatimuksia; korostaa, että EU:n olisi otettava johtava rooli näissä 
kansainvälisissä neuvotteluissa ja kuultava tiiviisti Euroopan parlamenttia, jäsenvaltioita 
ja sidosryhmiä, myös kansalaisyhteiskuntaa;

17. katsoo, että Euroopan sisämarkkinoille pääsyn ehtona on oltava terveys-, kasvinsuojelu- 
ja ympäristönormien noudattaminen; kehottaa komissiota varmistamaan, että EU:n 
kauppa- ja kilpailupolitiikka ei vaaranna EU:n sosiaalisia ja ekologisia normeja tai 
heikennä kunnianhimoisempien normien kehittämistä;

18. suhtautuu myönteisesti kaupan suojatoimien nykyaikaistamiseen ja uusien välineiden 
kehittämiseen eurooppalaisten yritysten suojelemiseksi vilpilliseltä kilpailulta, joka 
johtuu sosiaalisten ja ympäristönormien eroista kolmansiin maihin nähden; korostaa 
kuitenkin, että näiden suojatoimien ja EU:n kauppapolitiikan ja erityisesti komission 
Japanin kanssa allekirjoittaman vapaakauppasopimuksen suhteen on 
epäjohdonmukaisuutta, vaikka Japani ei ole ratifioinut kahta ILO:n kahdeksasta 
yleissopimuksesta; kehottaa komissiota tutkimaan, ovatko kaupan suojatoimet EU:n 
kauppapolitiikan ja erityisesti vapaakauppasopimusten mukaisia;

19. kehottaa komissiota analysoimaan ja tutkimaan asianmukaisesti julkisten hankintojen 
markkinoita niissä kolmansissa maissa, joiden kanssa sillä on vapaakauppasopimus tai 
se neuvottelee tällaisesta sopimuksesta, jotta eurooppalaisille yrityksille voidaan 
neuvotella parhaat mahdolliset markkinoillepääsyedellytykset;

20. kehottaa komissiota koordinoimaan toimia, joita asianomaisten pääosastojen – 
kauppapolitiikan pääosaston ja kilpailun pääosaston – on tarpeen toteuttaa, jotta 
varmistetaan, että kilpailusäännöillä ja niiden täytäntöönpanolla taataan reilu kilpailu 
eurooppalaisille yrityksille kolmansien maiden markkinoilla ja päinvastoin;

21. kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota siihen, kuinka kansainvälinen 
standardointi vaikuttaa reiluun kilpailuun; vaatii EU:ta vahvistamaan monenvälistä 
lähestymistapaansa standardointiin erityisesti, kun on kyse Kansainvälisestä 
standardoimisjärjestöstä (ISO) ja Sähköalan kansainvälisestä standardisointijärjestöstä 
(IEC); varoittaa standardoinnin kansallistamisesta erityisesti, kun on kyse Kiinan uusi 
silkkitie -aloitteesta ja muista yhteyksiä parantavista strategioista; kehottaa komissiota 
perustamaan tätä varten standardointipolitiikkaa käsittelevän korkean tason 
koordinaattorin toimen;

22. pitää erittäin tärkeänä sukupuolinäkökulma huomioimista sekä kahden- että 
monenvälisellä tasolla, sukupuolinäkökohtia koskevien lukujen sisällyttämistä 
kauppasopimuksiin ja sukupuolisensitiivisten toimenpiteiden suunnittelua (kuten sen 
varmistamista, että ennakko- ja jälkiarviointeihin sisällytetään EU:n kauppapolitiikan ja 
-sopimusten sukupuolivaikutukset), jotta voidaan lisätä kilpailua ja edistää osallistavaa 
talouskasvua;

Kilpailun mukauttaminen digitaaliaikakauteen

23. kehottaa komissiota tarkistamaan yrityskeskittymiä ja -kauppoja koskevia sääntöjä ja 
vahvistamaan kilpailuoikeutta koskevia toimia ja ottamaan huomioon sekä henkilö- että 
rahoitustietoihin liittyvät markkina- ja verkostovoimien vaikutukset; kehottaa erityisesti 
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komissiota tässä yhteydessä pitämään tällaisten tietojen hallintaa osoituksena 
markkinavoimasta, kun se antaa ohjeistusta SEUT-sopimuksen 102 artiklasta; kehottaa 
komissiota ottamaan oppia Facebookin ja WhatsAppin sulautumisesta ja muokkaamaan 
kriteerejään vastaavasti; ehdottaa siksi, että jokaisesta tällaisten tietojen keskittymisestä 
markkinoilla olisi annettava etukäteen epävirallinen ilmoitus;

24. kehottaa komissiota tarkistamaan ”määräävän aseman väärinkäytön” käsitettä ja 
”olennaisten toimintaedellytysten” periaatteita, jotta varmistetaan, että ne ovat 
digitaaliaikakaudella tarkoituksenmukaisia; ehdottaa, että markkinavoimaa 
analysoidaan laajemmin suhteessa ryhmittymä- ja portinvartijavaikutuksiin, jotta 
voidaan torjua suurien toimijoiden harjoittamaa määräävän markkina-aseman 
väärinkäyttöä ja yhteentoimivuuden puutetta; kehottaa komissiota järjestämään 
sidosryhmien kuulemisen, jossa otetaan huomioon digitaalitalouden kehitys ja myös sen 
monitahoinen luonne;

25. kehottaa komissiota harkitsemaan kynnysarvojen tarkistusta yrityskeskittymien 
valvontaa varten, jotta otetaan huomioon sellaiset tekijät kuin niiden kuluttajien määrä, 
joihin on kohdistunut vaikutuksia, ja asiaan liittyvien liiketoimien arvo osana sen 
parhaillaan suorittamaa sulautuma-asetuksen arviointia6;

26. kehottaa komissiota arvioimaan parhaillaan suorittamansa sulautuma-asetuksen 
arvioinnissa myös korkeampia keskittymisen tasoja, jotka johtuvat suurten 
omaisuudenhoitoyhtiöiden horisontaalisesta omistajuudesta, ja harkitsemaan 
suuntaviivojen antamista SEUT-sopimuksen 101 ja 102 artiklan käytöstä tässä 
yhteydessä;

27. huomauttaa, että useilla rahoitustietojen erikoismarkkinoilla (esimerkiksi 
arvopaperikauppa, luokitukset, vertailuarvot) oligopolinen keskittyminen saattaa johtaa 
toimittajien määräävän aseman väärinkäyttöön sijoittajiin ja rahoitustietojen kuluttajiin 
nähden; kehottaa komissiota ryhtymään päättäväisiin toimiin tällaista määräävän 
aseman väärinkäyttöä vastaan, sillä ne ovat vahingollisia rahoitusmarkkinoiden 
sujuvuudelle ja vastoin kestävän kehityksen edistämistä;

28. korostaa, että samalla kun perustetaan useita uusyrityksiä siinä toivoissa, että jokin 
suurempi yritys ostaa ne, määräävässä asemassa olevien toimijoiden, joihin kuuluu 
suuria teknologia-alan yrityksiä ja alustoja, suorittamat uusyritysten ostot voivat 
tukahduttaa innovointia ja uhata riippumattomuutta; kehottaa komissiota ja kansallisia 
kilpailuviranomaisia tarkastelemaan tällaisten yritysostojen käytäntöjä sekä niiden 
vaikutusta kilpailuun, varsinkin ostettaessa kilpailijoita pois markkinoilta, kuten 
esitettiin korkean tason asiantuntijaryhmän 4. huhtikuuta 2019 päivätyssä raportissa 
kilpailupolitiikasta digitaaliaikakaudella; kehottaa komissiota suorittamaan tutkimuksen 
todistustaakan kääntämisestä, kuten tehdään Saksan kilpailuoikeudessa digitalisaatiota 
koskevassa laissa (”GWB-Digitalisierungsgesetz”), joka julkistettiin lokakuussa 2019;

6 EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.
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29. kehottaa komissiota arvioimaan, miten voitaisiin ottaa käyttöön entistä tiukemmat datan 
saatavuutta ja myös tiedon yhteentoimivuutta koskevat järjestelmät, erityisesti silloin 
kun datan saatavuus avaa toissijaisia markkinoita täydentäville palveluille tai kun data 
keskitetään määräävässä asemassa oleville yrityksille;

30. korostaa, että tietyt tahot, jotka hyötyvät sekä alustan että palveluntarjoajan asemasta, 
käyttävät väärin asemaansa ja asettavat kilpailijoille kohtuuttomia ehtoja ja vaatimuksia 
riippumatta siitä, ovatko ne aktiivisia verkossa vai verkon ulkopuolella; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan itsensä suosimiseen liittyvää kysymystä ja panemaan 
täytäntöön tarvittavat lait ja käyttämään tarvittavia välineitä itsensä suosimista 
harjoittaviin toimijoihin; pyytää komissiota arvioimaan mahdollisuutta määrätä 
ennakkosääntelyvelvoitteita, jos kilpailulainsäädäntö ei riitä takaamaan kilpailullisuutta 
näillä markkinoilla, jotta näin voidaan välttää kilpailijoiden sulkeminen markkinoilta ja 
varmistaa, että tulevien innovaatioiden monopolisointi ei pahenna syntyviä 
pullonkauloja;

31. panee merkille, että komissio harkitsee tarvetta soveltaa kohdennettua ennakkosääntelyä 
tiettyihin systeemisiin kysymyksiin, joita voi nousta esiin digitaalimarkkinoilla, 
kehottaa siksi komissiota ottamaan käyttöön keskitetyn markkinoiden 
ennakkovalvontajärjestelmän (ottaen huomioon vaikutustenarvioinnin tulokset), jotta 
unionin ja kansallisen tason kilpailu- ja sääntelyviranomaiset saavat tarvittavat keinot 
kerätä tietoja anonyymisti voidakseen paremmin havaita markkinahäiriöt ajoissa, ja 
kehottaa ottamaan tarpeen mukaan käyttöön kohdennettua sääntelyä, kun käytännöistä 
tulee systeemisiä;

32. kehottaa siksi komissiota tunnistamaan keskeiset digitaalialan toimijat ja laatimaan 
joukon indikaattoreita niiden ”systeemisen” luonteen määrittämiseksi; korostaa, että 
voitaisiin harkita seuraavia indikaattoreita: tiettyjen laajojen verkkojen käytäntöjen 
väärinkäyttö, ei-toistettavissa olevan tiedon merkittävänä määrän valvonta, väistämätön 
tilanne monimuotoisilla markkinoilla tai toimijan kyky määrittää markkinasäännöt itse;

33. kiinnittää komission huomion siihen, että ulkomaiset monopolit ovat viime aikoina 
ostaneet digitaalitietoja hallinnoivia toimijoita, jotka käsittelevät esimerkiksi terveyteen, 
rahoitukseen ja koulutukseen liittyviä tietoja, ja tähän liittyviin yksityisyyden riskeihin, 
jotka ulottuvat paljon laajemmalle kuin tällaisten liiketoimien jo aiheuttamat kielteiset 
vaikutukset kilpailulle; kehottaa komissiota ottamaan nämä näkökohdat huomioon 
tulevassa eurooppalaisessa datastrategiassa ja kehottaa tutkimaan tietojen ristiinkäyttöä, 
jossa yhdestä palvelusta saatuja tietoja käytetään laajentamaan alustojen tarjoamia uusia 
palveluita;

34. kehottaa komissiota laatimaan tiedon etiikkaa koskevat unionin parhaiden käytäntöjen 
suuntaviivat, joita yhtiöt ja yritykset voivat soveltaa liiketoimintamalleihinsa; korostaa, 
että tällainen tiedon etiikka täydentäisi tietosuojasääntöjä ja parantaisi kuluttajien 
turvallisuutta ja luottamusta; ehdottaa, että tällaiset tiedon etiikkaa koskevat unionin 
suuntaviivat käsittäisivät seuraavat keskeiset periaatteet;

a) avoimuus
– kuluttajalla on täysi tieto siitä ja mahdollisuus valvoa, mitä tietoa käytetään ja 
ovatko tiedot tarkkoja;
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– avoimuus siitä, jakaako yritys tietoa viranomaisten tai liikekumppaneiden 
kanssa;

b) tietoturva
– kuluttajilla on oltava varmuus siitä, että tietoja säilytetään turvallisesti, eli 
etusijalle on asetettava kaikki toimijat kattava tietoturvatarpeita koskeva 
yhteistyö;
– lauseke, joka kieltää tiedon myynnin kolmansille osapuolille;

35. korostaa, että vaikka välitysalustoilla on merkittävä rooli verkkopalvelujen 
tarjoamisessa kuluttajille, jotkin niistä käyttävät hyväkseen etuoikeutettua asemaansa 
toimimalla portinvartijoina, myös suljetuissa ekosysteemeissä ja verkossa toimivilla 
markkinapaikoilla; pyytää komissiota kiinnittämään kilpailupolitiikassaan erityistä 
huomiota näihin portinvartijoihin ja saattamaan käynnissä olevat tutkimukset 
päätökseen mahdollisimman pian;

36. kehottaa komissiota parantamaan kuluttajien valinnanvaraa ja vahvistamaan Euroopan 
kuluttajakeskusten verkoston (ECC-Net) roolia ECN+-direktiivin7 hengessä pyrkien 
EU:n todellisen kuluttajaviranomaisen perustamiseen; panee tässä yhteydessä merkille, 
ettei kilpailupolitiikka koske vain reilujen kuluttajahintojen takaamista vaan myös 
laadun, monipuolisuuden ja innovoinnin toteuttamista;

37. painottaa, että on Euroopan unionin edun mukaista, että sillä on yleiseurooppalaiset 
maksujärjestelmät; kehottaa komissiota tukemaan tämän tavoitteen täyttäviä aloitteita ja 
tunnustamaan, että niiden menestyminen riippuu sekä kuluttajille ja yrityksille 
tarkoitetun järjestelmän innovatiivisesta luonteesta että sen talousmallin 
toteuttamiskelpoisuudesta;

Kilpailupolitiikan välineiden tehokkuus

38. korostaa, että sakot voivat vaikuttaa niitä saaneiden yritysten maineeseen; toteaa 
kuitenkin, että raskaillakaan sakoilla ei usein ole riittävää varoittavaa vaikutusta, ja ne 
saatetaan lopulta siirtää kuluttajille; kehottaa komissiota myös käyttämään 
vaihtoehtoisia käyttäytymiseen liittyviä ja tarvittaessa myös rakenteellisia 
korjaustoimenpiteitä, jotta varmistetaan täysin EU:n kilpailupolitiikan tehokkuus; 
korostaa, että määräyksen, jolla velvoitetaan tekemään tai jättämään tekemättä jotakin, 
olisi oltava paljon normatiivisempi tulevissa korjaustoimenpiteissä;

39. muistuttaa, että markkinavoiman väärinkäyttöä voi esiintyä jopa silloin, kun tuotteita tai 
palveluja toimitetaan maksutta; katsoo, että yksityistietojen välittämistä kolmansille 
osapuolille markkinointi- tai kaupallisissa tarkoituksissa tehdään usein ilman kuluttajan 
asianmukaista suostumusta, koska tietojen jakamiselle ei useinkaan tarjota vaihtoehtoja; 
katsoo, että digitaalitaloudessa tiedon keskittyminen pieneen määrään yrityksiä johtaa 
markkinoiden toimintahäiriöihin, liialliseen voitontavoitteluun ja uusien tulokkaiden 
estämiseen; 

40. muistuttaa, että verkkohakujen markkinat ovat erityiset tärkeät varmistettaessa 
kilpailuehdot digitaalisilla sisämarkkinoilla; pitää valitettavana, että yhdestä 
hakukoneesta, jolla on yli 92 prosentin osuus verkkohakujen markkinoista useimmissa 

7 EUVL L 11, 14.1.2019, s. 3.
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jäsenvaltioissa, on tullut internetin portinvartija; kehottaa käyttämään kaikilta 
sidosryhmiltä kilpailuoikeuden historian viimeisten yhdeksän vuoden aikana saatua 
palautetta sen pikaiseen arvioimiseen, hyödyttävätkö ehdotetut korjaustoimenpiteet 
aidosti kuluttajia, internetin käyttäjiä ja verkkoyrityksiä pitkällä aikavälillä; kehottaa 
komissiota harkitsemaan ehdotusta, jolla pyritään eriyttämään hakukoneet niiden 
kaupallisista palveluista vallitsevan tilanteen lopettamiseksi, kuten Euroopan 
parlamentti kehotti kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla 
27. marraskuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa8, sillä tämä voisi olla pitkän 
aikavälin keino luoda oikeudenmukaista ja tehokasta kilpailua Euroopan digitaalisilla 
markkinoilla;

41. korostaa kilpailuoikeuden rikkomista koskevien tutkimusten hitautta esimerkiksi 
Google Shoppingin tapauksessa verrattuna nopeasti kehittyviin digitaalisiin 
markkinoihin; korostaa tämän tilanteen aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia ja tietyille 
toimijoille aiheutuvia taloudellisia ja rakenteellisia riskejä, jos ne käynnistävät 
pitkällisiä ja kalliita menettelyjä; korostaa tarvetta noudattaa oikeudenmukaista 
menettelyä mutta kehottaa komissiota hyödyntämään nopeita kilpailuoikeusmenettelyjä 
ja etsimään uusia kannustimia, kuten sakkolievennys- ja sakkovapautusohjelma, jotta 
yhtiöt tekisivät paremmin yhteistyötä jäljitettäessä kartelleja koko unionissa;

42. korostaa, että on tarkasteltava säännöllisesti mahdollisuutta käyttää väliaikaisia 
toimenpiteitä kaikkien sellaisten käytäntöjen lopettamiseksi, jotka voisivat vahingoittaa 
kilpailua vakavasti; kehottaa komissiota lieventämään näitä toimenpiteitä koskevia 
kriteerejä oikeusvaltioperiaatetta noudattaen peruuttamattomien vahinkojen 
välttämiseksi; kehottaa komissiota tarkistamaan korjaustoimenpiteistä annettua 
tiedonantoa (2008/C 267/01)9 ottamalla huomioon digitaalialan kehityksen viime 
vuosien aikana;

43. suhtautuu myönteisesti komission jatkuviin pyrkimyksiin puuttua suurten alustojen 
väärinkäytöksiin; kehottaa komissiota käymään uudelleen läpi tapaukset, joissa tarjotut 
korjaustoimenpiteet ovat selkeästi olleet tehottomia kilpailun palauttamisessa 
markkinoille, kuten Google Shopping -asiassa; painottaa, että yleisten ja erikoistuneiden 
hakupalvelujen täydellinen rakenteellinen erottaminen toisistaan, paikallinen haku 
mukaan luettuna, saattaa olla tarpeen, koska kohdennettuja, tehokkaita ja vahinkoa 
kärsineen yrityksen kanssa ennalta testattuja, käyttäytymistä koskevia 
korjaustoimenpiteitä ei ole; korostaa, että verrattuna rakenteellisiin 
korjaustoimenpiteisiin käyttäytymistä koskevat korjaustoimenpiteet voisivat tarjota 
ajallisesti tehokkaan ratkaisun kaventamalla sitä mahdollisuutta, että kilpailijat 
pakotetaan pois markkinoilta luovutusta koskevien pitkittyneiden keskustelujen aikana;

44. toteaa, että komission on voitava osoittaa asianmukaiset resurssit voidakseen panna 
EU:n kilpailusäännöt tehokkaasti täytäntöön; huomauttaa, että on tarpeen varmistaa 
erityisasiantuntemus erityisesti yhä tärkeämmissä kysymyksissä, kuten verkkoalustojen 
määräävä asema ja tekoäly;

45. kehottaa komissiota antamaan ohjeita sulautuma-asetuksessa tarkoitetun käsitteen 
”merkittävä este tehokkaalle kilpailulle” tulkinnasta, jotta komissio ei yritysfuusioiden 

8 EUVL C 289, 9.8.2016, s. 65.
9 EUVL C 267, 22.10.2008, s. 1.
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yhteydessä tarkastelisi vain hintoja, tuotantoa ja innovointia vaan kiinnittäisi huomiota 
myös tällaisen liiketapahtuman sosiaalisiin ja ympäristökustannuksiin SEUT-
sopimuksen periaatteiden ja varsinkin ympäristönsuojelun valossa;

46. kehottaa komissiota tutkimaan uutta käyttötilipalvelua, jota eräät maailman suurimmat 
teknologiayritykset tarjoavat kuluttajille tulevina vuosina; kehottaa komissiota 
tutkimaan erityisesti niiden tuloa näille uusille digitaalisille rahoitusmarkkinoille ja sitä 
valtavaa määrää tietoa, jota ne keräävät kuluttajilta, sekä tietojen mahdollista käyttöä;

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa tukevat kilpailusäännöt

47. tukee sitä, että komissio tarkastelee uudelleen valtiontukia koskevia suuntaviivoja 
kaikilla asiaan liittyvillä aloilla, kuten liikenteessä – myös lento- ja meriliikenteessä – 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita vastaavalla tavalla soveltamalla 
oikeudenmukaisen siirtymän periaatetta ja tunnustaen jäsenvaltioiden täydentävän 
roolin hiilestä irtautumiseen ja puhtaaseen energiaan liittyvissä investoinneissa, kehottaa 
samalla takaamaan yhtäläiset toimintaedellytykset sekä sen, etteivät markkinat vääristy; 
kehottaa komissiota tutkimaan energiaverodirektiivin10 tarkastelun yhteydessä, 
asettavatko nykyiset verovapautukset eri alat eriarvoiseen kilpailuasemaan;

48. korostaa, että komission on estettävä kaikki mahdolliset kielteiset sivuvaikutukset, jos 
suuret yritykset käyttävät liiketoimintamalliensa viherryttämiseen tarkoitettuja julkisia 
tukia muihin tavoitteisiin, kuten määräävän markkina-asemansa vahvistamiseen tietyllä 
alalla;

49. kehottaa komissiota järjestämään lisää ohjausta ja varmistamaan, että saadaan aikaan 
puitteet energiatehokkuuteen, rakennusten kunnostamiseen, uusiin polttoaineisiin, 
hybridihankkeisiin sekä sähkön varastointiin tehtäviä uusia investointeja varten;

50. korostaa tässä yhteydessä, että jotta Euroopan vihreän kehityksen ohjelma olisi 
menestyksekäs, eurooppalaisten tuotteiden ja palvelujen tuottajien on nähtävä sen edut 
ja vältyttävä kohtaamasta kolmansien maiden yritysten harjoittamaa vilpillistä kilpailua;

51. toteaa, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa on varmistettava politiikan 
johdonmukaisuus maatalouden, ilmastotoimien, ympäristön ja kaupan välillä;

Alakohtaiset politiikat

52. kehottaa komissiota turvautumaan järjestelmällisemmin tutkimuksiin aloilla, jotka ovat 
digitaaliaikakaudella välttämättömiä kansalaisten jokapäiväisen elämän kannalta, kuten 
terveys, liikkuvuus, verkkomainonta, energia, matkailu – verkossa toimivien 
majoituspalveluiden enimmäishintojen seuranta mukaan luettuna – rahoitus- ja 
maksupalvelut ja tiedotusvälineet, noudattaen samalla unionin tiukkoja normeja;

53. kehottaa komissiota panemaan merkille kansallisten monopolien ja oligopolien 
olemassaolon merkkinä heikkouksista sisämarkkinoilla tai reilun kilpailun esteistä;

10 EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51.
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54. pyytää komissiolta alustavaa tutkimusta tiedotusvälineiden omistajuuden 
keskittymisestä Euroopassa tilanteessa, jossa monikansalliset yritykset ostavat 
eurooppalaisia mediapalvelujen tarjoajia;

55. toteaa jälleen, että verotusta käytetään toisinaan epäsuorien valtiontukien 
myöntämiseen, mikä luo epätasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla; kehottaa 
komissiota saattamaan ajan tasalle valtiontuen käsitettä koskevat nykyiset suuntaviivat 
sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot eivät myönnä valtiontukea veroedun muodossa; 
pitää valitettavana veropäätösten väärinkäyttöä ja pitää myönteisinä unionin yleisen 
tuomioistuimen viimeaikaisia tuomioita, jotka vahvistavat, että se, että komissio 
tarkastelee veropäätöstä valtiontukien kannalta, ei merkitse verotuksen yhtenäistämistä; 
panee merkille, että komission päätökset usein kyseenalaistetaan tuomioistuimessa ja 
että ne on sen vuoksi valmisteltava perusteellisesti; vaatii, että myös komissio saa 
jäsenvaltioiden veroviranomaisten kesken vaihdetut tiedot, jotta se voi helpommin 
havaita kilpailusääntöjen rikkomisen; kehottaa hyväksymään ehdotuksen yhteisestä 
yhdistetystä yhtiöveropohjasta sekä julkisesta maakohtaisesta raportoinnista;

56. kehottaa komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta määrätä sakkoja jäsenvaltioille, 
joiden todetaan rikkoneen EU:n valtiontukisääntöjä;

57. kehottaa komissiota tutkimaan pikaisesti eroja likvidaatiotuen alaan kuuluvien 
valtiontukisääntöjen ja pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin11 mukaisen 
kriisinratkaisujärjestelmän välillä ja tarkistamaan 30. heinäkuuta 2013 annettua 
pankkitiedonantoaan12 vastaavasti viimeaikaisten tapausten valossa ottaen huomioon 
tarpeen suojella veronmaksajia;

58. kehottaa komissiota tarkastelemaan tarkoin pankkialaa mahdollisesti kilpailuun 
vaikuttavien seikkojen osalta tietyissä jäsenvaltioissa, joissa kuluttajat joutuvat tällä 
hetkellä maksamaan korkeita korkoja13 ja joissa lainoihin liittyvä avoimuus on 
puutteellista, mikä johtuu mahdollisesti pankkisektorin omistusten keskittymisestä ja 
voi johtaa harhaanjohtaviin myyntikäytäntöihin tai kiinnityksiin;

59. kehottaa komissiota arvioimaan vuosittain uudelleen, täyttyvätkö edelleen vaatimukset, 
jotka koskevat SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan soveltamista 
finanssialaan;

60. kehottaa lisäksi komissiota noudattamaan Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailu- ja 
markkinaviranomaisen esimerkkiä ja tutkimaan perusteellisesti ja ehdottamaan uusia 
toimia, jotta voidaan puuttua suurille pörssissä noteeratuille yhtiöille tilintarkastuksia 
tekevien neljän suuren tilitoimiston lähes monopolistiseen toimintaan; korostaa tässä 
yhteydessä Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomaisen 
suosituksia, joissa se ehdottaa tilintarkastuksen erottamista konsultointipalveluista sekä 
yhteistä pakollista tarkastusta, jotta neljän suuren tilitoimiston ulkopuolelle jäävillä 
yrityksillä olisi mahdollisuus kehittää valmiuksiaan suurimpien yritysten 
tarkastamiseksi;

11 EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190.
12 EUVL C 216, 30.7.2013, s. 1.
13 https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LNDP?locations=RO&most_recent_value_desc=false

https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LNDP?locations=RO&most_recent_value_desc=false
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61. kehottaa komissiota takaamaan verkon ulkopuolisten alustojen kauppakäytäntöjen 
yhteydessä reilun kilpailun ja entistä suuremman avoimuuden, mikä koskee myös super- 
ja hypermarketteja, sen varmistamiseksi, että unionin tuottajat saavat oikeudenmukaiset 
ehdot ja hinnat tuotteilleen; kehottaa komissiota jatkamaan perusteellista analyysiään 
ostoliittymien laajuudesta ja niiden vaikutuksista – sekä hinnoittelun että hinnoittelun 
ulkopuolisten strategioiden osalta – maataloustuote- ja elintarvikeketjun taloudelliseen 
toimintaan ottaen erityisesti huomioon vaikutukset pieniin toimittajiin ja viljelijöihin; 
pitää valitettavana, että tappiollista myyntiä ei mainita EU:n tasolla kiellettyjen 
käytäntöjen luettelossa; korostaa, että Pellolta pöytään -strategiassa ja EU:n 
kilpailulainsäädännössä on tunnustettava alkutuottajien merkittävä panos 
korkealaatuisten elintarvikkeiden tarjonnassa ja julkisten hyödykkeiden tuottamisessa 
yhteiskunnalle;

62. kehottaa soveltamaan kilpailusääntöjä tuottajiin ja tuottajaorganisaatioihin entistä 
selkeämmin, joustavammin ja ennakoitavammin oikeusvarmuuden parantamiseksi; 
kehottaa siksi komissiota arvioimaan yhteistä markkinajärjestelyä (YMJ) koskevan 
asetuksen14 täytäntöönpanoa ja selventämään sen säännöksiä varsinkin, mitä tulee 
kilpailusääntöjen poikkeuksiin, joita myönnetään tietyille maataloustuottajien 
yhteenliittymien sopimuksille ja menettelytavoille; kannustaa perustamaan entistä 
enemmän tuottajaorganisaatioita, jotta viljelijät voisivat vahvistaa asemaansa, 
neuvotella tehokkaasti hinnoista ja puuttua elintarvikkeiden toimitusketjun 
voimasuhteiden epätasapainoon;

63. kehottaa komissiota jättämään valtiontukisääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle 
verosäännökset, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön erityisesti kannustaakseen 
viljelijöitä ottamaan käyttöön vapaaehtoisia säästöjä ennalta varautumiseen, jotta 
voidaan selviytyä paremmin ilmastoon ja terveyteen liittyvien riskien lisääntymisestä 
sekä talouskriiseistä; pitää myönteisenä vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen15 
tarkistuksen loppuunsaattamista; toteaa, että se auttaa viljelijöitä käsittelemään 
ilmastohaasteita ja estää samalla kaikenlaisen markkinoiden vääristymisen; korostaa, 
että ympäristöhaasteiden ja kestävyysvaatimusten vuoksi nyt tarvitaan erityisesti 
selkeitä suuntaviivoja maatalousalalla; suhtautuu myönteisesti käynnissä olevaan 
vuoden 2012 valtiontukiuudistuspaketin toimivuustarkastukseen ja maatalouden 
ryhmäpoikkeusasetuksen meneillään olevaan tarkistukseen16;

64. kehottaa komissiota arvioimaan YMJ-asetuksen 209 artiklan täytäntöönpanoa ja 
selventämään sen soveltamisalaa, erityisesti siltä osin kuin on kyse kilpailusääntöjä 
koskevista poikkeuksista, joita myönnetään tietyille maataloustuottajien 
yhteenliittymien sopimuksille ja menettelytavoille, jotta voidaan lisätä selkeyttä ja 
oikeusvarmuutta, kun tämä artikla pannaan täytäntöön, ja jotta komissiolla olisi 
enemmän joustovaraa tämän artiklan täytäntöönpanossa;

65. panee merkille toimialakohtaisten organisaatioiden roolin ketjussa vuoropuhelun, 
tutkimuksen ja kehittämisen, parhaiden käytäntöjen ja markkinoiden avoimuuden 
foorumina;

14 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
15 EUVL L 352, 24.12.2013, s. 1.
16 EUVL C 213, 8.9.2009, s. 9.
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66. kehottaa vahvistamaan toimialakohtaisten organisaatioiden roolia, jotta voidaan edistää 
tasapainoisempia suhteita elintarvikeketjussa, ja kannattaa arvon jakamista koskevan 
lausekkeen ulottamista koskemaan kaikkia toimijoita eikä vain ensimmäistä ostajaa, 
kuten esitettiin Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokunnan huhtikuussa 2019 hyväksymässä mietintöluonnoksessa 
maataloustuotteiden uudesta yhteisestä markkinajärjestelystä osana YMP:n seuraavaa 
uudistusta;

67. kehottaa ottamaan käyttöön SEUT-sopimuksen 101 artiklan soveltamista koskevan 
nimenomaisen ja automaattisen poikkeuksen YMJ-asetuksen 210 artiklan mukaisesti 
tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteita noudattaen, jotta maatalouden 
toimialakohtaiset organisaatiot voivat hoitaa niille YMJ-asetuksella annetut tehtävät 
SEUT-sopimuksen 39 artiklan tavoitteiden saavuttamiseksi;

68. kehottaa komissiota varmistamaan, että YMJ-asetuksen 222 artiklan säännökset otetaan 
käyttöön nopeasti, jotta voidaan puuttua vakaviin markkinoiden vääristymiin;

69. panee tyytyväisenä merkille tuottajaorganisaatioiden, toimialakohtaisten 
organisaatioiden ja toimijaryhmien pyynnöstä käyttöön otetut laadukasta juustoa ja 
kinkkua koskevat tarjonnan hallintatoimet; kehottaa laajentamaan YMJ-asetuksen 
säännöksiä, joilla sallitaan tarjonnan valvontaa koskevien sääntöjen käyttöönotto, 
kattamaan kaikki suojatulla alkuperänimityksellä (SAN) tai suojatulla maantieteellisellä 
merkinnällä (SMM) varustetut tuotteet, jotta voidaan saavuttaa parempi tasapaino 
kysynnän ja tarjonnan välillä;

70. pyytää komissiota käymään kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa 
vuoropuhelua maatalous- ja elintarvikeketjun toiminnasta ja pyytää mukauttamaan 
EU:n kilpailupolitiikkaa kaupankäyntiympäristön viimeisimpään kehitykseen;

71. pitää myönteisenä hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä yritysten välisissä 
suhteissa maataloustuote- ja elintarvikeketjussa 17. huhtikuuta 2019 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/63317 hyväksymistä, sillä se on tärkeä 
ensi askel kohti toimijoiden välisten oikeudenmukaisten suhteiden takaamista ja sen 
avulla voidaan puuttua neuvotteluvoiman epätasapainoon elintarvikkeiden 
tuotantoketjussa; kehottaa jäsenvaltioita saattamaan direktiivin viipymättä osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti edistymistä 
direktiivin saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja edistämään parhaiden 
käytäntöjen jakamista jäsenvaltioiden välillä; kehottaa jäsenvaltioita kieltämään muita 
epäterveitä käytäntöjä ja asettamaan entistä korkeampia vaatimuksia;

72. muistuttaa, että on tapahtunut merkittävä horisontaalinen ja vertikaalinen 
rakenneuudistus, joka on johtanut jo ennestään keskittyneiden siemen-, 
maatalouskemikaali-, lannoite-, eläingenetiikka-, maatalouskone- sekä jalostus- ja 
vähittäismyyntialojen keskittymisen jatkumiseen; kehottaa komissiota ottamaan näiden 
alojen sulautumia arvioidessaan huomioon kuluttajahintoja laajemmat vaikutukset; 
korostaa, että EU:n viljelijöiden, kansalaisten ja ympäristön etuja on suojeltava 
arvioimalla kattavasti ja kokonaisvaltaisesti maatalouden tuotantopanosten toimittajien 

17 EUVL L 111, 25.4.2019, s. 59.
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ja myös kasvinsuojeluaineiden tuottajien välisten sulautumien ja yrityskauppojen 
vaikutuksia maatiloilla;

73. pitää välttämättömänä, että komissio jatkaa EU:n torjunta-aineiden, siementen ja 
kasvien ominaisuuksien markkinoiden yksityiskohtaista seurantaa ja seuraa 
digitalisaation vaikutusta maatalousalaan;

74. kehottaa komissiota perustamaan pysyvän EU:n tason tiedotusfoorumin 
riskinhallintavälineistä, jotta viljelijöitä voidaan auttaa selviytymään ilmastoon, 
markkinoiden epävakauteen ja muihin riskeihin liittyvistä epävarmuustekijöistä ja jotta 
sidosryhmät voivat vaihtaa parhaita käytäntöjä, kuten komissio esitti marraskuussa 2017 
antamassaan tiedonannossa elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuudesta;

75. huomauttaa, että suorien tukien suuret erot haittaavat viljelijöiden kestäviä ilmasto- ja 
ympäristöaloitteita ja vääristävät kilpailua EU:ssa; muistuttaa Eurooppa-neuvoston 7. ja 
8. helmikuuta 2013 antamasta sitoumuksesta, jonka mukaan maksut yhdenmukaistetaan 
koko EU:ssa viimeistään vuonna 2013;

76. kiinnittää huomiota viljelijöiden yhä kasvaviin protesteihin ja panee merkille, että yksi 
heidän huolenaiheistaan on vapaakauppasopimusten kumuloituva vaikutus EU:n 
maatalouselintarvikealaan; pohtii tässä yhteydessä, asettavatko vapaakauppasopimukset 
EU:n maatalouselintarvikkeiden tuottajat epäedulliseen kilpailuasemaan, kun otetaan 
huomioon sosiaalisten sekä terveyttä, työelämää, ympäristöä ja eläinten hyvinvointia 
koskevien normien erot kolmansissa maissa; kehottaa siksi komissiota esittämään 
mahdollisimman pian uusimman kertomuksensa nykyisten ja tulevien 
kauppasopimusten kumuloituvasta vaikutuksesta; kehottaa soveltamaan 
maataloustuotteisiin vastavuoroisuuden ja sääntöjen noudattamisen periaatteita ja 
suojaamaan haavoittuvia aloja tulevissa sekä käynnissä olevissa kauppaneuvotteluissa 
niin, että varmistetaan kaikkien tarvittavien tarkastusten suorittaminen;

77. suhtautuu myönteisesti sisämarkkinaohjelmaa koskevaan asetusehdotukseen ja 
erityisesti sen avulla tuettaviin elintarvikeketjua koskeviin toimiin, kuten eläinlääkintä- 
ja kasvinsuojelutoimiin, joilla puututaan eläinten ja kasvien terveyteen liittyviin 
kriiseihin; kehottaa neuvostoa ja parlamenttia saattamaan neuvottelut nopeasti 
päätökseen ja hyväksymään asetuksen;

78. korostaa, että on tärkeää tehdä oikea-aikaisia päätelmiä komission esittämistä kahdesta 
siirtymäasetusehdotuksesta, jotta voidaan välttää viipeitä ja komplikaatioita, jotka 
voisivat johtaa markkinoiden epävakauteen;

79. pitää tärkeänä, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastossa säilytetään 
kaikki toimivalta, joka liittyy YMJ-asetuksen 209 ja 210 artiklan soveltamiseen sekä 
maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden kehittämisen valtiontukeen, millä 
varmistetaan, että näiden kysymysten käsittelyn ja koordinoinnin edellyttämää 
asiantuntemusta on käytettävissä, mikä on tarpeen näiden alojen erityisluonteen vuoksi, 
ja että se vastaa täysin YMP:n tavoitteita sekä sen yhteydessä annettavaa tukea;

80. kehottaa komissiota kiinnittämään jatkossakin erityistä huomiota yleistä taloudellista 
etua koskevien palvelujen tarjoamiseen, kun sovelletaan valtiontukisääntöjä, erityisesti 
eristyksissä oleville, kaukaisille tai syrjäisille unionin alueille sekä unionin saarialueille 
tarkoitetun valtiontuen yhteydessä; panee merkille tietyt vaikeudet sovellettaessa 
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Almunian paketin sääntöjä tiettyihin yleistä taloudellista etua koskeviin palveluihin, 
esimerkiksi postialalla, jolla julkisen palvelun tehtäviä saatetaan unionin lainsäädännön 
mukaisesti määritellä ja organisoida kansallisella tasolla;

81. muistuttaa, että tarvitaan etenemissuunnitelma valtiontuen kohdistamisen 
parantamiseksi, mikä koskee varsinkin yleiseen taloudelliseen etuun liittyvien 
palveluiden, kuten energian, liikenteen ja tietoliikenteen, tarjoamista;

82. toistaa kehotuksensa, jonka mukaan kivihiilialueet on tunnistettava tukialueiksi SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan mukaisesti ja näitä erityisalueita 
koskevia EU:n tukisääntöjä on mukautettava niin, että mahdollistetaan rakenteellisen 
muutoksen käsittelyn edellyttämät toimet; vaatii, että hiilikaivosyhtiöihin ja 
hiilivoimalaitosten toimijoihin, jotka ovat saaneet ja saavat edelleen julkista tukea hiilen 
louhintaan ja polttamiseen, ei pidä soveltaa valtiontukiin liittyvää etuoikeutettua 
kohtelua, myöskään perinteisten yhteiskuntavastuuseen liittyvien toimintojen, kuten 
pohjaveden ennallistamiseen, maiseman kunnostukseen tai muihin alueiden 
puhdistamiseen liittyvien toimintojen yhteydessä; kehottaa komissiota antamaan selkeät 
ohjeet ja ehdot EU:n ilmastositoumusten mukaisesti;

83. suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio on sisällyttänyt yleistä 
ryhmäpoikkeusasetusta18 koskevaan kohdennettuun tarkistukseensa tämän järjestelmän 
laajentamisen koskemaan Euroopan alueelliseen yhteistyöhön liittyviä, nk. Interreg-
hankkeita;

84. on huolissaan EU:n rahoittamien toimien epäsymmetrisestä käsittelystä sen mukaan, 
tuetaanko niitä EU:n koheesiopolitiikan resursseista vai muista EU:n varoista tai 
ohjelmista, kuten Horisontti 2020/Horisontti Eurooppa -ohjelmasta tai 
EFSI2.0/InvestEU -rahastosta, kuten komissio ehdotti ryhmäpoikkeusasetun 
tarkistuksen yhteydessä; katsoo, että tasapuoliset toimintaedellytykset olisi säilytettävä 
luonteeltaan samankaltaisten mutta rahoituslähteiltään erilaisten hankkeiden kohdalla, 
sillä näin tietyt rahoitusjärjestelmät asetettaisiin etusijalle kun taas toiset syrjäytettäisiin;

Kansalaisten parempi huomioon ottaminen parlamentin avulla

85. kehottaa käyttämään kilpailupolitiikassa jatkuvasti tavallista lainsäätämisjärjestystä 
säännösten rikkomisesta johtuvista vahingonkorvauskanteista annetun direktiivin19 ja 
ECN+-direktiivin tapaan;

86. kehottaa komissiota raportoimaan parlamentille säännöllisesti kilpailualan 
yhteistyösopimusten täytäntöönpanosta ja seurannasta sekä suorien ulkomaisten 
sijoitusten seurannasta; kehottaa komissiota noudattamaan korkeita 
avoimuusvaatimuksia;

87. korostaa toivovansa parlamentille entistä suurempaa roolia kilpailupolitiikan yleisten 
puitteiden määrittelyssä ja kehittämisessä; toteaa, että parlamentin pitäisi osallistua 
nykyistä enemmän työryhmien ja asiantuntijaryhmien, kuten kansainvälisen 
kilpailuviranomaisverkon (ICN), toimintaan tarkkailijana, jotta se voisi saada paremmat 

18 EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1.
19 EUVL L 349, 5.12.2014, s. 1.
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tiedot asiasta; katsoo, että sitä olisi pidettävä ajan tasalla tapahtumista, jotta se voisi 
valmistautua paremmin tehtäväänsä toisena lainsäätäjänä; kehottaa komissiota ottamaan 
parlamentin mukaan varsinkin ei-sitovien välineiden, kuten ilmoitusten ja 
suuntaviivojen, määrittelyyn;

88. kehottaa komissiota järjestämään monialaisia ja toimielinten välisiä foorumeita, joihin 
osallistuu teollisuuden edustajia, kansallisia sääntelyviranomaisia, myös 
tietosuojaviranomaisia, kuluttajaryhmiä ja muita asiaan liittyviä sidosryhmiä, jotta 
voidaan torjua kilpailupolitiikan jakautumista osiin;

89. korostaa, että nykyisessä valtiontukitapauksia koskevassa valituslomakkeessa kysytään 
useita tarkkoja yksityiskohtia siitä, milloin valtiontuki on myönnetty, mitä tavalliset 
kansalaiset eivät voi tietää; kehottaa siksi komissiota yksinkertaistamaan 
valituslomaketta, jotta tavallisilla kansalaisilla olisi mahdollisuus esittää valituksia;

90. pitää valitettavana, että tietoja ei ole annettu riittävästi komission tutkiessa esitettyjä 
valituksia; kehottaa komissiota antamaan vahvistuksen valituksen vastaanottamisesta 
sekä ilmoituksen tutkimuksen käynnistämisestä ja myös arvion tutkimuksen kestosta;

91. muistuttaa kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa toteutettavan koordinoinnin 
merkityksestä ja kehottaa komissiota esittämään Euroopan parlamentille arvion ECN+-
direktiivin täytäntöönpanosta; muistuttaa, että ECN+-direktiivin liitteessä komissio 
yksilöi ”välitoimia” katsoen niiden olevan ”keskeinen väline sen varmistamisessa, että 
kilpailu ei kärsi tutkinnan ollessa käynnissä”; muistuttaa tarpeesta arvioida, onko 
olemassa keinoja yksinkertaistaa välitoimien hyväksymistä Euroopan 
kilpailuviranomaisten verkostossa kahden vuoden kuluessa uuden direktiivin 
saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, jotta kilpailuviranomaiset voisivat 
käsitellä tehokkaammin nopeasti muuttuvien markkinoiden tapahtumia;

92. painottaa, että kilpailuviranomaisten poliittinen riippumattomuus on erittäin tärkeää 
kilpailupolitiikan puolueettomuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi; toteaa, että 
kilpailun vääristymisen ehkäisy edellyttää lobbauksen julkista seurantaa kaikissa 
unionin toimielimissä; vaatii siksi jälleen tehostettua unionin avoimuusrekisteriä; vaatii 
entistä säännöllisempää tiedonvaihtoa komission kanssa tavalla, joka vastaa parlamentin 
kanssa tehtyä toimielinten välistä sopimusta; kehottaa kilpailusta vastaavaa Euroopan 
komission johtavaa varapuheenjohtajaa jatkamaan tiivistä yhteyttä ECON-valiokuntaan 
ja sen kilpailua käsittelevään työryhmään, joka on asianmukainen paikka entistä 
säännöllisemmän vuoropuhelun toteuttamiselle;

93. muistuttaa Euroopan digitaalisesta valmiudesta vastaavan Euroopan komission johtavan 
varapuheenjohtajan sitoumuksen, jonka hän antoi nimityksensä vahvistamisen 
yhteydessä 8. lokakuuta 2019 pidetyssä kuulemistilaisuudessa ja jonka mukaan hän 
pitäisi hänelle kuuluvat digitaalipolitiikan ja kilpailun alan tehtävät tiukasti erillään;

94. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
kansallisille parlamenteille ja kansallisille kilpailuviranomaisille. 
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KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

kilpailupolitiikasta – vuosikertomus 2019
(2019/2131(INI))

Valmistelija: Enikő Győri

EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että tasapuoliset kansainväliset toimintaedellytykset sääntöihin perustuvassa ja 
valtioiden poliittisen toiminta-alueen säilyttävässä monenvälisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä ovat avainasemassa Euroopan, myös eurooppalaisten 
yritysten ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten), sekä 
työntekijöiden ja kuluttajien kannalta; katsoo, että nämä edistävät osaltaan kestävää 
talouskehitystä, vakaan ja ennustettavan ympäristön varmistamista, kilpailukyvyn ja 
vastavuoroisuuden parantamista, ihmisarvoisten työpaikkojen turvaamista ja luomista 
EU:ssa ja kolmansissa maissa sekä korkeiden työ- ja ympäristönormien varmistamista, 
koska yhä useammat työpaikat ovat riippuvaisia globaaleista arvoketjuista; korostaa 
tässä yhteydessä tarvetta lisätä avoimuutta, kestävyyttä ja yritysten vastuuvelvollisuutta 
globaaleissa arvoketjuissa ja kehottaa EU:ta harkitsemaan pakollista due diligence -
velvoitetta koskevan oikeudellisen kehyksen laatimista globaaleja arvoketjuja varten 
välttämättömänä askeleena tämän saavuttamiseksi;

2. kehottaa komissiota keskustelun voimistumisen huomioon ottaen sovittamaan yhteen 
EU:n kilpailusäännöt, teollisuuspolitiikan ja kansainvälisen kaupan, joiden on kuljettava 
käsi kädessä kestävän kehityksen ja ympäristön kunnioittamisen kanssa; korostaa 
erityisesti tarvetta rahoittaa tutkimusta, sillä tämä on innovoinnin sekä eurooppalaisten 
yritysten kehittämisen perusta sekä kaupan ja kilpailukyvyn edistämisen olennainen 
osatekijä;

3. tähdentää, että pk-yrityksillä on keskeinen rooli kansainvälisessä kaupassa, sillä niiden 
osuus muualle maailmaan suuntautuvasta unionin tavaraviennistä on arviolta 
30 prosenttia1; katsoo, että sisämarkkinat ovat edelleen pk-yritysten ylivoimaisesti 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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tärkeimmät markkinat; muistuttaa, että jotta voitaisiin auttaa pk-yrityksiä selviytymään 
uusille markkinoille pääsyyn liittyvistä suurista haasteista ja kilpailemaan omilla 
ansioillaan unionin kauppa- ja kilpailupolitiikalla olisi edistettävä talouden 
monimuotoisuutta ja pk-yrityksille suotuisaa kauppaympäristöä ja olisi myös harkittava 
EU:n vahvistaman pk-yritysten määritelmän nykyaikaistamista, erityisesti 
sisällyttämällä siihen laatukriteereitä;

4. korostaa, että unionin kilpailupolitiikalla olisi edistettävä reilua kilpailua ja suosittava 
vastavuoroisia kaupankäynnin edellytyksiä sekä unionissa että maailmanlaajuisesti, 
jotta voidaan vahvistaa entisestään unionin teollisuuden pyrkimyksiä myötävaikuttaa 
innovointiin ja oikeudenmukaiseen siirtymään kohti ilmastoneutraalia EU:n taloutta; 
muistuttaa, että EU:n kilpailusääntöjä sovelletaan kaikkiin EU:n sisämarkkinoilla 
aktiivisiin toimijoihin; kehottaa siksi puuttumaan tehokkaasti hyvän kauppatavan 
vastaisiin käytäntöihin hyödyntämällä täysimääräisesti nykyisiä ja tehostettuja välineitä 
entistä koordinoidummin, määrätietoisemmin ja kokonaisvaltaisemmin kilpailun, 
kaupan, puolustuksen ja hankintojen aloilla kehittämällä uusia, tehokkaita 
toimintapolitiikkoja ja välineitä ja torjumalla ulkomaisen valtion omistuksen ja 
sisämarkkinoiden tukien vääristäviä vaikutuksia erityisesti silloin kun niihin liittyy 
unionin rahoitusta; kehottaa vahvistamaan tukien vastaista välinettä sisällyttämällä 
siihen tukien valvontamekanismin;

5. kehottaa komissiota tässä yhteydessä myös harkitsemaan, onko asianmukaista 
nykyaikaistaa tai päivittää kohdennettujen kilpailusääntöjen tulkintaa haittaamatta 
kuitenkaan kilpailua merkityksellisillä markkinoilla EU:ssa ja uudistamaan myös 
valtiontukia koskevia suuntaviivoja ja sisällyttämään valtiontuet ja valtion omistajuus 
kriteereiksi julkisia hankintoja koskeviin EU:n direktiiveihin, jotta voidaan turvata 
Euroopan teollisen perustan pitkän aikavälin elinkelpoisuus ja hyödyttää eurooppalaisia 
kuluttajia; pitää tässä yhteydessä myönteisenä uuden komission aikomusta vahvistaa 
ulkomaisten suorien sijoitusten seurantamekanismia, kunhan nykyisestä lainsäädännöstä 
on saatu riittävästi kokemuksia;

6. korostaa tarvetta vähentää kansainvälisten julkisen hankintojen markkinoilla edelleen 
olevia epäsymmetrioita ja kehottaa komissiota osoittamaan, että se pyrkii 
määrätietoisesti avaamaan ulkomaiset markkinat EU:n yrityksille, erityisesti pk-
yrityksille; pitää myönteisenä EU:n kansainvälisten julkisten hankintojen välinettä 
koskevien keskustelujen uudelleen aloittamista ja kehottaa hyväksymään sen vuoteen 
2020 mennessä, jotta voidaan taata vastavuoroisuus, jos kauppakumppanit rajoittavat 
pääsyä hankintamarkkinoilleen;

7. kehottaa sen lisäksi komissiota tehostamaan entisestään maailmanlaajuista yhteistyötä 
kilpailuasioissa, mukaan lukien merkityksellinen vuoropuhelu Yhdysvaltojen, Japanin 
ja muiden kumppaneiden kanssa; kehottaa komissiota varmistamaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset kansainvälisesti ja sopimaan yhteisistä normeista ja menettelyistä 
kahdenvälisillä kauppasopimuksilla ja kansainvälisillä foorumeilla, kuten Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestössä (OECD), Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja 
kehityskonferenssissa (UNCTAD), Maailman kauppajärjestössä (WTO), 
Kansainvälisessä työjärjestössä (ILO) ja Maailmanpankissa; pyytää komissiota 
vahvistamaan aktiivisesti kansainvälistä kilpailuviranomaisverkkoa ja pitää erittäin 
tärkeänä tehokasta yhteistyötä kolmansien maiden kansallisten kilpailuviranomaisten 
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kanssa, jotta erityistutkimusten tehokkuutta voidaan parantaa;

8. antaa täyden tukensa WTO:n meneillään olevaan uudistukseen, sen valituselin mukaan 
luettuna, liittyville komission pyrkimyksille päivittää ja ottaa käyttöön tukia koskevia 
monenvälisiä sääntöjä tai alakohtaisia aloitteita, jotta tukia voidaan käsitellä 
asianmukaisesti kansainvälisellä tasolla erityisesti, kun on kyse teollisuustuista, 
valtionyrityksistä ja pakollisista teknologian siirroista, ja jotta voidaan torjua 
markkinaperiaatteiden vastaisia politiikkoja ja käytäntöjä kolmansissa maissa; kehottaa 
komissiota ottamaan Euroopan parlamentin ja jäsenvaltiot täysimääräisesti mukaan 
tähän;

9. pitää myönteisenä, että viime aikoina tehdyissä kahdenvälisissä kauppa- ja 
investointisopimuksissa on erityisiä kilpailua koskevia lukuja, ja kehottaa komissiota 
jatkamaan neuvotteluita nykyaikaisista, kunnianhimoisista ja täytäntöönpanokelpoisista 
kilpailu- ja valtiontukisäännöistä kaikissa tulevissa kauppasopimuksissa osana 
kokonaisvaltaista ja kunnianhimoista unionin kauppapolitiikkaa;

10. korostaa, että kestävää kehitystä koskevien kauppasopimusten määräysten tehokas 
toimeenpano on tärkeää, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman reilu kilpailu ja 
sosiaalisten ja ympäristönormien noudattaminen; pitää näin ollen myönteisenä, että 
tukien ja polkumyynnin vastaisissa toimenpiteissä otetaan käyttöön ympäristöä 
koskevia ja sosiaalisia perusteita; katsoo, että WTO:n sääntöjen mukaisten tarkkojen, 
tuomioistuinten toimivaltaan kuuluvien ILO:n keskeisten normien mahdollista 
sisällyttämistä voitaisiin tutkia meneillään olevan WTO:n uudistuksen yhteydessä ja 
jotta voidaan edistää globaaleja tasapuolisia toimintaedellytyksiä;

11. kehottaa komissiota varmistamaan, että kilpailusäännöt sopivat yhteen nopeasti 
muuttuvan globaalin talouden kanssa ja että ne auttavat eurooppalaisia kuluttajia, 
työntekijöitä ja yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla siten, että niissä huomioidaan 
kokonaisvaltaisesti talouden digitalisaation vaikutukset globaalien markkinoiden 
toimintaan; kehottaa komissiota tarkastelemaan globaalin verkkokaupan vaikutusta 
kilpailun lisääntymiseen vähittäismarkkinoilla, kuluttajien valinnanmahdollisuuksien 
lisääntymiseen sekä tuotteiden jakeluun ja työpaikkoihin; on tietoinen siitä, että 
verkkoalustat ovat keskeisiä sähköisen kaupankäynnin mahdollistajia, mutta korostaa 
erityisesti, että digitaalisen talouden syntyminen on johtanut markkinoiden ja vallan 
liialliseen keskittymiseen; korostaa tarvetta keskittyä avainkysymyksiin, kuten tiedon 
saatavuus ja siirrettävyys, alustojen asema ja läsnäolo markkinoilla ja 
teknologianeutraalius;

12. panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille meneillään olevat sähköistä 
kaupankäyntiä koskevat useammankeskiset WTO:n neuvottelut ja kehottaa laatimaan 
kattavat ja kunnianhimoiset säännöt, joilla puututaan sähköisen kaupankäynnin 
esteisiin, varmistetaan yritysten tasapuoliset mahdollisuudet maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja vahvistetaan kuluttajien luottamusta verkkoympäristöön heikentämättä 
unionin tietosuojavaatimuksia; korostaa, että EU:n olisi otettava johtava rooli näissä 
kansainvälisissä neuvotteluissa ja kuultava tiiviisti Euroopan parlamenttia, jäsenvaltioita 
ja sidosryhmiä, myös kansalaisyhteiskuntaa;

13. kehottaa komissiota analysoimaan ja tutkimaan asianmukaisesti julkisten hankintojen 
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markkinoita niissä kolmansissa maissa, joiden kanssa sillä on vapaakauppasopimus tai 
se neuvottelee tällaisesta sopimuksesta, jotta eurooppalaisille yrityksille voidaan 
neuvotella parhaat mahdolliset pääsyedellytykset;

14. kehottaa komissiota koordinoimaan toimia, joita asianomaisten pääosastojen – 
kauppapolitiikan pääosaston ja kilpailun pääosaston – on tarpeen toteuttaa, jotta 
varmistetaan, että kilpailusäännöillä ja niiden täytäntöönpanolla taataan reilu kilpailu 
eurooppalaisille yrityksille kolmansien maiden markkinoilla ja päinvastoin;

15. kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota siihen, kuinka kansainvälinen 
standardointi vaikuttaa reiluun kilpailuun; vaatii EU:ta vahvistamaan monenvälistä 
lähestymistapaansa standardointiin erityisesti, kun on kyse ISO:sta ja IEC:stä; varoittaa 
standardoinnin kansallistamisesta erityisesti, kun on kyse Kiinan uusi silkkitie -
aloitteesta ja muista yhteyksiä parantavista strategioista; kehottaa komissiota 
perustamaan tätä varten standardointipolitiikkaa käsittelevän korkean tason 
koordinaattorin;

16. pitää erittäin tärkeänä sukupuolinäkökulman sisällyttämistä sekä kahden- että 
monenvälisellä tasolla, mukaan lukien sukupuolinäkökohtia koskevat luvut 
kauppasopimuksissa ja sukupuolisensitiivisten toimenpiteiden suunnittelu (eli 
varmistamalla, että ennakko- ja jälkiarviointeihin sisällytetään EU:n kauppapolitiikan ja 
-sopimusten sukupuolivaikutukset), jotta voidaan piristää kilpailua ja edistää 
osallistavaa talouskasvua.
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MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

kilpailupolitiikasta – vuosikertomus 2019
(2019/2131(INI))

Valmistelija: Isabel Carvalhais

EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-
asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 42 
artiklassa määrätään, että kilpailusääntöjä sovelletaan maataloustuotteiden tuotantoon ja 
kauppaan ainoastaan parlamentin ja neuvoston määrittämässä laajuudessa ja ottaen 
huomioon SEUT-sopimuksen 39 artiklassa määritellyt yhteisen maatalouspolitiikan 
(YMP) tavoitteet;

B. ottaa huomioon, että yksi SEUT-sopimuksen 39 artiklassa esitetyistä YMP:n tavoitteista 
on taata maatalousväestölle kohtuullinen elintaso erityisesti lisäämällä maataloudessa 
työskentelevien henkeä kohti laskettuja tuloja;

C. toteaa, että Euroopan unionin tuomioistuin vahvisti 14. marraskuuta 2017 antamallaan 
tuomiolla1 (endiivialaa koskeva asia), että YMP on etusijalla kilpailusääntöihin nähden; 
ottaa huomioon tuomioistuimen tuomion, jonka mukaan käytännöt, jotka liittyvät 
hintoja tai markkinoille saatettuja määriä koskevaan yhteistoimintaan tai strategisten 
tietojen vaihtoon, voidaan jättää SEUT-sopimuksen 101 artiklan 1 kohdassa määrättyjen 
sopimusten, päätösten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen kiellon ulkopuolelle, 
jos niistä on sovittu jäsenvaltion hyväksymän saman tuottajaorganisaation tai saman 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän jäsenten välillä ja jos ne ovat ehdottoman 
välttämättömiä näille organisaatioille unionin lainsäädännön mukaisesti osoitetun yhden 
tai useamman tavoitteen saavuttamiseksi;

1 Unionin tuomioistuimen tuomio 14.11.2017, President de l’Autorité de la concurrence v. Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) ym.
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D. toteaa, että asetus (EU) 2017/23932 (koontiasetus) sisältää poikkeuksia SEUT-
sopimuksen 101 artiklan soveltamisesta ja sen mukaan esimerkiksi 
tuottajaorganisaatioiden ja niiden yhteenliittymien kollektiiviset toimet ovat tarpeen 
SEUT-sopimuksen 39 artiklassa tarkoitettujen YMP:n tavoitteiden saavuttamiseksi, 
edellyttäen että yhteistä toimintaa todella harjoitetaan, mikä parantaa viljelijöiden 
kilpailukykyä; toteaa, että sen vuoksi esimerkiksi tuotannon suunnittelu ja sopimuksista 
neuvottelu on vapautettu SEUT-sopimuksen 101 artiklan määräyksistä;

E. ottaa huomioon, että pääasiassa taloudeltaan pienistä viljelmistä koostuvan EU:n 
maatalousalan erityisluonne ja rakenteelliset piirteet johtavat tuotannon 
pirstaloitumiseen ja siihen, että joidenkin viljelijöiden on vaikeaa ja haastavaa mukautua 
markkinoiden muutoksiin ja vaatimuksiin; toteaa, että tämä on vastakkaista 
elintarvikeketjun muiden toimijoiden suurelle keskittymisasteelle, mikä heikentää 
vakavasti viljelijöiden neuvotteluvoimaa, ja komission ja kansallisten viranomaisten 
olisi otettava tämä huomioon kilpailusääntöjen täytäntöönpanon valvonnassa;

F. katsoo, että tulevassa YMP:ssa olisi keskityttävä pienten tilojen ja perhetilojen 
tukemiseen ja varmistettava samalla kestävien viljelykäytäntöjen toteutus; katsoo, että 
tällaiset tavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan noudattamalla yhdenmukaista 
lähestymistapaa kaikissa EU:n politiikoissa, myös kilpailupolitiikassa;

G. toteaa, että odottamattomat luonnonkatastrofit ja ennakoimattomat tuotanto-olosuhteet, 
kuten haitalliset sääolot ja tautiepidemiat, todennäköisesti tekevät maataloustuotteiden 
markkinoista todennäköisesti entistä epävakaampia ja alttiimpia kriiseille ja heikentävät 
edelleen viljelijöiden neuvotteluasemaa ostajiin nähden; pitää tässä yhteydessä tärkeänä, 
että markkinoiden vakauden säilyttämiseksi voidaan käyttää poikkeuksellisia 
toimenpiteitä;

H. katsoo, että viljelijöiden välinen yhteistyö on keskeisessä asemassa vahvistettaessa 
heidän asemaansa elintarvikeketjussa, edistettäessä YMP:n tavoitteita ja autettaessa 
viljelijöitä vastaamaan kasvaviin yhteiskunnallisiin vaatimuksiin; ottaa huomioon, että 
monet EU:n viljelijät eivät edelleenkään pysty nauttimaan tuottajajärjestöjen 
jäsenyydestä, mikä tekee heidän asemastaan elintarvikeketjussa erittäin haavoittuvan ja 
heikentää heidän neuvotteluasemaansa; toteaa, että tuottajaorganisaatioita on siksi 
vahvistettava, myös keskittämisen kautta, samoin kuin tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymiä;

I. ottaa huomioon, että EU:n viljelijöiden kilpailukyky riippuu suuresti sisämarkkinoiden 
asianmukaisesta ja oikeudenmukaisesta toiminnasta sekä valtiontukien ja 
kilpailupolitiikan sääntöjen selkeästä tulkinnasta ja täytäntöönpanosta 
maatalouselintarvikeketjun kaikkien toimijoiden osalta, mikä koskee erityisesti 
tuottajaorganisaatioita ja niiden yhteenliittymiä ja kaikkia muita maatalousalan 
tuottajien välisen yhteistyön muotoja;

J. ottaa huomioon, että haitalliset käytännöt ja kasvava yhdistymissuuntaus maatalous- ja 
elintarvikeketjun tuotantopanosten ja vähittäiskaupan aloilla vääristävät kilpailua ja 
innovointia ja vaikuttavat suoraan ja välillisesti sekä tuottajiin että kuluttajiin;

2 EUVL L 350, 29.12.2017, s. 15.
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K. katsoo, että digitaaliteknologialla voidaan auttaa eurooppalaisia viljelijöitä turvallisten, 
kestävien ja laadukkaiden elintarvikkeiden tuottamisessa ja auttaa vähentämään 
maatalouden ympäristövaikutusta, parantaa viljelijöiden työoloja ja lisätä maaseudun 
houkuttelevuutta erityisesti nuoremmille sukupolville; ottaa huomioon, että yksityisellä 
sektorilla on vähemmän kannustimia investoida laajakaistan tarjoamiseen näillä alueilla;

1. kehottaa komissiota ottamaan erityisesti huomioon sen, että YMP:n tavoitteet on 
asetettava etusijalle kilpailupolitiikan tavoitteisiin nähden soveltamalla kilpailusääntöjä 
tuottajiin ja tuottajaorganisaatioihin selkeämmin, joustavammin ja ennustettavammin, 
kuten Euroopan unionin tuomioistuin on todennut;

2. korostaa, että maatalouden erityisluonteen ja pitkien tuotantosyklien vuoksi sitä ei voida 
verrata mihinkään muuhun toimintaan tarjonnan joustavuuden osalta, minkä vuoksi 
markkinoiden logiikkaa ei voida soveltaa maatalousalaan samalla tavalla kuin muihin 
aloihin;

3. suhtautuu myönteisesti tuottajaorganisaatioista ja niiden toiminnasta oliiviöljyn, 
naudanlihan ja peltokasvien aloilla vuonna 2018 komission aloitteesta tehtyyn 
tutkimukseen, jossa todetaan jälleen kerran näiden organisaatioiden ja niihin kuuluvien 
järjestöjen merkitys alkutuottajien aseman vahvistamisessa elintarvikeketjussa ja 
myönteisen panoksen antamisessa SEUT-sopimuksen 39 artiklassa tarkoitettujen 
YMP:n tavoitteiden saavuttamisessa; panee merkille tutkimuksessa saadut tulokset, 
joiden mukaan on olemassa viisi kertaa enemmän tunnustamattomia 
tuottajaorganisaatioita ja niiden yhteenliittymiä kuin virallisesti tunnustettuja ja että 
hallitusten antaman tuen puuttuminen vaikeuttaa tuottajaorganisaatioiden ja niiden 
yhteenliittymien perustamista; pitää valitettavana, ettei tuottajaorganisaatioita kehitetä 
samassa määrin kaikissa jäsenvaltioissa, ja kehottaa poistamaan tunnustamismenettelyn 
jäljellä olevat esteet ja takaamaan oikeusvarmuuden; kehottaa komissiota parantamaan 
tähän liittyen tietämystä eduista, joita saadaan tunnustamalla tuottajaorganisaatiot 
maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 
1308/20133 (YMJ-asetus) mukaisesti, ja kannustaa perustamaan entistä enemmän 
tuottajaorganisaatioita, jotta viljelijät voisivat muiden toimiensa ohella vahvistaa 
asemaansa ja neuvotella tehokkaasti hinnoista ja puuttua elintarvikkeiden toimitusketjun 
voimasuhteiden epätasapainoon;

4. pitää tärkeänä selventää YMP:n käynnissä olevan uudistuksen yhteydessä YMJ-
asetuksen säännöksiä, jotka koskevat tuottajajärjestöjä, niiden yhteenliittymiä sekä 
toimialakohtaisia organisaatioita, erityisesti kilpailupolitiikan osalta hyödyntäen tässä 
koontiasetuksella aikaansaatua kehitystä ja noudattaen Euroopan unionin 
tuomioistuimen endiivialaa koskevassa asiassa antamaa tuomiota, jotta voidaan lisätä 
oikeusvarmuutta ja parantaa viljelijöiden asemaa elintarvikeketjussa;

5. kehottaa komissiota arvioimaan YMJ-asetuksen 209 artiklan täytäntöönpanoa ja 
selventämään sen soveltamisalaa, erityisesti siltä osin kuin on kyse kilpailusääntöjä 
koskevista poikkeuksista, joita myönnetään tietyille maataloustuottajien 
yhteenliittymien sopimuksille ja menettelytavoille, jotta voidaan lisätä selkeyttä ja 
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oikeusvarmuutta, kun tämä artikla pannaan täytäntöön, ja jotta komissiolla olisi 
enemmän joustovaraa tämän artiklan täytäntöönpanossa;

6. panee tyytyväisenä merkille komission teettämän tutkimuksen parhaista tavoista, joilla 
tuottajaorganisaatioita voidaan perustaa ja ne voivat toteuttaa toimintaansa ja saada 
tukea; toteaa, että tutkimuksessa tunnustetaan tuottajaorganisaatioiden ja niiden 
yhteenliittymien panos jäsentensä taloudelliseen, tekniseen ja sosiaaliseen kehitykseen, 
millä voi olla epäsuoria myönteisiä vaikutuksia myös niille viljelijöille, jotka eivät ole 
tuottajaorganisaatioiden jäseniä, sekä myönteisiä ulkoisia vaikutuksia muille 
elintarvikeketjun toimijoille; korostaa tarvetta varmistaa oikeusvarmuus 
tuottajaorganisaatioille varsinkin tunnustamisvaatimusten ja toiminnan osalta;

7. panee merkille toimialakohtaisten organisaatioiden roolin ketjussa vuoropuhelun, 
tutkimuksen ja kehittämisen, parhaiden käytäntöjen ja markkinoiden avoimuuden 
foorumina;

8. kehottaa vahvistamaan toimialakohtaisten organisaatioiden roolia, jotta voidaan edistää 
tasapainoisempia suhteita elintarvikeketjussa, ja kannattaa arvon jakamista koskevan 
lausekkeen ulottamista koskemaan kaikkia toimijoita eikä vain ensimmäistä ostajaa, 
kuten esitettiin Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokunnan huhtikuussa 2019 hyväksymässä mietintöluonnoksessa 
maataloustuotteiden uudesta yhteisestä markkinajärjestelystä osana YMP:n seuraavaa 
uudistusta;

9. kehottaa ottamaan käyttöön SEUT-sopimuksen 101 artiklan soveltamista koskevan 
nimenomaisen ja automaattisen poikkeuksen YMJ-asetuksen 210 artiklan mukaisesti 
tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteita noudattaen, jotta maatalouden 
toimialakohtaiset organisaatiot voivat hoitaa niille YMJ-asetuksella annetut tehtävät 
SEUT-sopimuksen 39 artiklan tavoitteiden saavuttamiseksi;

10. kehottaa komissiota varmistamaan, että YMJ-asetuksen 222 artiklan säännökset otetaan 
käyttöön nopeasti, jotta voidaan puuttua vakaviin markkinoiden vääristymiin;

11. panee tyytyväisenä merkille tuottajajärjestöjen, toimialakohtaisten organisaatioiden ja 
toimijaryhmien pyynnöstä käyttöön otetut laadukasta juustoa ja kinkkua koskevat 
tarjonnan hallintatoimet; kehottaa laajentamaan YMJ-asetuksen säännöksiä, joilla 
sallitaan tarjonnan valvontaa koskevien sääntöjen käyttöönotto, kattamaan kaikki 
suojatulla alkuperänimityksellä (SAN) tai suojatulla maantieteellisellä merkinnällä 
(SMM) varustetut tuotteet, jotta voidaan saavuttaa parempi tasapaino kysynnän ja 
tarjonnan välillä;

12. pyytää komissiota käymään kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa 
vuoropuhelua maatalous- ja elintarvikeketjun toiminnasta ja pyytää mukauttamaan 
EU:n kilpailupolitiikkaa kaupankäyntiympäristön viimeisimmän kehityksen mukaisesti;

13. pitää myönteisenä epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa 
maatalous- ja elintarvikeketjussa 17. huhtikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2019/6334 hyväksymistä, sillä se on tärkeä ensi askel kohti 
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toimijoiden välisten oikeudenmukaisten suhteiden takaamista ja sen avulla voidaan 
puuttua neuvotteluvoiman epätasapainoon elintarvikkeiden tuotantoketjussa; kehottaa 
jäsenvaltioita saattamaan direktiivin viipymättä osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti edistymistä direktiivin saattamisessa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja edistämään parhaiden käytäntöjen jakamista jäsenvaltioiden 
välillä; kehottaa jäsenvaltioita kieltämään muita epäterveitä käytäntöjä ja asettamaan 
entistä korkeampia vaatimuksia;

14. pitää kuitenkin valitettavana, että hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä 
elintarvikeketjussa koskevan direktiivin soveltamisala ei kata kaikkia tavarantoimittajia, 
koska siinä suljetaan pois ne, jotka eivät ole pk-yrityksiä; pitää valitettavana myös sitä, 
että tappiollista myyntiä ei mainita EU:n tasolla kiellettyjen käytäntöjen luettelossa;

15. on huolissaan kestämättömästä maataloustuotteiden hintojen alentamispaineesta, joka 
johtuu liiallisesta jalostajien tai ostajien voimasta maatalouden toimitusketjun 
loppupäässä; kannustaa komissiota tarkistamaan lähestymistapaansa määräävän 
markkina-aseman väärinkäytön arvioinnissa ja sisällyttämään siihen tapaukset, joissa 
maataloustuotteiden hintoihin kohdistuu kestämättömiä alentamispaineita riippumatta 
siitä, johtavatko ne kuluttajahintojen nousuun vai eivät; katsoo, että kuluttajien 
laajempaan etuun kuuluu viljelijöiden oikeudenmukaisten tulojen tukeminen 
turvaamalla heidän oikeudenmukainen osuutensa elintarvikeketjussa syntyvästä arvosta, 
jotta varmistetaan taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävä maatalousala;

16. muistuttaa, että YMP:n tuella pyritään muun muassa varmistamaan maatilojen 
kestävyys ja kannustamaan viljelijöitä tuottamaan laadukkaita elintarvikkeita 
kohtuullisin hinnoin; on huolissaan tuottaja- ja myyntihintojen yhä kasvavasta erosta 
elintarvikealalla; kehottaa komissiota yksilöimään ja panemaan täytäntöön tehokkaita 
markkinatoimia, jotta tätä eroa voidaan kaventaa ja jotta voidaan saada aikaan näiden 
kahden hinnan välinen tasapainoinen ja kestävä korrelaatio;

17. panee merkille ostajien yhteenliittymien mahdollisen roolin taloudellisten 
tehokkuusetujen luomisessa maatalous- ja elintarvikeketjussa; korostaa kuitenkin, että 
tämänhetkisen tiedonpuutteen vuoksi ei ole mahdollista arvioida tällaisten ostajien 
yhteenliittymien taloudellisia vaikutuksia toimitusketjun toimintaan; toteaa, että se 
koskee varsinkin mahdollisia strategisia mukautuksia, jotka voivat johtaa kilpailun 
vähenemiseen sekä investointien ja innovoinnin pienempiin marginaaleihin; kehottaa 
komissiota jatkamaan perusteellista analyysiaan ostoyhteenliittymien laajuudesta ja 
vaikutuksista maatalous- ja elintarvikeketjun taloudelliseen toimintaan ja varsinkin 
viljelijöihin, pieniin tuottajiin ja toimittajiin sekä pk-yrityksiin;

18. pitää myönteisenä oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa 
toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten 20. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/11505 julkaisemista; panee merkille, että 
komissio on käynnistänyt virallisen kilpailuoikeudellisen tutkimuksen sen 
arvioimiseksi, miten Amazon käyttää riippumattomien vähittäismyyjien arkaluonteisia 
tietoja ja käyttääkö se mahdollisesti väärin asemaansa toisaalta vähittäismyyjänä ja 
toisaalta markkinapaikkana; on huolissaan mahdollisesta samantyyppisestä toiminnasta 
eurooppalaisilla supermarkettien alustoilla; korostaa, että mahdollinen erilainen tai 
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syrjivä kohtelu omien merkkien ja muiden vähittäismyynnissä olevien tavaroiden välillä 
voi vääristää kilpailua markkinoilla ja vähentää innovointia sekä tuotteisiin liittyvää 
kuluttajien valinnanvaraa; korostaa, että komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten 
on hoidettava tehtävänsä ja varmistettava, ettei tällaisia tilanteita ei synny;

19. panee tyytyväisenä merkille komission kertomuksen kilpailusääntöjen soveltamisesta 
maatalousalalla; panee merkille, että merkittävä osa maatalousalan 
kilpailulainsäädännön rikkomisista on maataloustuotteiden jalostajien tekemiä, kun taas 
suurin osa valituksista on peräisin viljelijöiltä; kehottaa komissiota valvomaan 
tehokkaasti elintarvikkeiden jalostuksen markkinoilla toimivia yrityksiä;

20. muistuttaa, että on tapahtunut merkittävä horisontaalinen ja vertikaalinen 
rakenneuudistus, joka on johtanut jo ennestään keskittyneiden siementen, 
maatalouskemikaalien, lannoitteiden, eläingenetiikan ja maatalouskoneiden sekä 
jalostus- ja vähittäismyyntialojen keskittymiseen entisestään; kehottaa komissiota 
ottamaan näiden alojen sulautumia arvioidessaan huomioon kuluttajahintoja laajemmat 
vaikutukset; korostaa, että EU:n viljelijöiden, kansalaisten ja ympäristön etuja on 
suojeltava arvioimalla kattavasti ja kokonaisvaltaisesti maatalouden tuotantopanosten 
toimittajien, myös kasvinsuojeluaineiden tuottajien, sulautumien ja yrityskauppojen 
vaikutuksia maatiloilla;

21. pitää välttämättömänä, että komissio jatkaa EU:n torjunta-aineiden, siementen ja 
ominaisuuksien markkinoiden yksityiskohtaista seurantaa ja seuraa digitalisaation 
vaikutusta maatalousalaan;

22. katsoo, että tuotantokustannukset on otettava täysimääräisesti huomioon, kun hinnoista 
sovitaan tuottajien ja vähittäismyyjien/jalostajien välisissä sopimuksissa, ja hintojen 
olisi myös tarjottava viljelijöille oikeudenmukainen korvaus; korostaa, että 
markkinoiden avoimuutta on lisättävä, jotta hintojen välittyminen toimitusketjussa olisi 
oikeudenmukaisempaa; kehottaa komissiota parantamaan markkinoiden 
seurantakeskuksen tietoja määristä, hinnoista ja marginaaleista erityisesti 
luonnonmukaisen tuotannon alalla; kehottaa komissiota kehittämään sopimusten 
viitteiksi tuotantokustannuksia ja -marginaaleja koskevia indikaattoreita, joissa otetaan 
entistä paremmin huomioon tuotantokustannukset ja saatu korvaus; pyytää komissiota 
varmistamaan selkeät ohjeet arvon jakamisesta toimitusketjussa, jotta mahdollistetaan 
hintojen siirtyminen oikeudenmukaisella tasolla sekä kuluttajille että tuottajille;

23. kehottaa komissiota perustamaan pysyvän EU:n tason tiedotusfoorumin 
riskinhallintavälineistä, jotta viljelijöitä voidaan auttaa selviytymään ilmastoon, 
markkinoiden epävakauteen ja muihin riskeihin liittyvistä epävarmuustekijöistä ja jotta 
sidosryhmät voivat vaihtaa parhaita käytäntöjä, kuten komissio esitti marraskuussa 2017 
antamassaan tiedonannossa elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuudesta;

24. huomauttaa, että suorien tukien suuret erot haittaavat viljelijöiden kestäviä ilmasto- ja 
ympäristöaloitteita ja vääristävät kilpailua EU:ssa; muistuttaa Eurooppa-neuvoston 7. ja 
8. helmikuuta 2013 antamasta sitoumuksesta, jonka mukaan maksut yhdenmukaistetaan 
koko EU:ssa viimeistään vuonna 2013;

25. kiinnittää huomiota viljelijöiden yhä kasvaviin protesteihin ja panee merkille, että yksi 
heidän huolenaiheistaan on vapaakauppasopimusten kumuloituva vaikutus EU:n 
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maatalouselintarvikealaan; pohtii tässä yhteydessä, asettavatko vapaakauppasopimukset 
EU:n maatalouselintarvikkeiden tuottajat epäedulliseen kilpailuasemaan, kun otetaan 
huomioon sosiaalisten sekä terveyttä, työelämää, ympäristöä ja eläinten hyvinvointia 
koskevien normien erot kolmansissa maissa; kehottaa siksi komissiota esittämään 
mahdollisimman pian uusimman kertomuksensa nykyisten ja tulevien 
kauppasopimusten kumuloituvasta vaikutuksesta; kehottaa soveltamaan 
maataloustuotteisiin vastavuoroisuuden ja sääntöjen noudattamisen periaatteita ja 
suojaamaan haavoittuvia aloja tulevissa sekä käynnissä olevissa kauppaneuvotteluissa 
niin, että varmistetaan kaikkien tarvittavien tarkastusten suorittaminen;

26. katsoo, että kilpailupolitiikassa on puututtava kestävämpien elintarvikejärjestelmien 
kysyntään yleisön keskuudessa, jotta julkishyödykkeiden arvo voidaan ottaa entistä 
paremmin huomioon elintarvikkeiden hinnoittelussa ja jotta samalla voidaan ottaa 
huomioon sosiaalisia ja ympäristökysymyksiä sekä eläinten hyvinvointia koskevat 
huolenaiheet; kehottaa komissiota selventämään tuottajille ja kansallisille 
kilpailuviranomaisille, millä edellytyksillä saman alan toimijoiden välillä voidaan tehdä 
kilpailulainsäädäntöä rikkomatta sopimuksia, joilla pyritään elintarvikkeiden 
toimitusketjun kestävyyden parantamiseen , ja kehottaa tunnustamaan näin 
kestävyyssopimusten merkityksen maataloustuotteiden tuotannon parantamisessa niin, 
että samalla hyödytetään kuluttajia ja koko yhteiskuntaa, varsinkin tarkasteltaessa nyt 
uudelleen horisontaalisia ryhmäpoikkeusasetuksia ja niihin liittyviä suuntaviivoja; 
katsoo, että selkeät suuntaviivat ovat erityisen tärkeitä maatalousalalla, kun otetaan 
huomioon alan kohtaamat ympäristöhaasteet ja kestävyysvaatimukset;

27. toteaa, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa on varmistettava politiikan 
johdonmukaisuus maatalouden, ilmastotoimien, ympäristön ja kauppapolitiikan välillä;

28. korostaa, että pellolta pöytään -strategiassa ja unionin kilpailulainsäädännössä on 
tunnustettava alkutuottajien merkittävä panos korkealaatuisten elintarvikkeiden 
tuottamisessa ja julkishyödykkeiden tarjoamisessa yhteiskunnalle, mistä alkutuottajat 
saavat tällä hetkellä riittämättömän korvauksen, ja on pyrittävä kestävyyden 
saavuttamiseen koko elintarvikeketjussa; toteaa, että pellolta pöytään -strategia 
edellyttäisi kaikki unionin politiikanalat käsittävää yhtenäistä menettelyä, jolla turvataan 
oikeudenmukainen kilpailu ja varmistetaan yhtäläiset toimintaedellytykset kaikille 
yrityksille, ja samalla on otettava huomioon ilmastonmuutoksen vaikutus 
elintarvikeketjun ja elintarviketurvan toimintaan ja kestävyyteen;

29. suhtautuu myönteisesti käynnissä olevaan vuoden 2012 valtiontukiuudistuspaketin 
toimivuustarkastukseen ja erityisesti maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen ja maa- ja 
metsätalousalan valtiontukea koskevien Euroopan unionin suuntaviivojen, joiden 
soveltaminen päättyy 31. joulukuuta 2020, meneillään olevaan tarkistukseen;

30. katsoo, että julkinen rahoitus on olennaisen tärkeää laajakaistaverkkojen käyttöönoton 
varmistamiseksi maaseudulla ja syrjäisillä alueilla; kehottaa komissiota edistämään ja 
tukemaan julkisen sektorin päätöksentekijöitä, jotta ne selvittäisivät entistä paremmin 
mahdollisuuksia saada julkista tukea noudatettaessa laajakaistaverkkojen nopean 
käyttöönoton julkista tukea koskevia unionin suuntaviivoja, jotta 
laajakaistainfrastruktuurin käyttöönotto nopeutuisi ja helpottuisi ja jotta voitaisiin 
varmistaa, etteivät maaseutualueet jää jälkeen;
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31. kehottaa komissiota jättämään valtiontukisääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle 
erityisesti maatalousalaan sovellettavat verosäännökset, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön kannustaakseen viljelijöitä käyttämään vapaaehtoisia säästöjä ennalta 
varautumiseen, jotta voidaan selviytyä paremmin ilmastoon ja terveyteen liittyvien 
riskien lisääntymisestä sekä talouskriiseistä;

32. pitää myönteisenä, että maatalouden vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen 
tarkistus on saatettu päätökseen; huomauttaa, että yksittäisen yrityksen tuen 
enimmäismäärän ja kansallisen ylärajan korottaminen yhdistettynä alakohtaisen ylärajan 
soveltamiseen auttaa maatiloja selviytymään ilmastoon liittyvistä haasteista ja estää 
markkinoiden vääristymisen;

33. suhtautuu myönteisesti sisämarkkinaohjelmaa koskevaan asetusehdotukseen ja 
erityisesti sen avulla tuettaviin elintarvikeketjua koskeviin toimiin, kuten eläinlääkintä- 
ja kasvinsuojelutoimiin, joilla puututaan eläinten ja kasvien terveyteen liittyviin 
kriiseihin; kehottaa neuvostoa ja parlamenttia saattamaan neuvottelut nopeasti 
päätökseen ja hyväksymään asetuksen;

34. korostaa, että on tärkeää tehdä oikea-aikaisia päätelmiä komission esittämistä kahdesta 
siirtymäasetusehdotuksesta, jotta voidaan välttää viipeitä ja komplikaatioita, jotka 
voisivat johtaa markkinoiden epävakauteen;

35. pitää tärkeänä, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastossa säilytetään 
kaikki toimivalta, joka liittyy YMJ-asetuksen 209 ja 210 artiklan soveltamiseen sekä 
maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden kehittämisen valtiontukeen, millä 
varmistetaan, että näiden kysymysten käsittelyn ja koordinoinnin edellyttämää 
asiantuntemusta on käytettävissä, mikä on tarpeen näiden alojen erityisluonteen vuoksi, 
ja että se vastaa täysin YMP:n tavoitteita sekä sen yhteydessä annettavaa tukea.
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Asia: Lausunto kilpailupolitiikasta – vuosikertomus 2019 (2019/2131(INI))

Arvoisa puheenjohtaja

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta on päättänyt antaa edellä mainitussa menettelyssä 
siltä pyydetyn lausunnon valiokunnallenne kirjeen muodossa.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 23. tammikuuta 
2020. Viimeksi mainitussa kokouksessa1 se päätti pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-
asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat ehdotukset.

Valiokunta haluaa myös ilmaista merkittävän huolensa ECON-valiokunnan 
mietintöluonnoksen 14 kohdasta, jossa ehdotetaan Euroopan kuluttajaviranomaisen 
perustamista. ECON-valiokunnassa esitetyn tarkistuksen 199 mukaan tämän viranomaisen 
tulisi käsittää myös kuluttajansuoja-asioiden yhteistyöverkosto.

IMCO-valiokunta huomauttaa ensinnäkin yleisesti, että kuluttajansuoja kuuluu IMCO-
valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan eikä sitä pitäisi sen vuoksi käsitellä ECON-
valiokunnan mietinnössä, jossa pitäisi sen sijaan käsitellä ECON-valiokunnan yksinomaiseen 
toimivaltaan kuuluvia kysymyksiä. Tähän liittyen muistuttaisin, että kuluttajansuojaa 
koskevasta yhteistyöstä annettu asetus (asetus (EU) 2017/2394) oli asia, josta vastasi IMCO-
valiokunta ja jonka yhteydessä ECON-valiokunnalla ei ollut minkäänlaista roolia. Toiseksi 
kysymys ei myöskään kuulu kilpailupolitiikkaa koskevaan vuosikertomukseen, johon 
käynnissä oleva menettely perustuu. Sen vuoksi pyydän teitä ilmoittamaan, ettei 
mietintöluonnoksen 14 kohtaa eikä mitään siihen esitettyjä tarkistuksia voida ottaa 
käsiteltäviksi.

1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Petra De Sutter (puheenjohtaja, valmistelija), Pierre 
Karleskind (varapuheenjohtaja), Maria Grapini (varapuheenjohtaja), Róża Thun und Hohenstein 
(varapuheenjohtaja), Maria Manuel Leitão Marques (varapuheenjohtaja), Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen 
Jurzyca, Beata Mazurek, Marco Zullo, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-
Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann, 
Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Dinesh Dhamija, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Anne-
Sophie Pelletier, Martin Schirdewan, Alessandra Basso, Lars Patrick Berg, Hynek Blaško, Virginie Joron, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, 
Christel Schaldemose, Rasmus Andresen, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Marcel Kolaja.
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Kiitän huomioistanne ja luotan ymmärtäväisyyteenne ja yhteistyöhönne tässä tärkeässä 
asiassa.

Kunnioittavasti

Petra De Sutter
Puheenjohtaja

Kopio: – Antonio TAJANI, valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja
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EHDOTUKSET

I. Sisämarkkinat

1. muistuttaa, että kilpailupolitiikalla on keskeinen rooli sisämarkkinoilla ja että 
kilpailulainsäädännön keskeiset tavoitteet liittyvät erottamattomasti 
sisämarkkinoiden loppuunsaattamiseen, eli kilpailun vääristymisen estämiseen, 
oikeudenmukaisten ja tasapuolisten toimintaedellytysten luomiseen kaikille 
markkinatoimijoille, jotta nämä voivat kilpailla ansioidensa perusteella, kasvun ja 
innovoivien yritysten tukemiseen, kuluttajien hyvinvoinnin korkean tason 
saavuttamiseen sekä sen mahdollistamiseen, että kuluttajat voivat valita useista 
toimittajista saadakseen parhaat sopimukset laadun ja rahalle saatavan vastineen 
kannalta; toteaa, että pk-yritykset voisivat hyötyä kilpailusääntöjen tiukasta 
soveltamisesta erityisesti digitaalisessa ympäristössä;

2. pitää myönteisinä komission jatkuvia toimivuustarkastuksia ja kilpailulainsäädäntöä 
ja -politiikkaa koskevien komission suuntaviivojen kokonaistarkastelua, josta uusi 
komission jäsen ilmoitti nimityksensä vahvistamisen yhteydessä järjestetyssä 
kuulemisessa; odottaa tässä yhteydessä tuloksia vertikaalisen 
ryhmäpoikkeusasetuksen ja vertikaalisten suuntaviivojen käynnissä olevasta 
tarkastuksesta, joka on määrä saada päätökseen vuoteen 2022 mennessä; kehottaa 
komissiota vahvistamaan ja vauhdittamaan kilpailun toteutumisen valvonnan 
käytäntöjä markkinoiden muuttuessa yhä nopeammin; korostaa, että 
kilpailupolitiikan ja sitä koskevien komission ja jäsenvaltioiden päätösten on oltava 
täysin riippumattomia muista politiikanaloista ja päätöksenteosta; korostaa, että 
juuri tällainen riippumattomuus antaa päätöksille merkityksen ja arvon ja takaa, että 
niitä noudattavat niin yritykset kuin hallituksetkin; pitää myönteisenä, että komissio 
on aiemmin käyttänyt SEUT-sopimuksen 114 artiklaa ja SEUT-sopimuksen 
103 artiklaa kilpailupolitiikkaa koskevissa lainsäädäntöasioissa, ja kehottaa 
käyttämään kilpailuun liittyvien tulevien lainsäädäntöehdotusten käsittelyssä 
järjestelmällisesti tavallista lainsäädäntömenettelyä;

3. panee merkille, että globalisoituvassa taloudessa on tärkeää panna merkille 
sisämarkkinoiden kilpailun mahdollinen vääristyminen, joka johtuu valtion 
rahoitusta joko valtiontukien tai avustusten muodossa saavista kolmansien maiden 
yrityksistä; kehottaa siksi komissiota toteuttamaan asianmukaisia toimia 
oikeudenmukaisen markkinoille pääsyn takaamiseksi;

4. korostaa, ettei kilpailupolitiikkaa koskevia päätöksiä pitäisi käyttää 
protektionistisena toimena tai tariffien ulkopuolisena kaupan esteenä, vaan niiden 
avulla olisi pikemminkin varmistettava esimerkiksi suhteellisuus ja asianmukainen 
menettely ja arvioitava sisämarkkinoiden kilpailua tapauskohtaisesti niin, että 
samalla pyritään korjaamaan markkinahäiriöitä;

5. korostaa, että palvelusektori muodostaa suurimman osan unionin taloudesta, mutta 
palveluiden kehittämistä sisämarkkinoilla haittaa uusi ja olemassa oleva kansallinen 
lainsäädäntö, joka rajoittaa yritysten välistä kilpailua ja kuluttajien valinnanvaraa; 
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pitää valitettavana, että joissakin paikallisissa sääntelynormeissa keskitytään 
vieläkin asianomaisten markkinoiden suojaamiseen rehelliseltä kilpailulta;

6. muistuttaa, että kilpailun vastaisten käytäntöjen tehokas torjunta edellyttää 
vilpillisen kilpailun kaikkien näkökohtien huomioonottamista;

II. Digitaaliset sisämarkkinat

7. pitää tärkeänä, että komissio ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaiset pysyvät 
digitaaliajan uusien haasteiden tasalla, mikä koskee niiden prioriteetteja 
lainvalvonnassa, lainvalvontavalmiuksia sekä kuluttajille aiheutuvan haitan 
arviointia;

8. pitää myönteisinä komission tutkimuksia, jotka koskevat digitaalisilla markkinoilla 
toimivien yritysten tiettyjä kilpailun vastaisia toimia; kehottaa komissiota 
saattamaan käynnissä olevat menettelyt päätökseen mahdollisimman pian ja 
harjoittamaan kilpailusääntöihin liittyvää aktiivista ja tehokasta lainvalvontaa 
määräävien markkina-asemien torjumiseksi, millä voidaan edistää innovointia ja 
innovoivia liiketoimintamalleja ja antaa kuluttajille tilaisuus hyödyntää kaikkia 
täysin toimivien digitaalisten sisämarkkinoiden mahdollisuuksia;

9. toteaa digitaalisten sisämarkkinoiden ja digitalisaation kilpailuvaikutusten suhteen, 
että markkinoiden sääntely ja kilpailupolitiikka täydentävät luontevasti toisiaan, 
kuten tuotiin esiin komission erityisneuvonantajien selvityksessä ”Competition 
policy for the digital era”; toteaa, että SEUT-sopimuksen 101–109 artiklan 
mukainen unionin primaarioikeus voi toimia tehokkaana ”taustajärjestelmänä” 
annettaessa kohdelainsäädäntöä digitaalimarkkinoiden kilpailua vääristävien 
käytäntöjen torjumiseksi soveltaen perustana asianomaisten markkinoiden ja 
markkinahäiriöiden perinpohjaista tapauskohtaista analyysia; 

10. muistuttaa, että kahdeksannella vaalikaudella digitaalimarkkinoiden sääntely oli 
keskeinen osa IMCO-valiokunnan työtä; pitää tässä yhteydessä tärkeänä sähköistä 
kaupankäyntiä koskevan direktiivin huolellista tarkastelua ottaen huomioon 
komission sitoumuksen ehdottaa digitaalisia palveluita koskevaa säädöstä;

Tieto

11. muistuttaa tiedon keskeisestä merkityksestä globaalissa digitaalitaloudessa; 
kiinnittää huomiota digitaalimarkkinoiden toimijoihin, jotka kontrolloivat yhä 
suurempia tietomääriä; korostaa, että tietojen vertailukelpoisuus on digitaalitalouden 
keskeinen tekijä, jonka avulla on mahdollista saada huomattavaa taloudellista valtaa 
ja lisävaikutusta; kehottaa komissiota torjumaan perusteettomia markkinakäytäntöjä 
ja kansallisia sääntelyesteitä, jotka johtavat tiedonkeruun monopolisointiin, sekä 
tietojen kulkua ja niihin pääsyä koskevia rajoituksia; kehottaa komissiota tukemaan 
avointa dataa ja oikeudenmukaista pääsyä tietoihin kaikille yrityksille ja varsinkin 
pk-yrityksille sekä uusyrityksille, jotta voidaan edistää kilpailukykyistä digitaalista 
ympäristöä ja näin lisätä innovointia, parantaa tuotteiden laatua ja saada kuluttajille 
entistä parempia palveluita;
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Alustat

12. toteaa, että verkkoalustojen ansiosta miljoonat yritykset, joista monet ovat 
eurooppalaisia pk-yrityksiä, voivat hyödyntää sähköisen kaupan tarjoamia etuja; 
katsoo, että oikeudenmukaisten kilpailuedellytysten luomiseksi on harjoitettava 
sääntelypolitiikkaa, joka sisältää ehdotuksia kohdennetuksi ja alakohtaiseksi 
lainsäädännöksi; toteaa, että näin voidaan poistaa epätasapaino, jonka avulla 
markkinatoimijat voivat käyttää asemaansa väärin, ja samalla turvata eurooppalaiset 
arvot; korostaa tähän liittyen, että alustoja koskevien uusien sääntelyllisten 
velvoitteiden on noudatettava suhteellisuusperiaatetta eivätkä ne saa aiheuttaa 
yrityksille perusteetonta sääntelyrasitetta, joka tukahduttaisi innovoinnin ja 
kilpailun; 

13. pitää tärkeänä keskustelun jatkamista sääntelystä ja asianmukaisista mekanismeista, 
joiden avulla voidaan ylläpitää unionin markkinoiden eheyttä vastauksena siihen, 
että pieni määrä verkkoalustoja on saavuttanut määräävän aseman 
verkostovaikutuksen ja ”voittaja saa kaiken” -dynamiikan seurauksena; on sääntelyn 
tämänhetkisten aukkojen yhteydessä huolissaan yhä yleistyvästä suuntauksesta, 
jossa tällaisille alustoille annetaan tarkoituksenvastaisesti valta määrittää sääntöjä; 
kehottaa komissiota käyttämään kaikkia sen käytettävissä olevia välineitä johtavien 
alustojen omaksumien esiin nousevien kilpailun vastaisten käytäntöjen uusien 
tyyppien torjumiseksi, jollainen on esimerkiksi väärinkäyttö niin, että oma toiminta 
asetetaan etusijalle; kehottaa myös varmistamaan, että kaikki markkinatoimijat 
noudattavat oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien 
välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten annettua asetusta (2019/1150); vastustaa 
kielteisiä lukkiutumisvaikutuksia, joita tällaisilla kilpailun vastaisilla käytännöillä 
on kuluttajien valinnanvaraan sekä markkinoille pääsyyn; 

Korjaavat toimet

14. pitää myönteisenä komission mikroelektroniikan alalla äskettäin käyttämiä 
välitoimia; pitää kuitenkin valitettavana komission haluttomuutta soveltaa välitoimia 
digitaalialalla ja pyytää komissiota arvioimaan välitoimien käyttöään sekä muita 
rakenteellisia ja menettelyllisiä korjaavia toimia sakkojen ohella, kun arvioidaan, 
voivatko toimijat estää markkinoille pääsyn ja rajoittaa kuluttajien valinnanvaraa 
sekä tiedonkulkua ja manipuloida käyttäjien käyttäytymistä, jotta voidaan välttää 
kilpailun vääristyminen, joka voi vahingoittaa eurooppalaisia yrityksiä ja etenkin 
pk-yrityksiä ja aiheuttaa haittaa kuluttajille;

Geoblokkaus

15. kehottaa geoblokkausasetuksen (EU) 2018/302 hyväksymisen jälkeen komissiota 
jatkamaan aktiivisesti kaikkien mahdollisten kilpailukysymysten seurantaa, jotka 
liittyvät perusteettomaan geoblokkaukseen ja muihin verkkokaupan rajoituksiin; 
kehottaa komissiota seuraamaan kunnianhimoista visiota, jolla torjutaan kuluttajien 
syrjintä verkossa ja joka perustuu yhdenmukaistettuihin kuluttajansuojasääntöihin; 
kehottaa komissiota omaksumaan eteenpäin suuntautuvan ja kuluttajia tukevan 
menettelyn, kun se arvioi geoblokkausasetusta, minkä odotetaan tapahtuvan 
maaliskuussa 2020;
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III. Kuluttajien hyvinvointi

16. panee tyytyväisenä merkille, että komissio pyrkii kilpailupolitiikan keskeisenä 
tekijänä noudattamaan lainvalvontakäytännöissään vaikutusperusteista menettelyä, 
jossa keskitytään kuluttajien hyvinvointiin ja kuluttajille aiheutuvan haitan 
estämiseen; pitää myönteisenä kuluttajien hyödyn ja kuluttajille aiheutuvan haitan 
käsitteiden laajennettua tulkintaa varsinkin digitaalimarkkinoilla sekä uutta 
menettelyä, jossa tietosuojaa pidetään laatukriteerinä arvioitaessa sulautumisten 
vaikutuksia kuluttajien hyvinvointiin; toteaa, että sulautumiset eivät sinällään ole 
kielteisiä kuluttajien kannalta ja ne voivat johtaa innovointiin ja entistä parempiin 
tuotteisiin, mutta kuluttajien hyvinvointi on kuitenkin asetettava keskiöön;

17. korostaa, että sen vuoksi kuluttajansuojan on oltava jatkossakin keskeisenä 
poliittisena tavoitteena sekä nykyisissä lainvalvontakäytännöissä että kaikessa 
tulevassa alakohtaisessa lainsäädännössä varsinkin digitaalialalla; pitää myönteisenä 
erityisneuvonantajien selvityksessä esitettyä vahvistusta sille, että kuluttajien 
hyvinvointia koskevat normit on sovitettava digitaaliaikaan, mikä koskee vaadittuja 
todisteita koskevia normeja arvioitaessa johtavien alustojen käyttämiä aggressiivisia 
strategioita, joilla pyritään kilpailupaineiden vähentämiseen, ilman osoitettavia 
vastaavia parannuksia kuluttajien hyvinvoinnissa; muistuttaa, että reilun kilpailun on 
viime kädessä taattava kuluttajansuojan korkea taso sekä kuluttajien 
valinnanmahdollisuudet.
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