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ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

konkurentsipoliitika aastaaruande kohta
(2018/2102(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 7, 8, 9, 11,12, 39, 
42 ja 101–109,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artikleid 35, 37 ja 38,

– võttes arvesse komisjoni 18. juuni 2018 aasta aruannet 2017. aasta konkurentsipoliitika 
kohta (COM(2018)0482) ning selle täienduseks samal kuupäeval avaldatud komisjoni 
talituste töödokumenti,

– võttes arvesse komisjoni 9. juuli 2014. aasta valget raamatut „ELi ettevõtjate ühinemise 
kontrolli tõhustamine“ (COM(2014)0449),

– võttes arvesse komisjoni 22. märtsi 2017. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mille eesmärk on anda liikmesriikide 
konkurentsiasutustele volitused konkurentsieeskirjade täitmise tagamise tõhustamiseks 
ja tagada siseturu nõuetekohane toimimine (COM(2017)0142),

– võttes arvesse oma 5. veebruari 2014. aasta resolutsiooni konkurentsipoliitika jõustamist 
käsitlevate ELi koostöölepingute ja edasiste arengusuundade kohta1,

– võttes arvesse asjakohaseid komisjoni eeskirju, suuniseid, otsuseid, resolutsioone, teatisi 
ja dokumente konkurentsi teemal,

– võttes arvesse oma 19. aprilli 2018. aasta resolutsiooni2 ja 14. veebruari 2017. aasta 
resolutsiooni3 ELi konkurentsipoliitika 2017. ja 2016. aasta aruande kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi (A8-0000/2018),

1. väljendab heameelt komisjoni tegevuse ja jõupingutuste üle konkurentsieeskirjade 
tõhusa kohaldamise tagamiseks liidus;

2. on seisukohal, et aluslepingutes sätestatud konkurentsieeskirju tuleb tõlgendada, võttes 
arvesse Euroopa Liidu sotsiaalse turumajanduse aluseks olevaid laiemaid väärtusi, 
eelkõige keskkonna- ja sotsiaalkaitset, võrdõiguslikkuse küsimusi, tarbijakaitset ja 
rahvatervist, nagu on ette nähtud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 7; on 
seetõttu seisukohal, et negatiivseid sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid mõjusid tekitavad 
tegevused toovad kaasa turumoonutusi, millele tuleb reageerida konkurentsiõiguse 

                                               
1 ELT C 93, 24.3.2017, lk 71.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0187.
3 ELT C 252, 18.7.2018, lk 78.
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vahenditega, samas kui tegevusi, mis toovad ühiskondlikku või keskkonnakasu, tuleks 
aluslepingutes sätestatud konkurentsisätete hindamisel otseselt arvesse võtta;

3. juhib tähelepanu sellele, et isegi kui tooteid või teenuseid tarnitakse tasuta, võivad 
tarbijad ikkagi puutuda kokku väärkäitumise, näiteks kvaliteedi halvenemise või 
väljapressimisega; nõuab seetõttu vaadeldavate juhtumite kohta n.ö kahjuteooria 
formuleerimist, mis peaks olema ulatuslikum, kui hinnakesksed lähenemisviisid ja mis 
arvestaks laiemate kaalutlustega, nt nende mõjuga kodanike eraelu puutumatusele;

4. rõhutab, et kiiresti on vaja tõhusat raamistikku, mis vastaks andmepõhise majanduse 
väljakutsetele; märgib eelkõige, et digitaalsed platvormid, mis juhivad üha kasvavaid 
andmevoogusid, loovad märkimisväärset võrgu välismõju ja mastaabisäästu, ning 
lõppkokkuvõttes ka turutõrkeid, mida põhjustab ülemäärane kontsentratsioon, kasumi 
maksimeerimine ja turuvõimu kuritarvitamine;

5. palub komisjonil sellega seoses pidada teenuste loomiseks ja osutamiseks vajaliku teabe 
haldamist turuvõimu märgiks, sealhulgas ELi toimimise lepingu artikli 102 kohta 
suuniste andmisel, ning nõuda veebiplatvormide ja suhtlusvõrgustike teenuse pakkujate 
vahelist koostalitlusvõimet; nõuab, et komisjon esitaks oma järgmises 
konkurentsipoliitika aastaaruandes selleteemalise peatüki, mis hõlmaks 
juhtumiuuringuid hinnapiirangute kohta sellistes valdkondades nagu majutuse ja turismi 
alased veebiplatvormid;

6. on seisukohal, et kohtualluvuslikud künnised, mis määravad ELi ettevõtete ühinemise 
korral kindlaks läbivaatamise lähtepunkti ja mis põhinevad ühinevate üksuse käibel, ei 
sobi digitaalmajandusse, kus väärtus on reklaami otstarbel sageli seotud veebisaidi 
külastajate arvuga; soovitab need künnised läbi vaadata ja kohandada neid vastavalt 
ühinemistest mõjutatud tarbijate arvule ja seotud tehingute väärtusele;

7. rõhutab asjaolu, et tõkked digitaalmajandusele ülemineku ees muutuvad üha 
ületamatumaks, kuna mida enam kinnistub ebaõiglane käitumine, seda raskem on 
konkurentsivastase mõju tagasipööramine; kinnitab sellega seoses, et komisjon peaks 
tõhusalt ära kasutama ajutisi meetmeid, tagades samas nõuetekohase menetluse ja 
uurimisaluste ettevõtjate kaitseõiguse;

8. osutab lahknevustele riigiabi suhtes kohaldatavate likvideerimisabi eeskirjade ning 
pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi kohase 
kriisilahenduskorra vahel; juhib tähelepanu kahele hiljutisele juhtumile, kus hoolimata 
Ühtse Kriisilahendusnõukogu järeldustest, et kriisilahendust ei saa põhjendada avaliku 
huviga, kiitis komisjon riigiabi heaks põhjusel, et see leevendaks majanduslikku 
olukorda piirkondlikul tasandil, näidates sellega, et avalikku huvi tõlgendatakse kahel 
täiesti erineval moel; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon vaataks kooskõlas pankade 
finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiviga uuesti läbi oma tõlgenduse 
vastava riigiabi eeskirja kohta, ning vaataks vastavalt läbi oma 2013. aasta 
pangandusteatise, sealhulgas likvideerimisabi andmise alal;

9. kordab oma palvet, et komisjon kontrolliks, kas pangandusasutused on kriisi algusest 
alates saanud keskpankadelt likviidsusabi kujul kaudseid toetusi ja riigiabi; tuletab 
meelde, et volinik Vestager võttis 2017. aasta novembris parlamendi majandus- ja 
rahanduskomisjoniga peetava struktureeritud dialoogi käigus kohustuse uurida EKP 
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ettevõtlussektori ostukavast tulenevaid võimalikke konkurentsimoonutusi ja ning lubas 
anda selle põhjal ECON-komisjonile kvalitatiivse vastuse;

10. on tõsiselt mures ulatusliku kontsentratsiooni pärast toiduainete tarneahelas, kus neli 
äriühingut, kes kõik on omavahel rahaliselt tihedalt seotud, omavad ja müüvad kuni 
60 % maailma seemnetest ning 75 % ülemaailmsetest pestitsiididest, mis on kahjulik nii 
tarbijatele, põllumajandusettevõtjatele, keskkonnale kui ka bioloogilisele 
mitmekesisusele; juhib tähelepanu asjaolule, et selline oligopol suurendab 
põllumajandustootjate tehnoloogilist ja majanduslikku sõltuvust mõnest üksikust 
ülemaailmselt integreeritud ühtse kontaktpunkti platvormist, vähendab seemnete 
mitmekesisust, suunab innovatsioonialase tegevuse eemale keskkonda ja bioloogilist 
mitmekesisust austava tootmismudeli kasutuselevõtmisest ning lõppkokkuvõttes loob 
konkurentsi vähenemise tõttu ka vähem innovatsiooni;

11. palub komisjonil esitada ettepanek ELi ühinemismääruse läbivaatamiseks, et kehtestada 
mõnes liikmesriigis juba kasutusel oleva mudeli kohaselt võimaluse võtta meetmeid, et 
kaitsta Euroopa avalikku korda ning Euroopa Liidu toimimise lepingu ja ELi 
põhiõiguste harta kohaseid õigusi ja põhimõtteid, sealhulgas keskkonnakaitse eesmärgil; 

12. palub tõlgendada, sealhulgas komisjoni horisontaalses suunistes, Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 101 lõiget 3 viisil, mis ei keskenduks kitsalt hinnakesksele 
tarbijaheaolule, vaid võtaks arvesse sotsiaalse ja keskkonnatõhususe vajadust, 
edendades horisontaalset kooskõlastamist, et parandada tarneahela keskkonnaalast ja 
sotsiaalset kestlikkust; juhib tähelepanu asjaolule, et sellise kokkuleppe tulemusena 
asjaomasel turul tekkiv tõhusus peab olema piisav selleks, et kaaluda üles 
konkurentsivastane mõju samal turul või mõnel muul geograafilisel turul, mis ei ole 
sellega seotud;

13. tunnustab, et Pariisi kliimakokkuleppe raames liikmesriikide poolt võetud õiguslikult 
siduvaid kohustusi ei saa täita ilma selleta, et riik võtaks taastuvenergia tootmise ja 
kasutamise edendamiseks ja rahastamiseks konkreetseid meetmeid; võtab teadmiseks 
riigiabi- ja energiasuuniste peatse läbivaatamise, mis hõlmavad nüüd ka kahte sektorit, 
mis saavad kõige rohkem riiklikke toetusi, st tuumaenergia ja fossiilkütuste valdkonda, 
ning mis muudavad taastuvenergia tootmise tarbijate poolt paindlikumaks;

14. rõhutab, kui tähtis on anda konkurentsiasutustele nende tööks piisavalt vahendeid; 
toetab sellega seoses mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) ühtse turu programmi 
raames kavandatavat konkurentsivaldkonna tegevussuunda;

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 
ning liikmesriikide parlamentidele.
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