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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta
(2018/2102(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti 
sen 7, 8, 9, 11, 12, 39, 42 ja 101–109 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 35, 37 ja 
38 artiklan,

– ottaa huomioon 18. kesäkuuta 2018 annetun komission kertomuksen kilpailupolitiikasta 
vuonna 2017 (COM(2018)0482) sekä sen oheisasiakirjana samana päivänä julkaistun 
komission yksiköiden valmisteluasiakirjan,

– ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2014 julkaistun komission valkoisen kirjan ”Sulautumien 
valvonnan tehostaminen EU:ssa” (COM(2014)0449),

– ottaa huomioon 22. maaliskuuta 2017 annetun komission ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten 
täytäntöönpanovalmiuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan varmistamiseksi (COM(2017)0142),

– ottaa huomioon 5. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman ”Kilpailupolitiikan 
täytäntöönpanoa koskevat EU:n yhteistyösopimukset – tulevat toimet”1,

– ottaa huomioon kilpailua koskevat asianomaiset komission säännöt, suuntaviivat, 
päätökset, päätöslauselmat, tiedonannot ja asiakirjat,

– ottaa huomioon 19. huhtikuuta 20182 ja 14. helmikuuta 20173 antamansa 
päätöslauselmat EU:n kilpailupolitiikkaa koskevista vuosikertomuksista 2017 ja 2016,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön ja kansainvälisen 
kaupan valiokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot 
(A8-0000/2018),

1. suhtautuu myönteisesti komission toimiin ja pyrkimyksiin sen varmistamiseksi, että 
kilpailusääntöjä todella sovelletaan unionissa;

2. katsoo, että perussopimuksiin perustuvia kilpailusääntöjä on tulkittava ottaen huomioon 
SEUT-sopimuksen 7 artiklan mukaisesti unionin sosiaalisen markkinatalouden 
perustana olevat laajemmat eurooppalaiset arvot, erityisesti ympäristönsuojelu ja 
sosiaalinen suojelu, tasa-arvonäkökulmat, kuluttajansuoja ja kansanterveys; katsoo näin 

                                               
1 EUVL C 93, 24.3.2017, s. 71.
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0187.
3 EUVL C 252, 18.7.2018, s. 78.
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ollen, että sosiaalisia ja ympäristöön kohdistuvia kielteisiä ulkoisvaikutuksia aiheuttavat 
toimet luovat markkinoiden vääristymiä, joihin on puututtava kilpailulainsäädännöllä, 
kun sitä vastoin sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä etuja aiheuttavat toimet on otettava 
nimenomaisesti huomioon perussopimuksiin perustuvia kilpailusääntöjä arvioitaessa;

3. huomauttaa, että silloinkin, kun tuotteet tai palvelut toimitetaan maksutta, kuluttajat 
saattavat saada epäoikeudenmukaista kohtelua, mitä voi olla esimerkiksi heikompi laatu 
tai kiskonta; kehottaakin laatimaan käsiteltäviä tapauksia varten haittaskenaarion, jossa 
ei keskityttäisi pelkästään hintaan, vaan siinä otettaisiin huomioon laajemmat 
näkökohdat, kuten vaikutukset kansalaisten yksityisyyteen;

4. korostaa, että on tarpeen kehittää kiireellisesti tehokas kehys, jolla voidaan vastata 
datavetoisen talouden haasteisiin; panee erityisesti merkille, että digitaaliset alustat 
aiheuttavat jatkuvasti kasvavia tietovirtoja hallitessaan huomattavia 
verkostoulkoisvaikutuksia ja mittakaavaetuja, mikä johtaa lopulta markkinoiden 
toimimattomuuteen liiallisen keskittämisen, voitontavoittelun ja markkinavoiman 
väärinkäytön seurauksena;

5. kehottaa komissiota tässä yhteydessä tuomitsemaan palveluiden luomisen ja tarjoamisen 
kannalta välttämättömien tietojen hallinnan osoituksena markkinavoimasta myös silloin, 
kun se antaa ohjeistusta SEUT-sopimuksen 102 artiklasta, ja vaatimaan 
yhteentoimivuutta digitaalisten alustojen ja sosiaalisten verkkopalvelujen tarjoajien 
välillä; pyytää komissiota laatimaan näitä kysymyksiä käsittelevän luvun seuraavaan 
kilpailupolitiikkaa koskevaan vuosikertomukseensa, mukaan lukien tapaustutkimukset 
hintakatoista esimerkiksi majoitukseen ja matkailuun keskittyvillä digitaalisilla 
alustoilla ja muilla vastaavilla aloilla;

6. katsoo, että EU:n sulautumien tarkastelun lähtökohtana käytettävät toimivaltaa koskevat 
kynnysarvot, jotka perustuvat sulautuman osapuolten liikevaihtoihin, eivät sovellu 
digitaalitalouteen, jossa arvon mittarina käytetään markkinointitarkoituksissa usein 
verkkosivustojen vierailijoiden määrää; ehdottaa, että näitä kynnysarvoja tarkastellaan 
uudestaan ja ne mukautetaan niiden kuluttajien määrään, joita sulautumat koskevat, ja 
niihin liittyvien toimien arvoon;

7. korostaa, että digitaalitalouteen pääsyn esteitä on entistä vaikeampi ylittää, sillä mitä 
pidempään epäasianmukainen toiminta jatkuu, sitä vaikeampaa kilpailunvastaisten 
vaikutusten kääntäminen on; toteaa tässä yhteydessä, että komission on hyödynnettävä 
tehokkaasti väliaikaisia toimenpiteitä ja varmistettava samalla tutkittavina olevien 
yritysten oikeusturva ja oikeus puolustukseen;

8. huomauttaa eroista likvidaatiotuen alaan kuuluvien valtiontukisääntöjen ja pankkien 
elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin mukaisen kriisinratkaisujärjestelmän välillä; 
huomauttaa, että komissio teki kahdessa äskettäisessä tapauksessa päätöksen 
valtiontukien hyväksymisestä sillä perusteella, että se lieventäisi talouden häiriöitä 
alueellisella tasolla, vaikka yhteisen kriisinratkaisuneuvoston päätelmien mukaan 
kriisinratkaisua ei voida perustella yleisen edun perusteella, ja toteaa, että tämä on 
osoitus yleisen edun kahdesta eri tulkinnasta; kehottaa komissiota tästä syystä 
harkitsemaan uudelleen kyseisiä valtiontukisääntöjä koskevaa tulkintaansa, jotta se olisi 
johdonmukainen pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin kanssa, sekä 



PR\1164884FI.docx 5/6 PE628.570v01-00

FI

tarkistamaan vuoden 2013 pankkitiedonantoaan vastaavasti, likvidaatiotuen ala mukaan 
luettuna;

9. pyytää uudelleen komissiota selvittämään, ovatko pankkilaitokset hyötyneet 
keskuspankkien antaman maksuvalmiustuen kautta implisiittisestä tuesta ja 
valtiontuesta kriisin puhkeamisesta saakka; muistuttaa, että komission jäsen Vestager 
sitoutui marraskuussa 2017 talous- ja raha-asioiden valiokunnan kanssa käydyssä 
jäsennellyssä vuoropuhelussa tarkastelemaan Euroopan keskuspankin yrityssektorin 
osto-ohjelman mahdollisesti aiheuttamia kilpailun vääristymiä ja antamaan tarkastelun 
perusteella valiokunnalle laadullisen vastauksen;

10. on hyvin huolissaan elintarvikeketjun voimakkaasta keskittymisestä, jossa neljä yritystä, 
joilla on tiiviit taloudelliset suhteet toisiinsa, omistaa jopa 60 prosenttia 
maailmanlaajuisista siemenmarkkinoista ja 75 prosenttia maailmanlaajuisista torjunta-
ainemarkkinoista sekä vastaa niiden myynnistä, mikä aiheuttaa vahinkoa kuluttajille, 
maanviljelijöille, ympäristölle ja luonnon monimuotoisuudelle; huomauttaa, että 
tällaisen oligopolin takia maanviljelijät ovat teknologisesti ja taloudellisesti aiempaa 
riippuvaisempia muutamasta maailmanlaajuisesta yhdennetystä täyden palvelun 
myyntialustasta, siemeniä tuotetaan yksipuolisemmin, innovoinnin suuntaukset 
ohjautuvat pois ympäristöä ja biologista monimuotoisuutta kunnioittavan tuotantomallin 
omaksumisesta, ja innovointi vähenee kilpailun vähentymisen myötä;

11. kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen EU:n sulautuma-asetuksen tarkistamiseksi, 
jotta asetuksessa säädettäisiin joissakin jäsenvaltioissa jo käytössä olevan mallin 
mukaisesti mahdollisuudesta hyväksyä toimenpiteitä, joilla suojataan eurooppalaista 
oikeusjärjestystä ja SEUT-sopimuksessa ja EU:n perusoikeuskirjassa vahvistettuja 
oikeuksia ja periaatteita, ympäristönsuojelu mukaan luettuna;

12. kehottaa tulkitsemaan SEUT-sopimuksen 101 artiklan 3 kohtaa myös komission 
horisontaalisissa suuntaviivoissa siten, ettei keskitytä kapea-alaiseen ja hintakeskeiseen 
kuluttajien hyvinvointiin vaan huomioidaan tarve sosiaaliseen tehokkuuteen ja 
ympäristötehokkuuteen siten, että sillä kannustetaan horisontaalista koordinointia 
toimitusketjun ympäristökestävyyden ja sosiaalisen kestävyyden parantamiseksi; 
huomauttaa, että tällaisen sopimuksen kyseisillä markkinoilla aiheuttamien 
tehokkuushyötyjen on oltava merkittävämpiä kuin niiden joko samoilla tai 
maantieteellisesti erillisillä markkinoilla aiheuttamat kilpailunvastaiset vaikutukset;

13. toteaa, että jäsenvaltioiden osana Pariisin ilmastosopimusta tekemät oikeudellisesti 
sitovat sitoumukset eivät voi toteutua, jos valtiot eivät toteuta konkreettisia 
toimenpiteitä uusiutuvan energian tuotannon ja käytön edistämiseksi ja rahoittamiseksi; 
panee merkille energia-alan valtiontukia koskevien suuntaviivojen tulevan tarkistuksen, 
ja toteaa, että suuntaviivat eivät enää sulje pois valtiontuista eniten hyötyviä aloja, eli 
ydinvoimaa ja fossiilisten polttoaineiden talteenottoa, ja lisäävät kuluttajien tuottamaa 
uusiutuvaa energiaa koskevien sääntöjen joustavuutta;

14. korostaa, että on tärkeää varmistaa kilpailuviranomaisille riittävät resurssit, jotta he 
voivat suoriutua työstään; tukee tässä yhteydessä vuosia 2021–2027 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen sisämarkkinaohjelman ehdotettua kilpailuosiota;
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15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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