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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta
(2019/2131(INI))
Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 101–109,

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

– võttes arvesse komisjoni 15. juuli 2019. aasta aruannet 2018. aasta konkurentsipoliitika 
kohta (COM(2019)339) ning selle täienduseks samal kuupäeval avaldatud komisjoni 
talituste töödokumenti,

– võttes arvesse oma 31. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni ELi konkurentsipoliitika 
aastaaruande kohta1,

– võttes arvesse komisjoni ametisseastuva presidendi Ursula von der Leyeni 10. septembri 
2019. aasta missioonikirja Margrethe Vestagerile,

– võttes arvesse volinikukandidaadi Margrethe Vestageri kirjalikke ja suulisi vastuseid 
Euroopa Parlamendi 8. oktoobri 2019. aasta kuulamisel,

– võttes arvesse komisjoni teatist ebaseadusliku ja ühisturuga kokkusobimatu riigiabi 
tagasinõudmise kohta (2019/C 247/01),

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiivi 
(EL) 2019/1, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused, et 
tulemuslikumalt tagada konkurentsinormide täitmine ja et tagada siseturu nõuetekohane 
toimimine2,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. novembri 2019. aasta arvamuse 
eelnõu komisjoni 15. juuli 2019. aasta aruande kohta konkurentsipoliitika kohta 
2018. aastal,

 võttes arvesse Regioonide Komitee 22. oktoobri 2019. aasta arvamuse eelnõu komisjoni 
15. juuli 2019. aasta aruande kohta konkurentsipoliitika kohta 2018. aastal,

 võttes arvesse Euroopa Komisjoni kõrgetasemelise eksperdirühma 2019. aasta aruannet 
„Konkurentsipoliitika digitaalajastul“,

 võttes arvesse Prantsusmaa, Saksamaa ja Poola 4. juuli 2019. aasta ettepanekut 
„Nüüdisaegne Euroopa konkurentsipoliitika“,

 võttes arvesse Euroopa Tarbijaliitude Ameti (BEUC) 2019. aasta aruannet 

1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0062.
2 ELT L 11, 14.1.2019, lk 3–33.
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„Konkurentsipoliitika roll tarbijate heaolu kaitsmisel digitaalajastul“,

 võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 22. märtsi ja 27. mai 2019. aasta järeldusi,

 võttes arvesse 18 liikmesriigi poolt 18. detsembril 2018. aastal toimunud 6. ministrite 
kohtumisel „Friends of Industry“ tehtud deklaratsiooni,

 võttes arvesse horisontaalse koostöö suuniste käimasolevat läbivaatamist,

 võttes arvesse käimasolevat avalikku konsultatsiooni horisontaalsete 
grupierandimääruste üle,

 võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. juuli 2018. aasta arvamust 
„Sotsiaalsetele ettevõtetele kohandatud Euroopa õigusraamistiku kujundamine“ 
(INT871),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ning põllumajanduse ja maaelu 
arengu komisjoni arvamusi,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0008/2019),

A. arvestades, et konkurentsipoliitika peab tooma kasu tarbijatele, kaitstes samal ajal 
Euroopa ettevõtjaid, eelkõige VKEsid, kõlvatu konkurentsi eest väljaspool Euroopat;

B. arvestades, et konkurentsipoliitikat tuleb kohandada vastavalt digitaalsetele, 
ökoloogilistele, tööstuslikele ja sotsiaalsetele muutustele kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega;

C. arvestades, et oluline on kestlikum ja solidaarsem majandus;

Konkurentsipoliitika roll globaliseeruvas maailmas

1. kutsub komisjoni üles arendama konkurentsipoliitika mõju maailmas, eelkõige tugevdades 
koostööd USA ja Hiinaga;

2. kutsub komisjoni üles jälgima välismaiseid otseinvesteeringuid ja mitte piirduma 
taustauuringumehhanismiga;

3. palub komisjoni tagada riigihanke- ja investeerimispoliitikas vastastikkus kolmandate 
riikidega;

4. kutsub komisjoni üles ergutama üleeuroopalist huvi pakkuvaid tähtsaid projekte 
murranguliste tehnoloogiate valdkonnas, lihtsustama nende korraldust ja ühtlustama nende 
nõudeid, et saaks heaks kiita ka väiksemaid rakendusuuringute projekte;

5. palub komisjonil tagada riigiabi kontrolli tasakaalustatud kohaldamise Euroopa ettevõtjate 
suhtes, et vältida asümmeetriat nende välismaiste konkurentidega, kelle suhtes seda 
kontrolli ei kohaldata;
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6. kutsub komisjoni üles võtma vastu tööstuskoostööd soodustava lähenemisviisi, et 
soodustada ülemaailmselt konkurentsivõimeliste Euroopa liidrite esilekerkimist;

7. nõuab asjaomase turu määratluse läbivaatamist, kasutades pikemaajalist käsitust, mis 
hõlmab ülemaailmset mõõdet ja võimalikku tulevast konkurentsi;

Konkurentsi kohandamine digitaalajastuga

8. kutsub komisjoni üles vaatama läbi ühinemiseeskirjad ja tugevdama monopolidevastaseid 
meetmeid, võttes arvesse nii isiku- kui ka finantsandmetega seotud turu- ja võrguvõimu 
mõju; teeb ettepaneku, et selliste andmete iga turukoondumise suhtes tuleks kohaldada 
eelnevat kontrolli, olenemata piirmääradest;

9. rõhutab, et idufirmade omandamine turgu valitsevate ettevõtjate poolt pärsib innovatsiooni 
ja ohustab suveräänsust, ning kutsub komisjoni üles selliste omandamiste puhul 
tõendamiskoormist ümber pöörama;

10. rõhutab, et mõned platvormi ja tarnija topeltseisundist kasu saavad üksused kuritarvitavad 
oma positsiooni, et kehtestada konkurentidele ebaõiglased tingimused; kutsub komisjoni 
üles neid karistama;

11. palub komisjonil võtta kasutusele tsentraliseeritud turu eelkontrollisüsteem, anda riiklikele 
ametiasutustele vajalikud vahendid anonüümseks andmete kogumiseks ning kehtestada 
sihipärased eeskirjad, kui tavad muutuvad süsteemseks;

12. hoiatab komisjoni, et välismaised monopolid on hiljuti omandanud digitaalsete 
terviseandmete operaatoreid ja et eraelu puutumatusega seotud riskid ületavad nende 
tehingute konkurentsivastast mõju;

13. rõhutab, et kuigi vahendusplatvormidel on oluline roll internetipõhiste teenuste tarbijatele 
kättesaadavaks tegemisel, kuritarvitavad mõned oma eelisseisundit ja tegutsevad sisule 
juurdepääsu kontrollijatena (gatekeepers); kutsub komisjoni üles viima lõpule oma 
eeluurimist seoses Spotify kaebusega Apple’i konkurentsivastase tegevuse kohta ja 
algatama võimalikult kiiresti ametliku menetluse;

14. ergutab komisjoni tugevdama tarbijate valikuvabadust ja looma Euroopa tarbijakaitseameti;

Konkurentsipoliitika vahendite tõhusus

15. tuletab meelde, et kehtestatud suured trahvid on sageli ettevõtete poolt juba ette 
diskonteeritud ja kantakse lõpuks üle tarbijatele;

16. juhib tähelepanu konkurentsieeskirjade kohaldamise aeglasele tempole; rõhutab finants- ja 
struktuurset riski teatavate osalejate puhul, kui nad alustavad pikaldasi ja kulukaid 
menetlusi; palub komisjonil kaaluda tähtaegade kehtestamist, mis võtavad arvesse 
ettevõtete majandusraamistikku;

17. rõhutab kiireloomulist vajadust rakendada kaitsemeetmeid, et kohanduda uute turgude kiire 
arenguga ja peatada igasugune tegevus, mis kahjustaks tõsiselt konkurentsi; kutsub 
komisjoni üles leevendama nende meetmete kriteeriume, et vältida pöördumatut kahju;
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18. peab kahetsusväärseks, et vaatamata parlamendi korduvatele nõudmistele ei ole komisjon 
ikka veel lõpetanud 2010. aastal algatatud Google Shopping’u uurimist; rõhutab, et 
sihipäraste, tõhusate ja eelnevalt katsetatud käitumuslike parandusmeetmete puudumisel 
seoses ohvriks langenud ettevõttega, võib osutuda vajalikuks üldiste ja spetsialiseeritud 
teadusteenuste täielik struktuuriline eraldamine;

Valdkondlik poliitika

19. kutsub komisjoni üles kasutama süstemaatilisemalt uurimisi sellistes kodanike igapäevaelu 
jaoks olulistes sektorites nagu transport ja meedia digitaalajastul;

20. kordab, et mõnikord kasutatakse maksustamist kaudse riigiabi andmiseks, mis loob 
siseturul ebavõrdsed tingimused;

21. kutsub komisjoni üles täielikult rakendama riigiabi ajakohastamise strateegiat, eelkõige 
energiasüsteemi ümberkujundamiseks;

22. kutsub komisjoni üles uurima lahknevusi likvideerimisabi valdkonnas kehtivate riigiabi 
eeskirjade ning pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi kohase 
kriisilahenduskorra vahel ning vaatama seejärel läbi oma 2013. aasta pangandusteatise;

Kodanike suurem arvessevõtmine parlamendi kaudu 

23. nõuab, et konkurentsipoliitikas kasutataks pidevalt seadusandlikku tavamenetlust, 
konkurentsiõiguse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist käsitleva direktiivi ja ECN+ 
direktiivi eeskujul;

24. palub komisjonil esitada parlamendile korrapäraselt aruanded konkurentsialaste 
koostöölepingute rakendamise ja järelevalve kohta ning kaasata parlament komisjoni 
rahvusvahelisse tegevusse;

25. rõhutab soovi suurendada Euroopa Parlamendi rolli konkurentsipoliitika määratlemisel ja 
arendamisel, võttes eeskujuks USA Kongressi, kellel on isegi volitused uurimiste 
algatamiseks;

26. kutsub komisjoni üles kaasama Euroopa Parlamenti süstemaatiliselt töö- ja 
eksperdirühmade tegevusse, eelkõige mittesiduvate õigusaktide väljatöötamisse;

27.  kutsub komisjoni üles korraldama mitut valdkonda hõlmavaid ja institutsioonidevahelisi 
foorumeid, kuhu on kaasatud riiklikud reguleerivad asutused ja riiklikud tarbijaühendused, 
ning kaotama konkurentsipoliitika valdkondliku eraldatuse;

28. tuletab meelde, kui oluline on kooskõlastamine riiklike konkurentsiasutustega, ning palub 
komisjonil esitada Euroopa Parlamendile hinnang ECN+ direktiivi rakendamise tingimuste 
kohta;

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide parlamentidele ja konkurentsiasutustele.
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SELETUSKIRI

Euroopa konkurentsipoliitikat tuntakse hästi ka väljaspool Euroopa Liidu piire selle tõhususe, 
usaldusväärsuse, kasulikkuse ja hea seotuse tõttu ELi liikmesriikide riikliku poliitikaga. 
Konkurentsipoliitika usaldusväärsus lähtub selliste aja jooksul stabiilsena püsivate eeskirjade 
kehtestamisest ja kohaldamisest, mis ei sõltu poliitiliste võimaluste muutumisest. Euroopa 
konkurentsipoliitika on end tõestanud ka sellega, et see ei ole eesmärk omaette, vaid vahend 
Euroopa tarbijate jaoks. Raportöör kutsub üles neid alussambaid tugevdama.

Euroopa Liit seisab praegu silmitsi suurte geopoliitiliste, digitaalsete, kliimamuutustest 
tingitud ja demokraatiaga seotud probleemidega. Konkurentsipoliitika ei ole muidugi 
ainus vahend nende probleemide lahendamiseks. Sellegipoolest teeb raportöör kindlaks ja 
pakub välja rea võimalusi olukorra parandamiseks, mis võimaldaksid konkurentsipoliitikal 
oma rolli täiel määral täita. Seetõttu ei ole raport üles ehitatud erinevatele konkurentsipoliitika 
valdkondadele, vaid selle eesmärk on keskenduda nimetatud suurtele probleemküsimustele.

Raportöör on seisukohal, et komisjon peaks võtma mitmeid meetmeid kooskõlas väljendatud 
kavatsusega saada geopoliitiliste ambitsioonidega komisjoniks ja tugevdada Euroopa 
positsiooni maailmas. Eelkõige peaksid need meetmed käsitlema Euroopa Liidu suhteid oma 
partneritega, sealhulgas konkurentsipoliitikat, välismaiste otseinvesteeringute kontrolli või 
riigihankeid käsitleva rahvusvahelise koostöö valdkonnas. Need meetmed peaksid andma 
konkurentsipoliitika, mis soodustab Euroopa liidrite esilekerkimist ja tõusu esmatähtsates 
sektorites ning reageerimist uutel turgudel tekkivatele konkurentsiküsimustele (keskkond, 
tehisintellekt või linnaline liikumiskeskkond) Euroopa suveräänsuse nimel.

Raportöör kutsub komisjoni üles tegutsema jõuliselt, et kohandada konkurentsi 
digitaalajastuga. Selleks tuleb turgu valitseva seisundi kuritarvitamise tuvastamiseks ja 
ühinemiste kontekstis võtta arvesse andmete agregeerimise turuvõimu mõõdet. See tähendab 
ka jõulist ja otsustavat tegutsemist vahendusplatvormidel. Uurida tuleks digitaalsete turgude 
süsteemse kontrolli kehtestamist.

Raportöör soovitab mitmeid viise, kuidas viia konkurentsipoliitika kooskõlla globaalse 
soojenemise probleemidega. Näiteks tuleks riigiabi andmise kord viia kooskõlla Pariisi 
kokkulepete ja energiasüsteemi ümberkujundamisega. Viimati nimetatud valdkonnas on 
oluline, et asjaomaste suuniste läbivaatamine annaks võimaluse kehtestada ranged nõuded 
seoses energialiikidega, mis ei ole kooskõlas Pariisi kokkuleppega.

Raportöör rõhutab vajadust tõhusama ja kaasavama poliitika järele. Menetlused on 
mõnikord liiga pikad ja kulukad. Kavandatud parandusmeetmed piirduvad ikka veel liiga 
sageli rangelt finantsmeetmetega, mis ei ole piisavalt hoiatavad. Raportöör on seisukohal, et 
võimalike parandusmeetmete valimi avardamine on hädavajalik. Lisaks tuleb 
konkurentsipoliitikas kodanikke rohkem arvesse võtta, eelkõige kaasates sagedamini 
kodanikke esindavat assambleed ehk Euroopa Parlamenti. See kajastub mitmes käesolevas 
aruandes esitatud meetmes.

Ühtlasi soovib raportöör, et komisjon annaks Euroopa Parlamendi raportitele konkreetsed 
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vastused. Sellega seoses kordab raportöör vabatahtlikult (ja mõnikord täies ulatuses) 
varasemates raportites esitatud nõudmisi, mille puhul näib, et antud vastused ei olnud 
piisavad. On väga oluline, et käesoleva raporti suhtes, samuti sellele eelnevate ja järgnevate 
raportite suhtes, võetaks järelmeetmeid.


