
Konkurentsivoliniku Margrethe Vestageri 

eessõna 2016. aasta konkurentsiaruandele 

Sel aastal täitub 60 aastat praeguse Euroopa Liidu aluseks oleva Rooma lepingu allkirjastamisest. 

Viimase 60 aasta jooksul oleme koos saavutanud uskumatult palju: 500 miljonit inimest kogu meie 

kontinendil ühendav vabaduse ja heaolu ühiskond, kus järgitakse inimõigusi ja valitseb õigusriigi 

põhimõte. 

Rooma leping juhatas meid kaupade, tööjõu ja teenuste ühtse turu suunas. Minu kui 

konkurentsivoliniku roll on aidata ühtsel turul toimida õiglaselt ja tõhusalt nii, et hinnad püsiksid 

konkurentsivõimelisena, tarbijatel oleks laiem valik kvaliteetseid tooteid ja teenuseid ning ettevõtjad 

oleksid motiveeritud uuendusi tegema.  

Meie ühtne turg ei saavutaks oma täit potentsiaali ilma Euroopa konkurentsipoliitika ja selle täitmise 

tagamise süsteemita: igast meie otsusest, olgu see ühinemiste, monopolivastaste meetmete või 

riigiabi kohta, nähtub, et igaüks on teretulnud Euroopa konkurentsivõimelistel turgudel äri tegema, 

tingimusel et ta järgib eeskirju. Põhiolemuslikult on meie eesmärk taastada võrdsed 

konkurentsitingimused ühtsel turul. 

Globaliseerumise ajastul peame ühtlasi tagama, et maailmakaubandus ja üleilmsed ettevõtjad 

annaksid väikeettevõtjatele ja üksikisikutele õiglase võimaluse. See tähendab, et konkurentsiõiguse 

jõustajatena on meil kohustus teha muutusi. ELi ettevõtjad ja kodanikud peavad teadma, kuidas 

avatud turgudest ja elavast konkurentsist saaksid kasu kõik, mitte ainult üksikud võimsamad tegijad. 

Konkurentsiõiguse rakendamine tähendab just seda. 

Usun, et meie 2016. aasta tegevus näitas, et konkurentsipoliitika aitab kaasa sellise õiglasema 

ühiskonna kujundamisele, kus kõik, nii suured kui ka väikesed majandustegevuses osalejad järgivad 

samu eeskirju. Võtsime meetmed, et kaitsta ja taastada õiglane konkurents mitmes põhisektoris, 

nagu digitaalmajandus, energiaturg, transpordisektor ja finantsturg. Tagasime, et liikmesriigid ei 

annaks muu hulgas maksustamisvahendite abil põhjendamatuid hüvitisi valitud ettevõtjatele. 

Võtsime endale maailmaareenil kohustuse edendada tõelist konkurentsikultuuri nii ELis kui ka kogu 

maailmas.  

Seda ei saavutanud me üksi: 60 aastat ühendatud Euroopat on hea tõendus selle kohta, et parimad 

tulemused saavutatakse koostööd tehes. Nimetatud lähenemisviis kehtib ka konkurentsiõiguse 

jõustamisel.  

Komisjon ja liikmesriikide konkurentsiasutused teevad tihedat koostööd ELi konkurentsieeskirjade 

täitmise tagamiseks Euroopa konkurentsivõrgustiku raames. Kuid kõikidel riiklikel 

konkurentsiasutustel ei ole vajalikke vahendeid. Kuna neil on Euroopa tarbijate kaitsel määrav roll, 

soovime, et kõik nad oleksid võimelised tegema otsuseid täiesti iseseisvalt ja et nende käsutuses 

oleksid tõhusad vahendid rikkumiste peatamiseks ja karistuste määramiseks. 

Seepärast esitasime 22. märtsil uue seadusandliku ettepaneku, et võimaldada liikmesriikide 

konkurentsiasutustel kasutada oma täielikku potentsiaali ja jõustada tõhusamalt ELi 

konkurentsieeskirju. Ettepanekuga soovitakse tagada, et konkurentsiasutustel oleksid vahendid selle 

eesmärgi saavutamiseks. Eesmärk on tõeliselt ühtne konkurentsieeskirjade rakendamine ühtsel turul, 



edendades konkurentsivõimeliste turgude üldisi eesmärke, et luua töökohti ja soodustada 

majanduskasvu.  

Kuna iga riiklik asutus on erinev, esitatakse uued eeskirjad direktiivi kujul, mis võimaldab arvesse 

võtta liikmesriigi eripärasid. Direktiiv on tavapärase seadusandliku protsessi kohaselt edastatud 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule vastuvõtmiseks. Kõnealune ettepanek ei tähenda uute 

konkurentsieeskirjade koostamist, selle eesmärk on parandada kehtivate eeskirjade jõustamist 

liikmesriikide poolt, tehes seda koostöös komisjoniga. 

Kui kavandatud eeskirjad on vastu võetud, annavad need liikmesriikide konkurentsiasutustele ühised 

miinimumvahendid ja tõhusad jõustamisvolitused, millega tagatakse, et nad: a) toimivad 

monopolidevastaste eeskirjade jõustamisel sõltumatult ja erapooletult, saamata juhtnööre avaliku 

või erasektori üksustelt; b) omavad oma töö tegemiseks vajalikke finants- ja inimressursse; c) evivad 

volitusi kõigi asjaomaste tõendite kogumiseks, näiteks õigust otsida läbi mobiiltelefone, süle- ja 

tahvelarvuteid; d) omavad sobivaid vahendid, et kehtestada proportsionaalsed ja hoiatavad 

karistused ELi konkurentsieeskirjade rikkumise eest; e) on leppinud kokku leebema kohtlemise 

kasutamises, et julgustada ettevõtjaid esitama tõendeid ebaseaduslike kartellide kohta.  

Muidugi on õiglus kahe otsaga asi. Majanduses osalejate jaoks tähendab see kohustust järgida 

eeskirju. Konkurentsiasutuste jaoks tähendab see, et nad peavad kasutama oma võimu asjakohaselt, 

arvestades igati ettevõtjate kaitseõigusega. Ettevõtjatel on õigus teada nende vastu esitatud 

süüdistuse sisu ja sellele vastata. Komisjoni ettepanekus rõhutatakse seega konkurentsiasutuste 

kohustust arvestada kõnealuste õigustega, tehes seda kooskõlas ELi põhiõiguste hartaga. 

Konkurentsiõiguse tõhus jõustamine aitab Euroopa kodanikel konkurentsist täieulatuslikku kasu 

saada. Konkurentsiõiguse jõustajatena oleme teadlikud sellest, et konkurentsipoliitika otsused ja 

algatused mängivad reaalses maailmas olulist rolli.  Need mõjutavad ettevõtjate ja tarbijate 

igapäevaelu. Nendes käsitletakse majandusekasvu ja innovatsiooni peamisi takistusi. Nendega 

võimaldatakse kõikidel ettevõtjatel, sealhulgas väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, 

konkureerida endale jõukohaselt. Ühtlasi säilitatakse nende abil võrdsed võimalused avatud ühtsel 

turul, mis loob vajalikke töökohti. 

 


