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Tänä vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta nykyiselle Euroopan unionille pohjan luoneen Rooman 

sopimuksen allekirjoittamisesta. Se, mitä olemme yhdessä rakentaneet kuudenkymmenen viime 

vuoden aikana, on uskomaton saavutus: 500 miljoonaa ihmistä eri puolilta Eurooppaa yhdistävä 

ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta painottava vapauden ja vaurauden yhteisö. 

Rooman sopimus johti meidät tavaroiden, työvoiman ja palvelujen sisämarkkinoiden tielle. 

Kilpailuasioista vastaavana komissaarina tehtävänäni on auttaa sisämarkkinoita toimimaan 

asianmukaisesti ja tehokkaasti niin, että hinnat pysyvät kilpailukykyisinä, kuluttajien saatavilla on 

entistä laajempi valikoima laadukkaita tuotteita ja palveluja ja että yrityksillä on kannusteita 

innovoida.  

Sisämarkkinoiden täyttä potentiaalia ei voitaisi hyödyntää ilman Euroopan kilpailupolitiikkaa: 

jokainen tekemämme päätös – oli sitten kyse yrityskeskittymistä, kilpailun rajoituksista tai 

valtiontuesta – todistaa, että kaikki ovat tervetulleita Euroopan kilpailuun perustuville markkinoille 

niin kauan kuin noudattavat sääntöjä. Päätasolla tavoitteemme on palauttaa tasavertaiset 

kilpailuedellytykset sisämarkkinoille. 

Globalisaation aikakaudella meidän täytyy myös varmistaa, että maailmanlaajuinen kaupankäynti ja 

globaalit yritykset antavat pienemmille yrityksille ja yksittäisille henkilöille yhtäläiset mahdollisuudet. 

Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on kilpailun valvojina velvollisuus saada aikaan todellisia muutoksia. 

EU:n yritysten ja kansalaisten on tiedettävä, miten avoimet markkinat ja vireä kilpailu hyödyttävät 

kaikkia, eivätkä vain muutamia vahvimpia toimijoita. Juuri tästä kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa 

on kyse. 

Uskon, että vuonna 2016 toteuttamamme toimet osoittivat, kuinka kilpailupolitiikka edistää 

oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, jossa kaikki talouden toimijat – koosta riippumatta – 

noudattavat samoja sääntöjä. Ryhdyimme toimiin suojellaksemme kilpailua ja palauttaaksemme sen 

useille keskeisille aloille, kuten digitaalitalouteen, energiamarkkinoille, liikennealalle ja 

rahoitusmarkkinoille. Varmistimme, että jäsenvaltiot eivät myönnä tietyille yrityksille aiheettomia 

etuja, esimerkiksi verotusvälineiden avulla. Pyrimme edistämään aitoa kilpailua sekä Euroopan 

unionissa että maailmanlaajuisesti.  

Emme saavuttaneet tätä yksin: Euroopan kuusikymmentä yhtenäisyyden vuotta osoittavat, että 

parhaisiin tuloksiin päästään yhteistyöllä. Sama lähestymistapa pätee myös kilpailusääntöjen 

noudattamisen valvontaan.  

Komissio ja jäsenvaltioiden kansalliset kilpailuviranomaiset tekevät yhteistyötä kilpailusääntöjen 

täytäntöönpanossa Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston puitteissa. Kaikilla kansallisilla 

kilpailuviranomaisilla ei kuitenkaan ole tarvitsemiaan työkaluja. Kilpailuviranomaisten ratkaisevan 

tärkeän eurooppalaisia kuluttajia suojelevan tehtävän vuoksi haluamme, että niillä kaikilla on 

mahdollisuus itsenäisiin päätöksiin ja että niillä on käytössään tehokkaita keinoja rikkomusten 

lopettamiseen ja niistä rankaisemiseen. 

Tämän vuoksi viime maaliskuun 22. päivänä esitimme uuden lainsäädäntöehdotuksen, joka auttaa 

jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisia käyttämään koko potentiaaliaan ja valvomaan tehokkaammin 



EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa. Ehdotuksella pyritään varmistamaan, että 

kilpailuviranomaisilla on kaikki välineet, jotka ne tarvitsevat tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

Tavoitteena on sisämarkkinoiden aidosti yhteinen kilpailusääntöjen täytäntöönpano, joka edistää 

työpaikkoja ja kasvua luovien kilpailukykyisten markkinoiden tavoitteita.  

Koska jokainen kansallinen viranomainen on erilainen, uusia sääntöjä koskeva ehdotus annetaan 

direktiivin muodossa, jotta kansalliset erityispiirteet voidaan ottaa huomioon. Direktiivi on toimitettu 

Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn 

mukaisesti. Ehdotuksella ei luoda uutta kilpailulainsäädäntöä, vaan sen tarkoituksena on parantaa 

jäsenvaltioiden toteuttamaa olemassa olevien sääntöjen noudattamisen valvontaa yhteistyössä 

komission kanssa. 

Kun ehdotetut säännöt on hyväksytty, kansallisilla kilpailuviranomaisilla on käytössään yhteiset 

vähimmäistason välineet ja tehokkaat täytäntöönpanovaltuudet, joilla varmistetaan, että a) 

viranomaiset toimivat EU:n kilpailusääntöjä täytäntöön pannessaan itsenäisesti ja täysin 

puolueettomasti ottamatta vastaan ohjeita julkisilta tai yksityisiltä tahoilta, b) viranomaisilla on 

tarvittavat taloudelliset ja henkilöresurssit toimintaansa varten, c) viranomaisilla on tarvittavat 

valtuudet kerätä kaikki merkitykselliset todisteet, kuten oikeus tehdä hakuja matkapuhelimissa, 

kannettavissa tietokoneissa ja tableteissa, d) viranomaisilla on riittävät välineet määrätä 

oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia EU:n kilpailusääntöjen rikkomisesta, e) viranomaisilla on 

koordinoidut sakkovapautus- ja -lievennysohjelmat, jotka kannustavat yrityksiä toimittamaan 

todisteita laittomista kartelleista.  

Oikeudenmukaisuus on luonnollisesti kaksisuuntaista. Elinkeinoelämän toimijoiden kannalta tämä 

tarkoittaa sitä, että niiden on noudatettava sääntöjä. Kilpailuviranomaisten kannalta tämä tarkoittaa 

sitä, että niiden on käytettävä valtaansa niin, että ne ottavat huomioon yritysten 

puolustautumisoikeudet. Yrityksillä on oikeus tietää niitä vastaan vireillä oleva asia, ja niiden on 

saatava mahdollisuus vastata syytöksiin. Tämän vuoksi komission ehdotus korostaa 

kilpailuviranomaisten velvollisuutta kunnioittaa oikeuksia, jotka perustuvat EU:n perusoikeuskirjaan. 

Tehokas kilpailusääntöjen noudattamisen valvonta auttaa eurooppalaisia saamaan kilpailun kaikki 

edut. Olemme kilpailusääntöjen toimeenpanijoina hyvin tietoisia siitä, että kilpailupoliittiset 

päätökset ja aloitteet vaikuttavat reaalimaailmaan. Ne vaikuttavat sekä yritysten että kuluttajien 

jokapäiväiseen elämään. Niillä puututaan kasvun ja innovoinnin keskeisiin esteisiin. Ne 

mahdollistavat kaikkien yritysten, myös pienten ja keskisuurten, kilpailun omilla ansioillaan. Viime 

kädessä ne säilyttävät tasapuoliset toimintaedellytykset avoimilla sisämarkkinoilla, jotka luovat 

tarvitsemiamme työpaikkoja. 

 


