
Priekšvārds 2016. gada ziņojumam par konkurences politiku 

Par konkurences politiku atbildīgā komisāre Margrēte Vestagere 

Šogad aprit 60 gadi, kopš tika parakstīts Romas līgums, kas lika pamatus šodienas Eiropas Savienībai. 

Tas, ko pēdējos sešdesmit gados esam kopīgi izveidojuši, ir neaptverams sasniegums, proti, brīvības 

un labklājības kopiena, kuru raksturo cilvēktiesību ievērošana un tiesiskums un kura mūsu kontinentā 

apvieno 500 miljonu cilvēku. 

Ar Romas līgumu mēs uzsākām virzību uz preču, darbaspēka un pakalpojumu vienoto tirgu. Mans kā 

par konkurences politiku atbildīgās komisāres uzdevums ir palīdzēt nodrošināt, ka šis vienotais tirgus 

darbojas taisnīgi un efektīvi – tā, lai tas radītu apstākļus, kuri ļauj nodrošināt konkurētspējīgas cenas, 

piedāvāt patērētājiem kvalitatīvu preču un pakalpojumu plašāku izvēli un arī turpmāk nodrošināt 

uzņēmumiem stimulus ieguldījumu veikšanai. 

Ja Eiropas konkurences politikas un šīs politikas izpildes sistēmas nebūtu, vienotais tirgus nespētu 

pilnībā atraisīt savu potenciālu, proti, katrs lēmums, ko mēs pieņemam apvienošanās, pretmonopola 

vai valsts atbalsta jomā, pierāda, ka ikviens ir laipni gaidīts veikt darījumdarbību Eiropas tirgos – ja 

vien viņš ievēro noteikumus. Mūsu rīcības mērķis pamatā ir atjaunot vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus vienotajā tirgū. 

Turklāt globalizācijas laikmetā mums jānodrošina, ka pasaulē, ko raksturo globāla tirdzniecība un 

pasaules mērogā strādājoši uzņēmumi, arī maziem uzņēmumiem un privātpersonām ir taisnīgas 

iespējas. Tas nozīmē, ka mēs kā iestāde, kas nodrošina konkurences noteikumu izpildi, esam atbildīgi 

par taustāmu rezultātu panākšanu. Uzņēmumiem un iedzīvotājiem Eiropas Savienībā ir jāzina, ka 

atvērti tirgi un dinamiska konkurence dod labumu ikvienam, nevis tikai nedaudziem varenajiem. Tieši 

tāda ir konkurences politikas jēga. 

Esmu pārliecināta, ka mūsu rīcība 2016. gadā ir parādījusi, ka konkurences politika palīdz veidot 

taisnīgāku sabiedrību, kurā visi ekonomikas dalībnieki – gan lieli, gan mazi – ievēro vienus un tos 

pašus noteikumus. Mēs rīkojāmies, lai aizsargātu un atjaunotu godīgu konkurenci vairākās svarīgās 

nozarēs, piemēram, digitālajā ekonomikā, enerģētikas tirgū, transporta sektorā un finanšu tirgū. Mēs 

gādājām par to, lai dalībvalstis nepiešķirtu atsevišķiem uzņēmumiem nepamatotas priekšrocības, 

piemēram, ar nodokļu instrumentu starpniecību. Mēs rīkojāmies globālā mērogā, lai Eiropas 

Savienībā un visā pasaulē veicinātu patiesu konkurences kultūru. 

To visu mēs nepanācām vieni paši – vienotās Eiropas sešdesmit gadi apliecina, ka vislabākie rezultāti 

ir sasniedzami, sadarbojoties un strādājot kopā. Tas attiecas arī uz konkurences noteikumu izpildi. 

Komisija un dalībvalstu konkurences iestādes cieši sadarbojas Eiropas Konkurences tīkla (EKT) 

ietvaros, lai nodrošinātu ES pretmonopola noteikumu izpildi. Taču ne visām dalībvalstu konkurences 

iestādēm ir nepieciešamie instrumenti. Tā kā šīm iestādēm ir izšķiroša loma Eiropas patērētāju 

aizsardzībā, mēs vēlamies, lai tās visas varētu pilnīgi neatkarīgi pieņemt lēmumus un lai to rīcībā būtu 

efektīvi instrumenti pārkāpumu novēršanai un sodīšanai par tiem. 

Tāpēc mēs 22. martā iesniedzām jaunu tiesību akta priekšlikumu, uz kura pamata dalībvalstu 

konkurences iestādes varētu pilnībā izmantot savu potenciālu un efektīvāk panākt ES pretmonopola 

noteikumu izpildi. Priekšlikuma nolūks ir nodrošināt, ka minēto iestāžu rīcībā ir visi līdzekļi, kas 

vajadzīgi šā uzdevuma veikšanai. Mūsu mērķis ir patiesi kopīga konkurences noteikumu izpildes telpa 



vienotajā tirgū, kas sekmētu vispārējo mērķu sasniegšanu konkurenci nodrošinošos tirgos, proti, 

darbvietu izveidi un izaugsmes nodrošināšanu. 

Tā kā valstu konkurences iestādes savā starpā atšķiras, priekšlikums par jauniem noteikumiem ir 

iesniegts direktīvas veidā, kas ļaus ņemt vērā katras valsts specifisko situāciju. Direktīva ir nosūtīta 

Eiropas Parlamentam un Padomei pieņemšanai saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Ar šo 

priekšlikumu netiek radīti jauni konkurences noteikumi – nolūks ir panākt, lai dalībvalstis partnerībā 

ar Komisiju uzlabotu esošo noteikumu izpildi. 

Pēc ierosināto noteikumu pieņemšanas valstu konkurences iestāžu rīcībā būs kopīgu instrumentu 

minimums, un tām būs efektīvas izpildes pilnvaras, kas nodrošinās, ka: a) šīs iestādes, piemērojot ES 

pretmonopola noteikumus, rīkojas neatkarīgi un darbojas pilnīgi objektīvi, nepieņemot norādījumus 

no publiskām vai privātām struktūrām; b) šo iestāžu rīcībā ir to darba veikšanai vajadzīgie finanšu 

resursi un cilvēkresursi; c) šīm iestādēm ir visas pilnvaras, kas vajadzīgas, lai iegūtu visus attiecīgos 

pierādījumus, piemēram, tiesības pārmeklēt mobilos tālruņus, klēpjdatorus un planšetdatorus; d) šīm 

iestādēm ir pienācīgi instrumenti, lai noteiktu samērīgas un preventīvas sankcijas par ES 

pretmonopola noteikumu pārkāpumiem; e) šīs iestādes ir ieviesušas saskaņotas iecietības 

programmas, kas iedrošina uzņēmumus nākt klajā ar pierādījumiem par nelikumīgiem karteļiem. 

Protams, taisnīgumam jābūt abpusējam. Attiecībā uz ekonomikas dalībniekiem tas nozīmē, ka viņiem 

jāievēro noteikumi. Konkurences iestāžu gadījumā tas nozīmē, ka tām pienācīgi jāizmanto savas 

pilnvaras, pilnībā ievērojot uzņēmumu tiesības uz aizstāvību. Uzņēmumiem ir tiesības uzzināt, par ko 

tos apsūdz, un tiem ir tiesības uz to reaģēt. Tāpēc Komisijas priekšlikumā ir uzsvērts, ka konkurences 

iestādēm saskaņā ar ES Pamattiesību hartu ir jāievēro šīs tiesības. 

Konkurences noteikumu efektīva izpilde palīdz eiropiešiem gūt visas priekšrocības, ko sniedz 

konkurence. Kā iestāde, kas nodrošina konkurences noteikumu izpildi, mēs labi apzināmies, ka 

konkurences politikas jomā pieņemtie lēmumi un iniciatīvas ietekmē reālo pasauli. Tie ietekmē 

uzņēmumu un patērētāju ikdienas dzīvi. Tie novērš būtiskus šķēršļus izaugsmei un inovācijai. Tie ļauj 

visiem uzņēmumiem – tostarp mazajiem un vidējiem uzņēmumiem – konkurēt, balstoties uz to 

objektīvajām spējām. Galu galā tie nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus atvērtā vienotajā 

tirgū, kurā tiek radītas mums nepieciešamās darbvietas. 


