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Konkurentsivoliniku Margrethe Vestageri eessõna 2018. aasta konkurentsiaruandele 

2018. aasta oli komisjoni jaoks väga tegevusrohke ELi konkurentsipoliitika rakendamise ja 

konkurentsiõiguse täitmise tagamise poolest. Komisjon tegi 395 ühinemisotsust, 284 riigiabiotsust 

ning üle 20 kartelli- ja konkurentsiotsuse, mida on 40 % rohkem kui 2017. aastal. Samal ajal jätkas 

komisjon konkurentsiasjade menetluste ühtlustamist, et parandada ELi konkurentsieeskirjade 

kohaldamise õigeaegsust ja tulemuslikkust. Aluslepingus enam kui 60 aasta eest sätestatud 

konkurentsieeskirjade täitmise tagamine tõestab tänagi liidu asutajate leitud hapra tasakaalu 

asjakohasust. ELi konkurentsipoliitika on olnud tähtis poliitikavahend majandus- ja 

finantsprobleemide lahendamisel. Põhjust on lihtne mõista – kindlalt normidel, faktidel, 

tõendusmaterjalil ja majanduslikul hindamisel põhinev konkurentsipoliitika tagab õigusliku 

ootuspärasuse seoses õigusriigiga ning lisaväärtuse kodanikele ja ettevõtjatele. Samal ajal on 

konkurentsipoliitika osutunud usaldusväärseks aluseks uute probleemidega tegelemisel. 

Viimastel aastatel on turgudel aset leidnud murrangulised muutused ja majanduse digiteerimine 

muudab pidevalt nii turgude toimimisviise kui ka tarbijate käitumist. Tänapäeval leidub õigupoolest 

vaid kaht tüüpi tööstust: sellist, mis on digiteerimise läbi teinud, ja sellist, kus digipööre on parasjagu 

toimumas. Ehkki see on toonud oodatud innovatsiooni, parandanud ühenduvust ning andnud uusi 

tooteid ja teenuseid, tunneb üldsus üha suuremat muret digiteerimise sotsiaalse mõju üle ning 

konkurentsi seisukohast ka võimu koondumise üle üksikute digihiidude kätte. Samal ajal nõuab 

asjakohasuse säilitamine hetkeolukorra pidevat ümbermõtestamist. 

Oleme seetõttu palju vaeva näinud, et mõista, mida digiteerimine konkurentsi jaoks tähendab. Meie 

kolm Google’i tegevuse uurimist on aidanud mõista, kuidas suurettevõtted suudavad digiajastul 

konkurentsi kahjustada. Kahe aasta eest viisime lõpule Euroopa e-kaubandusturgude uuringu, mis 

põhines ligi 2000 Euroopa ettevõtjalt saadud andmetel. Selle uuringu põhjal on võetud 

järelmeetmeid mitmes konkurentsiasjas. 

Selle aasta jaanuaris kutsusime enam kui 500 inimest Brüsselisse konverentsile, et arutada, kuidas 

digitehnoloogia meie turgusid muudab. Konverentsi ettevalmistamise käigus kogusime kõigi debatis 

osalejate käest enam kui sada kirjalikku arvamust. Mõned kuud tagasi esitasid kolm erinõunikku 

meile aruande selle kohta, kuidas digiteerimine mõjutab Euroopa tarbijaid ja kuidas 

konkurentsipoliitika sellega kohaneda suudab. 

Selle aruande üks peamisi sõnumeid on see, et meil tuleb hallata digiplatvormide võimu. Selle 

saavutamiseks on vaja säilitada väiksemate turuosaliste konkurentsivõime juhtivatel platvormidel, 

tasakaalustada juhtivate platvormide mõjuvõimu ja tagada, et nad kohtleksid oma ärikliente õiglaselt 

ja läbipaistvalt, jälgida hoolega strateegiaid, mis kahjustavad koostalitlusvõimet, ning kohaldada 

õigusnorme, mis tagaksid nõuetekohase demokraatliku kontrolli digiplatvormide üle. 

Konkurentsieeskirjade täitmise tagamise juures on kõige tähtsam suutlikkus kiiresti ja tulemuslikult 

sekkuda, et kõrvaldada õigeaegselt konkurentsivõimet ähvardavad ohud ja märgata uusi 

strateegiaid, mis võivad konkurentsivõimet kahjustada. 

Tulevikku vaadates esitas komisjon eelmisel aastal järgmisse mitmeaastasesse finantsraamistikku 

(2021–2027) 37 kuluprogrammi. Kui kaasseadusandjad need heaks kiidavad, võimaldavad need 

programmid järgmise seitseaastaku jooksul konkurentsipoliitika otsest toetamist hinnanguliselt 140 

miljoni euroga. Ühtse turu programmi konkurentsi käsitleva osa üks peamisi prioriteete on aidata 

komisjonil täiustada oma IT-vahendeid ja -pädevust, et ka edaspidi tulemuslikult tagada 

konkurentsieeskirjade täitmine üha andmepõhisemas majanduses. Täpsemalt tähendab see, et 

peame suutma avastada rikkumisi algoritmidel põhinevas maailmas ning hallata järjest mahukamaid 
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ja keerukamaid konkurentsiasjade toimikuid ja andmekogumeid. Asjakohasus, kvaliteet ja kiirus on 

meie konkurentsialaste meetmete juures jätkuvalt tähtsal kohal. Uurimised peavad olema kiired, ent 

ka põhjalikud ja täpsed, ning ettevõtjatel on õigus ärakuulamisele. Komisjon vajab uurimiste ja 

nende kiire lõpuleviimise jaoks üha enam ajakohaseid ja piisavaid IT-vahendeid. 

Selleks et võimalikult tõhusalt kasutada uue mitmeaastase finantsraamistiku vahendeid, kavatseme 

sihtotstarbeliselt muuta riigiabi eeskirju. Soovime tagada, et riiklikku rahastamist – näiteks 

liikmesriigi tasandil hallatavatest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest – ja keskselt 

hallatavaid ELi vahendeid on võimalik sujuvalt ühendada, kuid need ei tõrju eemale 

erainvesteeringuid ega moonuta põhjendamatult konkurentsi. 

Peale selle on asjakohasuse säilitamiseks vaja süstemaatilist enesehindamist. Möödunud aastal 

käivitasime kooskõlas komisjoni parema õigusloome suunistega riigiabi ajakohastamise paketi osana 

vastu võetud riigiabi eeskirjade ja mõningate muude eeskirjade hindamise. Selle toimivuskontrolli 

eesmärk on kontrollida, kas eeskirjad on tegelikult toiminud ettenähtud viisil, ja see on aluseks 

otsustele, mille komisjon teeb tulevikus eeskirjade kehtivuse pikendamise või võimaliku 

ajakohastamise kohta. 

Lisaks tagatakse eelmise aasta detsembris vastu võetud ECN+ direktiiviga, et kõigile liikmesriikide 

konkurentsiasutustele jätkub piisavalt vahendeid ja nõuetekohaseid võimalusi konkurentsieeskirjade 

täitmise tagamiseks üle Euroopa Liidu. Liikmesriikide ametiasutused võtavad praegu vastu ligikaudu 

85 % kõigist ELi konkurentsieeskirjade kohaldamise otsustest ning nende võimestamine tähendab ELi 

konkurentsieeskirjade kiiremat, ühtsemat ja kokkuvõttes tulemuslikumat täitmist. 

Üldiselt usun, et meie tegevus 2018. aastal ja eelnevatel aastatel on näidanud, kuidas 

konkurentsipoliitika aitab kaasa nii turgude õiglasemaks muutmisele kui ka õiglaste tulemuste 

tagamisele ELi kodanike jaoks tänu sellele, et võimaldatakse ettevõtjatel ühtsel turul võrdsetel 

tingimustel konkureerida, mis omakorda toob kasu tarbijatele. Oleme pidevalt tegelenud ausa 

konkurentsi kaitsmise ja taastamisega mitmes põhivaldkonnas, nagu digitaalmajandus, energiaturg, 

transpordisektor ja finantsturud. Oleme jätkanud pingutamist selle nimel, et liikmesriigid ei annaks 

valitud ettevõtjatele põhjendamatuid maksusoodustusi, mis võimaldavad neil ettevõtjatel mitte 

maksta oma õiglast osa maksudest. Samal ajal võimaldasid Euroopa Liidu riigiabi eeskirjad jätkuvalt 

liikmesriikidel toetada üleeuroopalist huvi pakkuvaid tähtsaid projekte, nagu integreeritud projekt, 

millest andsid ühiselt teada Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Ühendkuningriik ning mis on seotud 

uurimistegevuse ning innovatsiooniga mikroelektroonika valdkonnas, mis ühena kuuest peamisest 

progressi võimaldavast tehnoloogiast on ülioluline tööstuse arenguks tulevikus. Peale selle oleme 

maailmaareenil jätkuvalt edendanud tõelist konkurentsikultuuri, nii Euroopa Liidus kui ka laiemalt. 

Käesolev aasta on Euroopa Liidu jaoks suurte muutuste aasta, kuna me valmistume tervitama uut 

juhtkonda järgmiseks institutsiooniliseks tsükliks. Nende suurte muudatuste ajal on meie 

konkurentsipoliitikal äärmiselt tähtis roll õiglase, jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa 

toetamisel. Konkurentsipoliitika on nüüd ja edaspidi üks peamisi vahendeid konkurentsivõime 

edendamisel, majanduskasvu ja töökohtade loomist soodustavate tingimuste loomisel, 

tulevikutehnoloogiasse investeerimisel ning ühtse turu ja Euroopa tööstuse toetamisel, et need 

tugevneksid ja suudaksid konkureerida ka üleilmsel tasandil. 

Tugev Euroopa majandus vajab toimivat konkurentsi, et olla jätkuvalt innovaatiline, dünaamiline ja 

edukas. Kätte on jõudnud aeg, mil meie valikud määravad meid ümbritseva maailma tuleviku 

aastakümneteks, ja me peame olema kindlad, et suudame jätkuvalt kaitsta eurooplaste jaoks olulisi 

väärtusi. 


