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Esipuhe kilpailupolitiikkaa koskevaan vuosikertomukseen 2018 

Margrethe Vestager, kilpailuasioista vastaava komissaari 

Vuonna 2018 komissio valvoi hyvin aktiivisesti EU:n kilpailupolitiikan ja -lainsäädännön 

noudattamista: se teki 395 sulautumapäätöstä, 284 valtiontukipäätöstä ja yli 20 kartelli- ja 

kilpailupäätöstä, mikä on 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017.  Samaan aikaan komissio jatkoi 

kilpailuasioissa noudatettavien menettelyjen sujuvoittamista parantaakseen EU:n kilpailusääntöjen 

valvonnan oikea-aikaisuutta ja tuloksellisuutta. Perustamissopimukseen yli 60 vuotta sitten 

kirjattujen kilpailusääntöjen noudattamisen valvonnassa on edelleen nähtävissä unionin perustajien 

löytämä tasapaino. Talouden ja rahoituksen haasteisiin vastaamisessa EU:n kilpailupolitiikka on ollut 

keskeinen politiikan väline. On helppo ymmärtää, miksi: EU:n kilpailupolitiikka perustuu vahvasti 

sääntöihin, tosiseikkoihin, näyttöön ja taloudelliseen arviointiin, tarjoaa oikeudellista 

ennakoitavuutta oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti sekä tuottaa lisäarvoa kansalaisille ja yrityksille. 

Lisäksi se on osoittautunut toimivaksi perustaksi, jonka avulla uusiin haasteisiin pystytään jatkuvasti 

vastaamaan. 

Viime vuosina markkinoilla on tapahtunut valtavia mullistuksia, ja talouden digitalisoituessa myös 

markkinoiden toimintatavat ja kuluttajien käyttäytyminen ovat jatkuvassa muutoksessa. Tällä 

hetkellä on olemassa oikeastaan vain kahdenlaisia toimialoja: ne, jotka digitalisaatio on muuttanut, 

ja ne, jotka ovat parhaillaan muuttumassa. Vaikka muutos on tuonut tervetulleita innovaatioita, 

parempia yhteyksiä ja uusia tuotteita ja palveluja, kansalaiset ovat yhä enemmän huolissaan 

muutoksen yhteiskunnallisista vaikutuksista. Kilpailun näkökulmasta huolta aiheuttaa se, että valta 

keskittyy muutamalle erittäin suurelle digitaalialan yritykselle. Lisäksi ajan tasalla on pysyminen 

edellyttää vallitsevan tilanteen jatkuvaa kyseenalaistamista. 

Sen vuoksi olemme panostaneet paljon siihen, että ymmärtäisimme, mikä merkitys digiltalisaatiolla 

on kilpailulle. Esimerkiksi Googlen toimintaa koskevat kolme tutkimustamme ovat auttaneet 

ymmärtämään, millä tavoin vaikutusvaltaiset yritykset voivat digitaalisella aikakaudella haitata 

kilpailua. Kaksi vuotta sitten saimme päätökseen Euroopan verkkokauppamarkkinoita koskevan 

selvityksen, joka perustuu lähes 2 000:n eurooppalaisen yrityksen antamiin tietoihin.  Tämän kyselyn 

pohjalta on toteutettu useita jatkotoimia. 

Tämän vuoden tammikuussa komissio kutsui yli 500 ihmistä Brysselissä järjestettyyn konferenssiin, 

jossa keskusteltiin siitä, miten digitaaliteknologia muuttaa EU:n markkinoita. Konferenssin 

valmistelua varten keskustelussa eri näkemyksiä edustavilta osapuolilta kerättiin yli 100 kirjallista 

vastausta. Muutama kuukausi sitten komissio sai teettämänsä, kolmen erityisneuvonantajan 

laatiman raportin, jossa käsiteltiin digitalisaation vaikutuksia kuluttajiin Euroopassa sekä sitä, miten 

kilpailupolitiikka voi mukautua tilanteeseen.  

Yksi raportin tärkeimmistä viesteistä on se, että digitaalisten alustojen vaikutusvaltaan on 

puututtava. Tämä voidaan tehdä säilyttämällä pienempien toimijoiden kilpailukyky määräävässä 

asemassa oleviin alustoihin nähden, tasoittamalla määräävässä asemassa olevien alustojen valtaa ja 

varmistamalla, että ne kohtelevat liikeasiakkaitaan oikeudenmukaisesti ja avoimesti, seuraamalla 

tarkasti yhteentoimivuutta haittaavia strategioita sekä varsinkin sääntelyllä, jolla varmistetaan, että 

digitaaliset alustat pysyvät asianmukaisen demokraattisen valvonnan alla. Kilpailusääntöjen 

noudattamisen valvonnan tärkeimpänä haasteena on kyetä tarvittaessa nopeasti ja tehokkaasti 

torjumaan kilpailua vaarantavia uhkia ja tiedostaa uudet strategiat, jotka voivat haitata kilpailua.  

Tulevaisuutta silmällä pitäen komissio ehdotti viime vuonna 37:ää meno-ohjelmaa seuraavaa 

monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 varten. Jos lainsäätäjät hyväksyvät nämä ohjelmat, niiden 
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avulla on mahdollista tukea kilpailupolitiikkaa suoraan noin 140 miljoonalla eurolla seuraavien 

seitsemän vuoden aikana. Yksi sisämarkkinaohjelman kilpailua koskevan osan keskeisistä 

painopisteistä on auttaa komissiota tehostamaan tietoteknisiä välineitään ja vahvistamaan 

asiantuntemustaan, jotta kilpailusääntöjen noudattamista voidaan edelleen valvoa tehokkaasti yhä 

datavetoisemmaksi muuttuvassa taloudessa. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että meidän on 

kyettävä havaitsemaan sääntöjen rikkomiset algoritmien pyörittämässä maailmassa ja hallinnoimaan 

yhä laajempia ja monimutkaisempia asiakirja-aineistoja ja tietomääriä. On edelleen olennaisen 

tärkeää, että kilpailuun liittyvät toimet ovat tarkoituksenmukaisia, laadukkaita ja nopeita. 

Tutkimusten on oltava nopeita mutta myös perusteellisia ja tarkkoja, ja yrityksillä on oikeus tulla 

kuulluksi. Komissio tarvitsee yhä enemmän tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia tietoteknisiä 

välineitä, jotta se voi kohdentaa tutkimuksensa ja saattaa ne joutuisasti päätökseen.  

Jotta voidaan varmistaa, että uuden monivuotisen rahoituskehyksen mukaiset varat käytetään 

mahdollisimman tehokkaasti, komissio pyrkii muuttamaan valtiontukisääntöjä kohdennetusti. 

Haluamme varmistaa, että kansallinen rahoitus – esimerkiksi kansallisella tasolla hallinnoitu 

Euroopan rakenne- ja investointirahastojen rahoitus – ja keskitetysti hallinnoitu EU:n rahoitus 

voidaan yhdistää saumattomasti mutta ilman että ne syrjäyttävät yksityisiä investointeja tai 

vääristävät kohtuuttomasti kilpailua. 

Lisäksi ajan tasalla pysyminen edellyttää järjestelmällistä itsearviointia. Viime vuonna käynnistimme 

paremmasta sääntelystä annettujen komission suuntaviivojen mukaisesti arvioinnin, joka koskee 

valtiontukiuudistuksen osana hyväksyttyjä valtiontukisääntöjä ja eräitä muita sääntöjä. Tässä 

”toimivuustarkastuksessa” selvitetään, ovatko säännöt todella toimineet tarkoitetulla tavalla. Tästä 

saadaan perusta komission tuleville päätöksille siitä, jatketaanko sääntöjen voimassaoloa edelleen 

vai onko niitä mahdollisesti päivitettävä. 

Lisäksi viime joulukuussa hyväksytyllä ECN+-direktiivillä varmistetaan, että kaikilla kansallisilla 

kilpailuviranomaisilla on asianmukainen rahoitus ja valmiudet kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon 

kaikkialla Euroopan unionissa. Kansalliset viranomaiset tekevät tällä hetkellä noin 85 prosenttia 

kaikista EU:n kilpailusääntöjen soveltamiseen liittyvistä päätöksistä, ja kun viranomaisten valmiuksia 

vahvistetaan, EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanon valvonnasta tulee nopeampaa ja 

yhdenmukaisempaa ja viime kädessä tehokkaampaa. 

Uskon, että vuonna 2018 samoin kuin viime vuosina toteutetut toimemme ovat osoittaneet, miten 

kilpailupolitiikan avulla lisätään sekä oikeudenmukaisuutta markkinoilla että oikeudenmukaisten 

tulosten tuottamista EU:n kansalaisille. Tämä saadaan aikaan varmistamalla, että yritykset voivat 

kilpailla sisämarkkinoilla tasavertaisesti, mikä puolestaan hyödyttää kuluttajia. Olemme jatkuvasti 

toteuttaneet toimia, joilla pyritään suojelemaan ja palauttamaan tasapuolista kilpailua useilla 

keskeisillä aloilla, kuten digitaalitalouden, energiamarkkinoiden, liikenteen ja rahoitusmarkkinoiden 

alalla. Olemme jatkaneet ponnisteluja sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot eivät myönnä tietyille 

yrityksille perusteettomia veroetuuksia, jotka antavat näille yrityksille mahdollisuuden välttyä 

maksamasta niille kuuluvaa osuutta veroista. Lisäksi Euroopan unionin valtiontukisäännöt ovat 

antaneet jäsenvaltioille edelleen mahdollisuuden tukea Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä 

hankkeita (IPCEI), kuten Ranskan, Saksan, Italian ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhdessä 

ilmoittamaa integroitua hanketta mikroelektroniikan tutkimuksen ja innovoinnin alalla, joka on yksi 

kuudesta kehitystä vauhdittavasta keskeisestä teknologia-alasta, joilla katsomme olevan ratkaiseva 

merkitys tulevan teollisuuskehityksen kannalta. Olemme myös edelleen osallistuneet toimiin 

globaalilla tasolla edistääksemme aitoa kilpailukulttuuria sekä Euroopan unionissa että 

maailmanlaajuisesti.  



 

3 
 

Kuluva vuosi on Euroopan unionille merkittävien muutosten vuosi, kun unioni valmistautuu 

vastaanottamaan uudet johtajat seuraavaa institutionaalista sykliä varten. Tässä yhteydessä 

kilpailupolitiikalla on edelleen ratkaiseva merkitys oikeudenmukaisen, kestävän ja kilpailukykyisen 

Euroopan luomisessa. Kilpailupolitiikka on ja tulee olemaan keskeinen väline, jolla voidaan parantaa 

kilpailukykyä ja luoda edellytykset kasvulle ja työpaikkojen lisäämiselle, investoida tulevaisuuden 

teknologiaan sekä tukea sisämarkkinoiden ja Euroopan teollisuuden vahvistumista ja 

maailmanlaajuista kilpailukykyä. 

Vahva eurooppalainen talous tarvitsee tehokasta kilpailua pysyäkseen innovatiivisena, dynaamisena 

ja menestyksekkäänä. Tällä historiamme hetkellä tekemämme valinnat sanelevat sen, millaisessa 

maailmassa elämme tulevina vuosikymmeninä, ja siksi meidän on varmistettava, että jatkamme 

eurooppalaisille tärkeiden arvojen suojelemista.  


