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Audiitorid avaldasid taustdokumendi ELi 
konkurentsipoliitika jõustamise kohta 
Euroopa Kontrollikoda avaldas täna taustdokumendi ELi konkurentsieeskirjade jõustamise 
kohta. Auditi taustdokumendid annavad teavet jooksvate auditiülesannete kohta ja on 
teabeallikaks auditeeritavast poliitikast ja/või programmidest huvitatutele.  

Tänase dokumendi aluseks olev ettevalmistav töö eelnes käimasolevale auditile, millega 
uuritakse, kas Euroopa Komisjon on olnud tõhus ELi konkurentsieeskirjade täitmise tagamisel. 
Konkurentsipoliitika hõlmab konkurentsivastast käitumist, ühinemisi ja riigiabi.  

Taustdokument sisaldab punkte, milles käsitletakse konkurentsi olulisust ELi ühtsel turul, samuti 
sellega seotud küsimusi, sealhulgas konkurentsivastane käitumine ja turu ümberkorraldamine. 
Selles kirjeldatakse ELi konkurentsipoliitika eesmärke, regulatiivset keskkonda ning eri asutuste 
rolli ja ülesandeid ELi ja liikmesriikide tasandil.  

„Me loodame, et lugejad leiavad sellest taustdokumendist kasulikku teavet meie auditi ulatuse 
kohta,“ ütles taustdokumendi eest vastutav kontrollikoja liige Alex Brenninkmeijer. 
„Konkurentsipoliitikal on ELi ühtsel turul oluline osa ning on tähtis, et seda mõistetaks võimalikult 
laialdaselt.“ 

Töö käigus intervjueerivad audiitorid Euroopa Komisjoni ametnikke ja liikmesriikide 
konkurentsiasutuste ametnikke. Samuti vaatavad nad läbi dokumendid, mis on seotud komisjoni 
jõustamistoimingute ja liikmesriikide konkurentsiasutustega tehtava koostööga. Auditiaruanne 
avaldatakse eeldatavasti 2019. aasta keskel. 

Toimetajatele 

Konkurentsieeskirjadel on ELi majanduses oluline roll: nendega tagatakse, et ettevõtted saavad 
tegutseda võrdsetel tingimustel ja pakkuda tarbijatele rohkem tooteid ja teenuseid 
konkurentsivõimeliste hindade ja tingimustega. Võrdsetel tingimustel toimiva õiglase konkurentsi 
põhimõte on ELi ühtse turu nõuetekohase toimimise seisukohast äärmiselt oluline. 
Konkurentsipoliitika hõlmab kõiki ettevõtete konkurentsivastase käitumise vorme, ettevõtete 
ühinemisest tulenevaid riski konkurentsile ning liikmesriikide ametiasutuste tegevust, mis võib 
konkurentsi moonutada (näiteks riigiabi andmine). 
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Euroopa Komisjon on ELi konkurentsieeskirjade peamine jõustaja. Komisjonil on õigus ja kohustus 
uurida kahtlustatavat konkurentsivastast tegevust, teha keelavaid otsuseid, määrata trahve ja 
sõlmida ettevõtetega siduvaid kokkuleppeid. Paralleelse jõustamise süsteemis tagab komisjon, et 
liikmesriikide konkurentsiasutused kohaldavad ELi konkurentsieeskirju ühetaoliselt. Komisjonil on 
koos Euroopa Parlamendi ja nõukoguga ELi konkurentsieeskirjade koostamisel oluline roll. 

Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja taustdokumendi põhisõnumid. 
Taustdokument on tervikuna kättesaadav aadressil www.eca.europa.eu. 

 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx

