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Sprawozdanie roczne dotyczące polityki 
konkurencji UE 

Podczas pierwszej sesji plenarnej w marcu Parlament Europejski ma omówić sprawozdanie roczne dotyczące 
polityki konkurencji UE (2019), przyjęte przez Komisję Gospodarczą i Monetarną. W sprawozdaniu podkreślono 
rosnące znaczenie międzynarodowego wymiaru polityki konkurencji w zglobalizowanym świecie oraz wyzwań 
wynikających z cyfryzacji gospodarki. Zwrócono w nim również uwagę na kwestie związane z efektywnością 
instrumentów polityki konkurencji, a także na sposób, w jaki mogą one wspierać Europejski Zielony Ład.   

Kontekst 
Rola Parlamentu Europejskiego w tym obszarze polega głównie na kontrolowaniu polityki Komisji 
Europejskiej, a jednym z jego podstawowych narzędzi jest sprawozdanie roczne dotyczące polityki 
konkurencji sporządzane przez Komisję Gospodarczą i Monetarną (ECON). Komisja publikuje natomiast co 
roku sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji, w którym przekazuje informacje na temat swoich 
najważniejszych inicjatyw politycznych i ustawodawczych, a także na temat decyzji podejmowanych w 
ramach stosowania unijnego prawa konkurencji.  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Komisja ECON przyjęła swoje sprawozdanie 18 lutego 2020 r. Wezwano w nim do wzmocnienia 
międzynarodowego wymiaru unijnej polityki konkurencji dzięki takim działaniom jak monitorowanie 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz zapewnienie wzajemności w stosunkach z państwami 
trzecimi w sektorze zamówień publicznych i w obszarze polityki inwestycyjnej, a także równe stosowanie 
zasad pomocy państwa do podmiotów z i spoza Europy. W sprawozdaniu zaapelowano również o 
opracowanie polityki sprzyjającej pojawianiu się innowacyjnych europejskich liderów, wspieranie ważnych 
projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania w dziedzinie technologii 
przełomowych oraz możliwe ustanowienie ram prawnych obowiązkowej należytej staranności w 
globalnych łańcuchach wartości. Komisja ECON popiera ustanawianie bardziej rygorystycznych norm 
międzynarodowych w celu zapewnienia równych warunków działania. W celu dostosowania unijnej 
polityki konkurencji do ery cyfrowej komisja ECON wzywa do przeglądu przepisów dotyczących połączeń 
oraz wzmocnienia działań antymonopolowych z uwzględnieniem efektów siły rynkowej i sieci związanych 
z koncentracją danych. Zwraca się również do Komisji, by rozważyła wprowadzenie przepisów służących 
usprawnieniu wymiany danych i wzmocnieniu interoperacyjności, a także zwiększenie kontroli podmiotów 
dominujących przy przejmowaniu przedsiębiorstw typu start-up. W sprawozdaniu komisja ECON 
proponuje zmianę niektórych podstawowych pojęć, np. „nadużycie pozycji dominującej”, „infrastruktura 
kluczowa” i „władza rynkowa”, oraz zwraca się do Komisji, by rozważyła nałożenie obowiązków ex ante na 
rynki, na których podmioty działające jako platformy i dostawcy mogą narzucać konkurentom 
niesprawiedliwe warunki, i by wprowadzała przepisy, gdy praktyki te mają charakter systemowy. W 
sprawozdaniu zwrócono się do Komisji, by rozważyła przygotowanie wniosku dotyczącego oddzielenia 
wyszukiwarek od świadczonych przez nie usług komercyjnych. Ponadto komisja ECON zaleca opracowanie 
nowych „wytycznych dotyczących etyki w dziedzinie danych”, aby poprawić przejrzystość i bezpieczeństwo 
danych. 
W celu poprawy skuteczności instrumentów politycznych w sprawozdaniu zaproponowano, by w 
większym zakresie stosować środki zaradcze o charakterze behawioralnym lub strukturalnym, a także 
przyspieszone procedury przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję i takie nowe zachęty jak 
program łagodzenia kar. Komisja Europejska powinna zbadać, czy można zastosować środki tymczasowe 
w celu wyeliminowania szkodliwych praktyk oraz włączyć koszty społeczne i środowiskowe do analizy 
połączeń. W sprawozdaniu poparto również wykorzystanie pomocy państwa w ramach Europejskiego 
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Zielonego Ładu, o ile nie zakłóca to konkurencji. W odniesieniu do polityki sektorowej w sprawozdaniu 
wezwano Komisję, by prowadziła systematyczne badania w sektorach istotnych dla życia codziennego 
obywateli, takich jak mobilność i zdrowie, oraz by rozważyła nakładanie na państwa grzywien za łamanie 
zasad pomocy państwa. Wezwano w nim do regularnego stosowania zwykłej procedury ustawodawczej w 
polityce konkurencji, większego angażowania Parlamentu w działania międzynarodowe związane z 
konkurencją oraz zwiększenia udziału zainteresowanych stron w formułowaniu i wdrażaniu polityki 
konkurencji, aby zapewnić lepsze uwzględnianie obywateli w tym obszarze.  

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2019/2131(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: ECON; Sprawozdawczyni: 
Stéphanie Yon-Courtin (Renew, Francja) 
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