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Poprawka 1
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Projekt rezolucji
Umocowanie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie w 
sprawie propagowania sprawiedliwości i 
przejrzystości dla użytkowników 
biznesowych korzystających z usług 
pośrednictwa internetowego ((UE) 
2019/1150) z czerwca 2019 r.,

Or. en

Poprawka 2
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár

Projekt rezolucji
Umocowanie 11 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wstępną opinię 
Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych z dnia 26 marca 2014 r. pt. 
„Prywatność i konkurencyjność w erze 
dużych zbiorów danych: powiązania 
między ochroną danych, prawem 
konkurencji i ochroną konsumentów w 
gospodarce cyfrowej” oraz opinię 8/2016 
Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych z dnia 23 września 2016 r. w 
sprawie spójnego egzekwowania praw 
podstawowych w erze dużych zbiorów 
danych,

Or. en
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Poprawka 3
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár

Projekt rezolucji
Umocowanie 11 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając oświadczenie 
Europejskiej Rady Ochrony Danych z 
dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie 
wpływu koncentracji gospodarczej na 
ochronę danych,

Or. en

Poprawka 4
Stefan Berger

Projekt rezolucji
Umocowanie 13

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając raport Europejskiej 
Organizacji Konsumentów z 2019 r. pt. 
„The Role of Competition Policy in 
Protecting Consumers’ Well-being in the 
Digital Era” [Rola polityki konkurencji w 
ochronie dobrobytu konsumentów w erze 
cyfrowej],

skreśla się

Or. de

Poprawka 5
Andreas Schwab, Stefan Berger, Eva Maydell

Projekt rezolucji
Umocowanie 13

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając raport Europejskiej 
Organizacji Konsumentów z 2019 r. pt. 
„The Role of Competition Policy in 

skreśla się
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Protecting Consumers’ Well-being in the 
Digital Era” [Rola polityki konkurencji w 
ochronie dobrostanu konsumentów w erze 
cyfrowej],

Or. en

Poprawka 6
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
strategicznego forum ds. ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania 
pt. „Strengthening strategic value chains 
for a future-ready EU industry” 
[Wzmocnienie strategicznych łańcuchów 
wartości na potrzeby unijnego przemysłu 
przyszłości],

Or. en

Poprawka 7
Monica Semedo

Projekt rezolucji
Umocowanie 17 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając decyzję Komisji z 
dnia 7 stycznia 2019 r. o przedłużeniu 
stosowania siedmiu zestawów zasad 
pomocy państwa UE (inicjatywa na rzecz 
unowocześnienia polityki w dziedzinie 
pomocy państwa na lata 2014–2020) do 
końca 2022 r. oraz przeprowadzeniu ocen 
w tym okresie,
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Or. en

Poprawka 8
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji ma służyć konsumentom, a 
przy tym chronić europejskie 
przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, w 
obliczu nieuczciwej konkurencji spoza 
Europy;

A. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji ma służyć wszystkim 
obywatelom Unii, w szczególności tym, 
którzy znajdują się w słabej pozycji 
konsumenta, a przy tym chronić także 
europejskie przedsiębiorstwa, w 
szczególności MŚP, w obliczu praktyk 
nieuczciwej konkurencji zarówno w samej 
Europie, jak i spoza Europy;

Or. en

Poprawka 9
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji ma służyć konsumentom, a 
przy tym chronić europejskie 
przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, w 
obliczu nieuczciwej konkurencji spoza 
Europy;

A. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji ma służyć konsumentom, a 
przy tym promować zdrową konkurencję 
między przedsiębiorstwami działającymi 
na jednolitym rynku, w szczególności 
przez zapewnienie MŚP możliwości 
konkurowania na uczciwych zasadach;

Or. en

Poprawka 10
Frances Fitzgerald
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Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji ma służyć konsumentom, a 
przy tym chronić europejskie 
przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, w 
obliczu nieuczciwej konkurencji spoza 
Europy;

A. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji ma służyć konsumentom, a 
przy tym chronić europejskie 
przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, w 
obliczu nieuczciwej konkurencji, a także 
zachęcać do innowacji i 
konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 11
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji ma służyć konsumentom, a 
przy tym chronić europejskie 
przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, w 
obliczu nieuczciwej konkurencji spoza 
Europy;

A. mając na uwadze, że konkurencja i 
skuteczne wdrażanie polityki konkurencji 
są ostatecznie korzystne dla konsumenta;

Or. en

Poprawka 12
Andreas Schwab, Eva Maydell

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji ma służyć konsumentom, a 
przy tym chronić europejskie 
przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, w 
obliczu nieuczciwej konkurencji spoza 

A. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji ma służyć konsumentom, a 
przy tym promować europejskie 
przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, 
zachęcając do innowacji i 
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Europy; konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 13
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji ma służyć konsumentom, a 
przy tym chronić europejskie 
przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, w 
obliczu nieuczciwej konkurencji spoza 
Europy;

A. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji ma służyć konsumentom, a 
przy tym chronić europejskie 
przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, w 
obliczu praktyk nieuczciwej konkurencji;

Or. en

Poprawka 14
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji zorientowana na zapewnienie 
równych warunków działania we 
wszystkich sektorach jest kamieniem 
węgielnym europejskiej społecznej 
gospodarki rynkowej oraz głównym 
czynnikiem gwarantującym prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 15
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Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że 
rygorystycznie egzekwowana europejska 
polityka konkurencji przyczyniła się do 
ożywienia wzrostu i zwiększenia 
konkurencyjności, w szczególności po 
wejściu w życie traktatu z Maastricht;

Or. en

Poprawka 16
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że inwestycje 
prywatne, w tym ze strony przedsiębiorstw 
z państw trzecich, mają kluczowe 
znaczenie dla sukcesu Europejskiego 
Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 17
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że globalna 
współpraca w dziedzinie egzekwowania 
reguł konkurencji pomaga unikać 
niespójności w stosowanych środkach 
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zaradczych i skutkach egzekwowania 
prawa, a także pozwala przedsiębiorcom 
zmniejszyć koszty przestrzegania 
przepisów;

Or. en

Poprawka 18
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że zastosowanie 
reguł konkurencji do łączenia 
przedsiębiorstw musi być oceniane z 
perspektywy całego rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 19
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji musi sprostać wyzwaniom 
cyfrowym, ekologicznym, przemysłowym i 
społecznym oraz być zgodna z celami 
porozumienia paryskiego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 20
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca
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Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji musi sprostać wyzwaniom 
cyfrowym, ekologicznym, przemysłowym i 
społecznym oraz być zgodna z celami 
porozumienia paryskiego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 21
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji musi sprostać wyzwaniom 
cyfrowym, ekologicznym, przemysłowym i 
społecznym oraz być zgodna z celami 
porozumienia paryskiego;

B. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji musi być tak dostosowana, by  
sprostać wyzwaniom cyfrowym, 
ekologicznym, przemysłowym i 
społecznym, oraz musi być zgodna z 
zobowiązaniami klimatycznymi UE i z 
celami porozumienia paryskiego; mając na 
uwadze, że stosowanie unijnego prawa 
konkurencji powinno uwzględniać 
wszystkie zakłócenia rynku, w tym 
zakłócenia spowodowane negatywnymi 
efektami zewnętrznymi – społecznymi i 
ekologicznymi;

Or. en

Poprawka 22
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba 
Molnár, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Motyw B
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji musi sprostać wyzwaniom 
cyfrowym, ekologicznym, przemysłowym i 
społecznym oraz być zgodna z celami 
porozumienia paryskiego;

B. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji musi sprostać wyzwaniom 
cyfrowym, ekologicznym, przemysłowym i 
społecznym oraz być zgodna z celami 
porozumienia paryskiego i priorytetem, 
jakim jest wprowadzenie Europejskiego 
Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 23
Andreas Schwab, Eva Maydell

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji musi sprostać wyzwaniom 
cyfrowym, ekologicznym, przemysłowym i 
społecznym oraz być zgodna z celami 
porozumienia paryskiego;

B. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji musi sprostać wyzwaniom 
cyfrowym, ekologicznym, geopolitycznym, 
przemysłowym i społecznym oraz być 
zgodna z celami porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 24
Carmen Avram, Csaba Molnár

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że na szybko 
rozwijających się rynkach cyfrowych 
polityka konkurencji może w niektórych 
przypadkach zbyt powoli, a zatem 
potencjalnie nieskutecznie eliminować 
systemowe niedoskonałości rynku i 
przywracać konkurencję, dlatego 
uzupełniające regulowanie ex ante i 
monitorowanie może okazać się korzystne, 
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gdyż zapewni skuteczniejszy nadzór;

Or. en

Poprawka 25
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Joachim 
Schuster

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że europejskie 
organy ochrony konkurencji powinny tak 
samo zwracać uwagę na niedostateczne 
egzekwowanie na rynkach cyfrowych, jak 
zachowywać czujność względem 
nadmiernego egzekwowania;

Or. en

Poprawka 26
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, jak ważne jest, 
aby gospodarka była bardziej 
zrównoważona i solidarna;

skreśla się

Or. en

Poprawka 27
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, jak ważne jest, 
aby gospodarka była bardziej 
zrównoważona i solidarna;

C. mając na uwadze, jak ważne jest, 
aby gospodarka była bardziej 
zrównoważona i solidarna; mając na 
uwadze, że polityka konkurencji powinna 
przyczyniać się do osiągnięcia celów Unii 
Europejskiej zdefiniowanych w art. 3 
TFUE, które opierają się w szczególności 
na celach zrównoważonego rozwoju i 
zasadach społecznej gospodarki rynkowej;

Or. en

Poprawka 28
Monica Semedo

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, jak ważne jest, 
aby gospodarka była bardziej 
zrównoważona i solidarna;

C. mając na uwadze, jak ważne jest, 
aby gospodarka była bardziej 
zrównoważona i solidarna, i uwzględniała 
nowe typy przedsiębiorstw na jednolitym 
rynku, takie jak przedsiębiorstwa 
społeczne;

Or. en

Poprawka 29
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że podstawowym 
celem europejskiej polityki konkurencji 
jest zapobieganie zakłóceniom 
konkurencji, aby zachować integralność 
rynku wewnętrznego i chronić 
konsumentów;
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Or. en

Poprawka 30
Francesca Donato, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że nadchodzące 
wyzwanie, jakim jest konkurowanie z 
mocno dotowaną dużą gospodarką, taką 
jak chińska, wymaga rewaluacji modelu 
gospodarczego UE;

Or. en

Poprawka 31
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Śródtytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka

Rola polityki konkurencji w erze 
globalizacji

Rola polityki konkurencji w erze 
zglobalizowanych rynków

Or. en

Poprawka 32
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o 
zwiększenie wpływu polityki konkurencji 
na świecie, zwłaszcza przez zacieśnienie 
współpracy z USA i Chinami;

1. wskazuje, że w zglobalizowanym 
świecie współpraca międzynarodowa ma 
kluczowe znaczenie dla skutecznego 
egzekwowania prawa konkurencji; zwraca 
się do Komisji o zwiększenie wpływu 
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polityki konkurencji na świecie, zwłaszcza 
przez zacieśnienie współpracy z 
państwami trzecimi w drodze umów o 
współpracy drugiej generacji, 
umożliwiających skuteczniejszą wymianę 
informacji między organami ds. 
konkurencji;

Or. en

Poprawka 33
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Caroline 
Nagtegaal, Luis Garicano

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o 
zwiększenie wpływu polityki konkurencji 
na świecie, zwłaszcza przez zacieśnienie 
współpracy z USA i Chinami;

1. zwraca się do Komisji o 
zwiększenie wpływu polityki konkurencji 
na świecie, zwłaszcza przez zacieśnienie 
współpracy z USA i Chinami oraz przez 
ciągłe dążenie do włączania reguł 
konkurencji do zawieranych przez UE 
umów o wolnym handlu i do działań 
WTO; ostrzega Komisję przed możliwym 
paraliżem wynikającym z braku Organu 
Rozstrzygania Sporów;

Or. en

Poprawka 34
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o 
zwiększenie wpływu polityki konkurencji 
na świecie, zwłaszcza przez zacieśnienie 
współpracy z USA i Chinami;

1. podkreśla znaczenie globalnej 
współpracy w dziedzinie egzekwowania 
prawa konkurencji; zwraca się do Komisji 
o zwiększenie wpływu polityki 
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konkurencji na świecie, zwłaszcza przez 
zacieśnienie współpracy z USA i Chinami; 
popiera aktywny udział Komisji i 
krajowych organów ochrony konkurencji 
w Międzynarodowej Sieci Konkurencji;

Or. en

Poprawka 35
Monica Semedo

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o 
zwiększenie wpływu polityki konkurencji 
na świecie, zwłaszcza przez zacieśnienie 
współpracy z USA i Chinami;

1. zwraca się do Komisji o 
zwiększenie wpływu unijnej polityki 
konkurencji na świecie, zwłaszcza przez 
zacieśnienie współpracy z USA i Chinami 
oraz przez wykorzystanie siły gospodarczej 
UE do włączenia zasad pomocy państwa 
do umów o wolnym handlu w celu 
zapewnienia równych warunków 
działania;

Or. en

Poprawka 36
Eero Heinäluoma

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o 
zwiększenie wpływu polityki konkurencji 
na świecie, zwłaszcza przez zacieśnienie 
współpracy z USA i Chinami;

1. zwraca się do Komisji o 
zwiększenie wpływu polityki konkurencji 
na świecie, zwłaszcza przez zacieśnienie 
współpracy z USA i Chinami; wzywa 
Komisję do zapewnienia, by każda 
negocjowana umowa handlowa opierała 
się na wzajemnym poszanowaniu uczciwej 
konkurencji;
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Or. en

Poprawka 37
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o 
zwiększenie wpływu polityki konkurencji 
na świecie, zwłaszcza przez zacieśnienie 
współpracy z USA i Chinami;

1. zwraca się do Komisji o 
zwiększenie wpływu polityki konkurencji 
na świecie, zwłaszcza przez zacieśnienie 
współpracy z USA i Chinami, gdyż 
globalne równe warunki działania w 
wielostronnym systemie handlowym 
opartym na regułach mają kluczowe 
znaczenie dla przedsiębiorstw 
europejskich;

Or. en

Poprawka 38
Francesca Donato, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria 
Rinaldi, Herve Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o 
zwiększenie wpływu polityki konkurencji 
na świecie, zwłaszcza przez zacieśnienie 
współpracy z USA i Chinami;

1. zwraca się do Komisji o 
zwiększenie wpływu polityki konkurencji 
na świecie, zwłaszcza przez zacieśnienie 
współpracy z USA i Chinami oraz przez 
przyjęcie środków wzmacniających unijne 
przedsiębiorstwa względem konkurentów 
spoza UE;

Or. en

Poprawka 39
Jessica Polfjärd
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o 
zwiększenie wpływu polityki konkurencji 
na świecie, zwłaszcza przez zacieśnienie 
współpracy z USA i Chinami;

1. zwraca się do Komisji o 
promowanie współpracy międzynarodowej 
w obszarze polityki konkurencji;

Or. en

Poprawka 40
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o 
zwiększenie wpływu polityki konkurencji 
na świecie, zwłaszcza przez zacieśnienie 
współpracy z USA i Chinami;

1. zwraca się do Komisji o dalszy 
rozwój swojej polityki konkurencji 
względem państw trzecich, zwłaszcza 
przez zacieśnienie współpracy z USA i 
Chinami;

Or. en

Poprawka 41
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o 
zwiększenie wpływu polityki konkurencji 
na świecie, zwłaszcza przez zacieśnienie 
współpracy z USA i Chinami;

1. zwraca się do Komisji o 
zacieśnienie światowej współpracy w 
dziedzinie konkurencji oraz o dalsze 
prowadzenie odpowiedniego dialogu z 
USA, Japonią i innymi partnerami;

Or. en
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Poprawka 42
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o 
zwiększenie wpływu polityki konkurencji 
na świecie, zwłaszcza przez zacieśnienie 
współpracy z USA i Chinami;

1. zwraca się do Komisji o rozwijanie 
stosunków handlowych opartych na 
współpracy i wspólnym rozwoju, a nie na 
wojnie gospodarczej i wolnym handlu;

Or. en

Poprawka 43
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Nicola Danti, Joachim 
Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zwraca uwagę Komisji na 
przedsiębiorstwa, które korzystają z 
uprzywilejowanego traktowania na swoich 
rynkach krajowych i wchodzą na rynki 
europejskie, gdyż zakłóca to konkurencję 
na tych różnych rynkach; wzywa Komisję, 
aby w celu zwalczania nieuczciwych 
praktyk wzmocniła kontrolę inwestycji 
prowadzonych przez podmioty wchodzące 
na rynek podmiotów, a pochodzące z 
państw, które przyznają korzyści 
niedostępne przedsiębiorstwom 
europejskim;

Or. en

Poprawka 44
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do kontrolowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, i 
to nie tylko przy użyciu mechanizmu 
monitorowania inwestycji;

2. podkreśla, że Unia powinna 
pozostawać otwarta na bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne; przypomina, że 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
powinny być zgodne z unijnymi ramami 
prawa spółek oraz spełniać europejskie 
normy społeczne i środowiskowe; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja 
zamierza udoskonalić mechanizm 
monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia przeglądu bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych państw trzecich 
w UE pod względem bezpieczeństwa i 
ochrony dostępu do kluczowych 
technologii przyszłości;

Or. en

Poprawka 45
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Billy 
Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do kontrolowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, i 
to nie tylko przy użyciu mechanizmu 
monitorowania inwestycji;

2. wzywa Komisję do kontrolowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
oraz zapewnienia szybkiego wdrożenia 
mechanizmu monitorowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a 
także do zaproponowania narzędzia 
wzmacniającego obecny mechanizm, przy 
zapewnieniu jednocześnie, by Unia 
Europejska pozostała atrakcyjnym 
miejscem dla inwestycji;

Or. en
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Poprawka 46
Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do kontrolowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, i 
to nie tylko przy użyciu mechanizmu 
monitorowania inwestycji;

2. wzywa Komisję do kontrolowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, i 
to nie tylko przy użyciu mechanizmu 
monitorowania inwestycji; uważa, że 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne z 
państw stosujących zasady sprzeczne z 
zasadami gospodarki wolnorynkowej 
powinny być kontrolowane szczególnie 
uważnie;

Or. en

Poprawka 47
Eero Heinäluoma

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do kontrolowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, i 
to nie tylko przy użyciu mechanizmu 
monitorowania inwestycji;

2. wzywa Komisję do kontrolowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, i 
to nie tylko przy użyciu mechanizmu 
monitorowania inwestycji; wzywa Komisję 
do przekazywania PE regularnych 
sprawozdań z takiej kontroli;

Or. en

Poprawka 48
Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do kontrolowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, i 
to nie tylko przy użyciu mechanizmu 
monitorowania inwestycji;

2. wzywa Komisję do dalszego 
opracowywania instrumentów kontroli 
bezpośrednich inwestycji z państw 
trzecich, tak aby działały one skutecznie 
we wszystkich państwach członkowskich;

Or. de

Poprawka 49
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do kontrolowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, i 
to nie tylko przy użyciu mechanizmu 
monitorowania inwestycji;

2. wzywa Komisję do 
dokładniejszego kontrolowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, i 
to nie tylko przy użyciu mechanizmu 
monitorowania inwestycji;

Or. en

Poprawka 50
Stefan Berger, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do kontrolowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, i 
to nie tylko przy użyciu mechanizmu 
monitorowania inwestycji;

2. wzywa Komisję do opracowania 
instrumentów umożliwiających lepszą 
kontrolę bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych;

Or. de

Poprawka 51
Jessica Polfjärd
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do kontrolowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, i 
to nie tylko przy użyciu mechanizmu 
monitorowania inwestycji;

2. wzywa Komisję do aktywnego 
wywiązywania się z obowiązków 
zapisanych w rozporządzeniu w sprawie 
monitorowania inwestycji;

Or. en

Poprawka 52
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. powtarza apel do Komisji i państw 
członkowskich o przyjęcie 
udoskonalonych instrumentów ochrony 
handlu w celu zwalczania nieuczciwych 
praktyk handlowych; wzywa w związku z 
tym do skutecznego wyeliminowania 
nieuczciwych praktyk handlowych dzięki 
pełnemu wykorzystaniu dostępnych 
instrumentów, z uwzględnieniem 
dumpingu socjalnego i środowiskowego, 
oraz dzięki opracowaniu nowych 
skutecznych narzędzi do zwalczania 
zakłócającego wpływu zagranicznych 
przedsiębiorstw państwowych i 
zagranicznych dotacji na rynku 
wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 53
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. ubolewa, że Komisja jedynie z 
zadowoleniem przyjęła, ale nie wdrożyła 
apelu Parlamentu o zapewnienie równych 
warunków działania we wszelkich 
przyszłych umowach handlowych, 
zwłaszcza w odniesieniu do konkurencji i 
pomocy państwa;

Or. en

Poprawka 54
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. apeluje do Komisji o 
zagwarantowanie wzajemności w 
stosunkach z państwami trzecimi w 
sektorze zamówień publicznych i w 
obszarze polityki inwestycyjnej;

3. apeluje do Komisji o 
zagwarantowanie wzajemności w 
stosunkach z państwami trzecimi w 
sektorze zamówień publicznych i w 
obszarze polityki inwestycyjnej; podkreśla, 
że wzajemność w sektorze zamówień 
publicznych nie powinna uniemożliwiać 
państwom członkowskim stosowania 
wysokich norm środowiskowych, 
społecznych i dotyczących praw człowieka 
w ich ustawodawstwie i praktykach w 
dziedzinie zamówień publicznych; 
rozważana wzajemność nie powinna 
zachęcać europejskich przedsiębiorstw do 
angażowania się w państwach trzecich w 
działania, które naruszają prawa 
człowieka oraz są sprzeczne z 
zobowiązaniami UE dotyczącymi 
środowiska i praw człowieka; wzywa 
Komisję do zbadania, czy istniejące 
europejskie i krajowe przepisy i praktyki 
dotyczące zamówień publicznych są 
dostosowane do zobowiązań UE i państw 
członkowskich w dziedzinie środowiska i 
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praw człowieka; 

Or. en

Poprawka 55
Stefan Berger, Christophe Hansen, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. apeluje do Komisji o 
zagwarantowanie wzajemności w 
stosunkach z państwami trzecimi w 
sektorze zamówień publicznych i w 
obszarze polityki inwestycyjnej;

3. apeluje do Komisji o 
zagwarantowanie wzajemności w 
stosunkach z państwami trzecimi w 
sektorze zamówień publicznych i w 
obszarze polityki inwestycyjnej; ponadto 
apeluje do Komisji w związku z 
potrzebnym otwarciem wciąż zamkniętych 
rynków zamówień publicznych w 
państwach trzecich, by zdecydowanie 
dążyła do przystąpienia ważnych państw 
trzecich, takich jak Chiny, do 
Porozumienia WTO w sprawie zamówień 
rządowych, przedstawiając akceptowalną 
ofertę otwarcia; podkreśla, że planowane 
instrumenty UE mające poprawić 
otwarcie rynków międzynarodowych, jak 
np. instrument dotyczący udzielania 
zamówień publicznych w kontekście 
międzynarodowym, muszą mieć taką 
formę, aby w związku z ich użyciem nie 
występowały negatywne skutki dla 
przedsiębiorstw z UE, jak np. dodatkowe 
koszty administracyjne i nowe zakłócenia 
na rynkach;

Or. de

Poprawka 56
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár, Joachim 
Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. apeluje do Komisji o 
zagwarantowanie wzajemności w 
stosunkach z państwami trzecimi w 
sektorze zamówień publicznych i w 
obszarze polityki inwestycyjnej;

3. apeluje do Komisji o 
zagwarantowanie wzajemności w 
stosunkach z państwami trzecimi w 
sektorze zamówień publicznych, pomocy 
państwa, ochrony danych i w obszarze 
polityki inwestycyjnej; uważa, że należy 
przy tym zwrócić szczególną uwagę na 
kraje najsłabiej rozwinięte, które nie 
powinny być poszkodowane ze względu na 
to, że nie są w stanie spełnić wymogów 
wzajemności;

Or. en

Poprawka 57
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. apeluje do Komisji o 
zagwarantowanie wzajemności w 
stosunkach z państwami trzecimi w 
sektorze zamówień publicznych i w 
obszarze polityki inwestycyjnej;

3. apeluje do Komisji o lepszą 
koordynację z państwami członkowskimi 
w celu zagwarantowania wzajemności w 
stosunkach z państwami trzecimi w 
sektorze zamówień publicznych i w 
obszarze polityki inwestycyjnej; wzywa 
państwa członkowskie do szybkiego 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
instrumentu dotyczącego udzielania 
zamówień publicznych w kontekście 
międzynarodowym, zaproponowanego po 
raz pierwszy przez Komisję w 2012 r.;

Or. en

Poprawka 58
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. apeluje do Komisji o 
zagwarantowanie wzajemności w 
stosunkach z państwami trzecimi w 
sektorze zamówień publicznych i w 
obszarze polityki inwestycyjnej;

3. apeluje do Komisji o 
zagwarantowanie wzajemności w 
stosunkach z państwami trzecimi, w tym w 
odniesieniu do poszanowania norm 
społecznych i środowiskowych, w sektorze 
zamówień publicznych i w obszarze 
polityki inwestycyjnej; apeluje o 
zakończenie do 2021 r. prac nad unijnym 
instrumentem dotyczącym udzielania 
zamówień publicznych w kontekście 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 59
Francesca Donato, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. apeluje do Komisji o 
zagwarantowanie wzajemności w 
stosunkach z państwami trzecimi w 
sektorze zamówień publicznych i w 
obszarze polityki inwestycyjnej;

3. apeluje do Komisji o 
zagwarantowanie wzajemności w 
stosunkach z państwami trzecimi w 
sektorze zamówień publicznych, w 
obszarze polityki inwestycyjnej oraz w 
umowach o wolnym handlu, by zapewnić 
poszanowanie norm UE w obszarze 
zdrowia publicznego, praw pracowniczych 
i środowiska;

Or. en

Poprawka 60
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. apeluje do Komisji o 
zagwarantowanie wzajemności w 
stosunkach z państwami trzecimi w 
sektorze zamówień publicznych i w 
obszarze polityki inwestycyjnej;

3. apeluje do Komisji o negocjowanie 
dostępu do rynku zamówień publicznych, 
aby zapewnić równe warunki działania w 
stosunkach z państwami trzecimi;

Or. en

Poprawka 61
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że polityka handlowa 
i polityka konkurencji UE powinny 
współtworzyć środowisko handlowe 
sprzyjające MŚP, aby pomóc im radzić 
sobie z coraz poważniejszymi wyzwaniami 
związanymi z wchodzeniem na nowe rynki 
i umożliwić konkurowanie na podstawie 
własnych osiągnięć;

Or. en

Poprawka 62
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zwraca się do Komisji, by we 
współpracy z państwami członkowskimi i 
zainteresowanymi stronami dalej starała 
się wykrywać dotacje przyznawane przez 
naszych głównych partnerów handlowych, 
zgodnie z niedawną propozycją rządu 
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niderlandzkiego;

Or. en

Poprawka 63
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Caroline 
Nagtegaal, Luis Garicano

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. wzywa Komisję do 
zagwarantowania uczciwej konkurencji 
między Unią Europejską i Zjednoczonym 
Królestwem po brexicie w celu 
zapewnienia równych warunków 
działania i uniknięcia wszelkiego 
dumpingu;

Or. en

Poprawka 64
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca się do Komisji o wspieranie 
ważnych projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania w dziedzinie technologii 
przełomowych oraz o uproszczenie 
procedur i złagodzenie wymogów 
związanych z tymi projektami, tak aby 
kwalifikowały się do tego miana także 
przemysłowe projekty badawcze o 
mniejszej skali;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 65
Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca się do Komisji o wspieranie 
ważnych projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania w dziedzinie technologii 
przełomowych oraz o uproszczenie 
procedur i złagodzenie wymogów 
związanych z tymi projektami, tak aby 
kwalifikowały się do tego miana także 
przemysłowe projekty badawcze o 
mniejszej skali;

4. zwraca się do Komisji o wspieranie 
ważnych projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania w dziedzinie technologii 
przełomowych oraz o niwelowanie różnic 
między gospodarkami UE, uproszczenie 
procedur i złagodzenie wymogów 
związanych z tymi projektami, tak aby 
kwalifikowały się do tego miana także 
przemysłowe projekty badawcze o 
mniejszej skali;

Or. en

Poprawka 66
Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. przyznaje, że ochrona dobra 
konsumentów to kluczowy element 
egzekwowania prawa konkurencji w UE 
oraz że uwidacznia się ona nie tylko w 
cenach wyjściowych, ale także w szerszym 
wyborze oferowanym konsumentom i w 
jakości produktów na jednolitym rynku; 
apeluje do Komisji, by dalej egzekwowała 
prawo konkurencji z korzyścią dla 
konsumentów przez zapewnianie, by 
interwencje były opracowywane z myślą o 
ochronie interesów konsumentów w 
europejskiej społecznej gospodarce 
rynkowej;

Or. en
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Poprawka 67
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola 
Danti, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. apeluje do Komisji o bezwzględne 
gwarantowanie uczciwej konkurencji, 
równych warunków działania i równego 
traktowania przez dominujące platformy 
działające i odnotowujące ogromne zyski 
na jednolitym rynku cyfrowym UE, 
liczącym 500 mln konsumentów;

Or. en

Poprawka 68
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca się do Komisji o 
zagwarantowanie równowagi w kontroli 
pomocy państwa dla europejskich 
przedsiębiorstw, aby uniknąć asymetrii w 
porównaniu z ich zagranicznymi 
konkurentami, którzy nie podlegają tej 
kontroli;

skreśla się

Or. en

Poprawka 69
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca się do Komisji o 
zagwarantowanie równowagi w kontroli 
pomocy państwa dla europejskich 
przedsiębiorstw, aby uniknąć asymetrii w 
porównaniu z ich zagranicznymi 
konkurentami, którzy nie podlegają tej 
kontroli;

5. zwraca się do Komisji o 
zagwarantowanie równowagi w kontroli 
pomocy państwa dla europejskich 
przedsiębiorstw, aby uniknąć asymetrii w 
porównaniu z ich zagranicznymi 
konkurentami, którzy nie podlegają tej 
kontroli; wzywa Komisję, by 
przeanalizowała możliwość dodania do 
prawa konkurencji UE filaru dającego 
Komisji odpowiednie narzędzia 
dochodzeniowe w przypadku 
przedsiębiorstw, które uznane zostaną za 
uczestniczące w działaniach 
„zakłócających”, gdyż otrzymują dotacje 
rządowe, lub za osiągające nadmierne 
zyski dzięki dominującej pozycji rynkowej 
w państwie pochodzenia, na przykład 
przez wprowadzenie do przepisów UE w 
sprawie zamówień publicznych systemu 
kontroli pomocy państwa względem 
przedsiębiorstw z państw trzecich;

Or. en

Poprawka 70
Francesca Donato, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca się do Komisji o 
zagwarantowanie równowagi w kontroli 
pomocy państwa dla europejskich 
przedsiębiorstw, aby uniknąć asymetrii w 
porównaniu z ich zagranicznymi 
konkurentami, którzy nie podlegają tej 
kontroli;

5. zwraca się do Komisji o 
zagwarantowanie równowagi w kontroli 
pomocy państwa dla europejskich 
przedsiębiorstw, aby uniknąć asymetrii w 
porównaniu z ich zagranicznymi 
konkurentami, którzy nie podlegają tej 
kontroli, a także o jednoznaczne 
zwolnienie z ograniczeń dotyczących 
pomocy państwa na szczególnych 
obszarach, np. na wyspach, ze względu na 
ich strukturalnie niekorzystną sytuację 
konkurencyjną, lub w regionach o 
malejącej liczbie ludności;
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Or. en

Poprawka 71
Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca się do Komisji o 
zagwarantowanie równowagi w kontroli 
pomocy państwa dla europejskich 
przedsiębiorstw, aby uniknąć asymetrii w 
porównaniu z ich zagranicznymi 
konkurentami, którzy nie podlegają tej 
kontroli;

5. zwraca się do Komisji o 
zagwarantowanie równowagi w kontroli 
pomocy państwa dla europejskich 
przedsiębiorstw, aby uniknąć asymetrii w 
porównaniu z ich zagranicznymi 
konkurentami, którzy nie podlegają tej 
kontroli; wzywa Komisję do oceny 
istniejących przepisów pod względem 
aktualnych wyzwań rynkowych, 
zwiększających się obciążeń 
administracyjnych i skuteczności obecnej 
polityki;

Or. en

Poprawka 72
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca się do Komisji o 
zagwarantowanie równowagi w kontroli 
pomocy państwa dla europejskich 
przedsiębiorstw, aby uniknąć asymetrii w 
porównaniu z ich zagranicznymi 
konkurentami, którzy nie podlegają tej 
kontroli;

5. zwraca się do Komisji o 
zagwarantowanie równowagi w kontroli 
pomocy państwa dla europejskich 
przedsiębiorstw, aby uniknąć asymetrii w 
porównaniu z ich zagranicznymi 
konkurentami, którzy nie podlegają tej 
kontroli, bez negatywnego wpływu na 
rynek wewnętrzny oraz na stosowanie i 
egzekwowanie unijnego prawa 
konkurencji;

Or. en
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Poprawka 73
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca się do Komisji o 
zagwarantowanie równowagi w kontroli 
pomocy państwa dla europejskich 
przedsiębiorstw, aby uniknąć asymetrii w 
porównaniu z ich zagranicznymi 
konkurentami, którzy nie podlegają tej 
kontroli;

5. zwraca się do Komisji o pełne 
wdrożenie obowiązujących przepisów w 
sprawie kontroli pomocy państwa;

Or. en

Poprawka 74
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca się do Komisji o 
zagwarantowanie równowagi w kontroli 
pomocy państwa dla europejskich 
przedsiębiorstw, aby uniknąć asymetrii w 
porównaniu z ich zagranicznymi 
konkurentami, którzy nie podlegają tej 
kontroli;

5. zwraca się do Komisji o zwrócenie 
większej uwagi na rolę zagranicznych 
przedsiębiorstw państwowych, 
wspieranych i dotowanych przez rządy ich 
krajów z wykorzystaniem metod, których 
przepisy jednolitego rynku UE zakazują w 
odniesieniu do podmiotów unijnych;

Or. en

Poprawka 75
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Paul Tang, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca się do Komisji o 
zagwarantowanie równowagi w kontroli 
pomocy państwa dla europejskich 
przedsiębiorstw, aby uniknąć asymetrii w 
porównaniu z ich zagranicznymi 
konkurentami, którzy nie podlegają tej 
kontroli;

5. zwraca się do Komisji o 
zagwarantowanie, by kontrola pomocy 
państwa była stosowana jednakowo 
względem europejskich i nieeuropejskich 
przedsiębiorstw, oraz o zapobieganie 
zakłócaniu konkurencji przez firmy 
otrzymujące dotacje rządowe za granicą;

Or. en

Poprawka 76
Carmen Avram, Andreas Schwab, Csaba Molnár

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że w celu zwiększenia 
skuteczności i wspierania innowacji 
unijne reguły konkurencji powinny 
ułatwiać i wspierać tworzenie 
europejskich projektów;

Or. en

Poprawka 77
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. ponownie zwraca się do Komisji o 
zbadanie, czy możliwe zakłócenia 
konkurencji, zwłaszcza między MŚP a 
korporacjami wielonarodowymi, wynikają 
z programu CSPP;

Or. en
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Poprawka 78
Paul Tang, Costas Mavrides

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do przyjęcia 
podejścia bardziej sprzyjającego 
współpracy przemysłowej, aby ułatwić 
wyłanianie się konkurencyjnych 
europejskich liderów na skalę światową;

skreśla się

Or. en

Poprawka 79
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do przyjęcia 
podejścia bardziej sprzyjającego 
współpracy przemysłowej, aby ułatwić 
wyłanianie się konkurencyjnych 
europejskich liderów na skalę światową;

6. podkreśla, że funkcjonująca 
konkurencja na rynku wewnętrznym 
umożliwia przedsiębiorstwom 
konkurencyjność na szczeblu globalnym, 
oraz uważa, że MŚP mogą czerpać 
korzyści z rygorystycznego stosowania 
reguł konkurencji, w szczególności w 
otoczeniu cyfrowym; wzywa Komisję do 
wąskiego zdefiniowania zwolnień dla 
obszarów osiągających zapisane w 
Traktacie cele będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania;

Or. en

Poprawka 80
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do przyjęcia 
podejścia bardziej sprzyjającego 
współpracy przemysłowej, aby ułatwić 
wyłanianie się konkurencyjnych 
europejskich liderów na skalę światową;

6. wzywa Komisję do przyjęcia 
podejścia bardziej sprzyjającego 
współpracy przemysłowej, aby ułatwić 
wyłanianie się konkurencyjnych 
europejskich liderów na skalę światową; 
uważa, że wzmocnienie europejskiego 
przemysłu nie powinno obejmować 
rozluźnienia konkurencji i nie powinno 
odbywać się ze szkodą dla MŚP, które 
stanowią główne źródło europejskiego 
PKB; przypomina, że konkurencja 
gwarantuje naszym przedsiębiorstwom 
równe warunki działania, co oznacza, że 
przedsiębiorstwa mogą rozwijać się dzięki 
własnym osiągnięciom;

Or. en

Poprawka 81
Carmen Avram, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola Danti

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do przyjęcia 
podejścia bardziej sprzyjającego 
współpracy przemysłowej, aby ułatwić 
wyłanianie się konkurencyjnych 
europejskich liderów na skalę światową;

6. wzywa Komisję do przyjęcia 
podejścia bardziej sprzyjającego 
współpracy biznesowej, aby ułatwić 
wyłanianie się konkurencyjnych 
europejskich liderów na skalę światową; 
zauważa jednak, że potrzebne są jasne 
reguły w tym względzie, by nie odbywało 
się to kosztem interesów finansowych lub 
konsumenckich obywateli Unii, by 
przedsiębiorstwa typu start-up, 
przedsiębiorstwa wchodzące na rynek i 
innowacje miały równe warunki działania 
pod względem wejścia na rynek, oraz by 
nie powodowało to powstania pozycji 
dominującej ani nadużyć na rynku;

Or. en
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Poprawka 82
Esther de Lange, Stefan Berger, Eva Maydell

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do przyjęcia 
podejścia bardziej sprzyjającego 
współpracy przemysłowej, aby ułatwić 
wyłanianie się konkurencyjnych 
europejskich liderów na skalę światową;

6. wzywa Komisję do przyjęcia 
podejścia bardziej sprzyjającego 
współpracy przemysłowej, aby ułatwić 
wyłanianie się konkurencyjnych 
europejskich liderów na skalę światową; w 
szczególności wzywa Komisję do 
promowania europejskich 
przedsiębiorstw, które inwestują w 
technologie umożliwiające przejście na 
zieloną gospodarkę, oraz do zapewnienia 
równych warunków działania w 
porównaniu z przedsiębiorstwami z 
państw trzecich;

Or. en

Poprawka 83
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do przyjęcia 
podejścia bardziej sprzyjającego 
współpracy przemysłowej, aby ułatwić 
wyłanianie się konkurencyjnych 
europejskich liderów na skalę światową;

6. wzywa Komisję do przyjęcia 
podejścia bardziej sprzyjającego 
współpracy przemysłowej, aby ułatwić 
wyłanianie się konkurencyjnych 
europejskich liderów na skalę światową; 
podkreśla jednak, że takie działanie nie 
powinno przynosić szkód małym i średnim 
podmiotom, które są fundamentem 
europejskiej gospodarki;

Or. en
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Poprawka 84
José Manuel García-Margallo y Marfil

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do przyjęcia 
podejścia bardziej sprzyjającego 
współpracy przemysłowej, aby ułatwić 
wyłanianie się konkurencyjnych 
europejskich liderów na skalę światową;

6. wzywa Komisję do przyjęcia 
podejścia bardziej sprzyjającego 
współpracy przemysłowej, aby ułatwić 
wyłanianie się konkurencyjnych 
europejskich liderów na skalę światową, 
zwłaszcza w obszarach kluczowych dla 
przywództwa Europy w otoczeniu 
cyfrowym, takich jak wdrażanie sieci 5G;

Or. en

Poprawka 85
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do przyjęcia 
podejścia bardziej sprzyjającego 
współpracy przemysłowej, aby ułatwić 
wyłanianie się konkurencyjnych 
europejskich liderów na skalę światową;

6. wzywa Komisję do przyjęcia 
podejścia bardziej sprzyjającego 
współpracy przemysłowej, aby ułatwić 
wyłanianie się europejskich liderów; 
uważa, że przejście na zrównoważony 
przemysł powinno stanowić fundament 
europejskiej współpracy przemysłowej;

Or. en

Poprawka 86
Eero Heinäluoma

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka
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6. wzywa Komisję do przyjęcia 
podejścia bardziej sprzyjającego 
współpracy przemysłowej, aby ułatwić 
wyłanianie się konkurencyjnych 
europejskich liderów na skalę światową;

6. wzywa Komisję do przyjęcia 
podejścia bardziej sprzyjającego 
współpracy przemysłowej, aby ułatwić 
wyłanianie się konkurencyjnych 
europejskich liderów na skalę światową, 
przy pełnym uwzględnieniu interesów 
europejskiego klienta końcowego;

Or. en

Poprawka 87
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do przyjęcia 
podejścia bardziej sprzyjającego 
współpracy przemysłowej, aby ułatwić 
wyłanianie się konkurencyjnych 
europejskich liderów na skalę światową;

6. wzywa Komisję do przyjęcia 
podejścia bardziej sprzyjającego 
współpracy przemysłowej na 
konkurencyjnych rynkach światowych, 
aby umożliwić wyłanianie się 
konkurencyjnych europejskich liderów na 
skalę światową;

Or. en

Poprawka 88
Stefan Berger, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do przyjęcia 
podejścia bardziej sprzyjającego 
współpracy przemysłowej, aby ułatwić 
wyłanianie się konkurencyjnych 
europejskich liderów na skalę światową;

6. wzywa Komisję do weryfikacji 
wprowadzenia wyższych wartości 
progowych w zakresie kontroli połączeń, 
aby ułatwić wyłanianie się 
konkurencyjnych europejskich liderów na 
skalę światową;

Or. de
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Poprawka 89
Marek Belka

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. apeluje do Komisji, by w 
kontekście Zielonego Nowego Ładu 
zwiększyła starania o stworzenie 
ambitnego mechanizmu dostosowywania 
cen na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, niepodważającego zasad WTO, ale 
zapewniającego równe warunki działania 
przedsiębiorstwom europejskim, które 
muszą podporządkować się bardziej 
rygorystycznym i ekologicznym zasadom, 
jakie zaproponowała i zaproponuje w 
przyszłości Komisja;

Or. en

Poprawka 90
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. apeluje do Komisji, w kontekście 
obecnej rewizji horyzontalnych 
wytycznych dotyczących współpracy, o 
utworzenie bardziej elastycznych ram oraz 
zapewnienie pewności prawa i 
opracowanie wskazówki pisemne ad hoc, 
w odpowiednim czasie, w indywidualnych 
przypadkach, w celu maksymalizacji 
korzystnych wyników współpracy;

Or. en
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Poprawka 91
Esther de Lange, Stefan Berger, Eva Maydell

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla w tym względzie, że aby 
Europejski Zielony Ład odniósł sukces, 
europejscy producenci zrównoważonych 
produktów i usług muszą dostrzec płynące 
z niego korzyści oraz nie mogą napotykać 
nieuczciwej konkurencji ze strony 
przedsiębiorstw w państwach trzecich;

Or. en

Poprawka 92
Andreas Schwab, Stefan Berger, Carmen Avram, Eva Maydell

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa, że w celu wzmocnienia 
rynków cyfrowych UE należy umożliwić 
dalszą współpracę i standaryzację w 
odniesieniu do wymiany danych, aby 
zapewnić osiągnięcie pełnego potencjału 
gospodarki opartej na danych w Europie;

Or. en

Poprawka 93
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla rolę przejrzystej i 
aktywnie egzekwowanej polityki 
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konkurencji we wspieraniu 
konkurencyjności europejskich 
przedsiębiorstw na skalę światową;

Or. en

Poprawka 94
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. podkreśla znaczenie dzielenia się 
infrastrukturą na potrzeby przyszłych 
sieci, w szczególności 5G, jako jednego z 
kluczowych czynników napędowych 
jednolitego rynku cyfrowego, i apeluje w 
związku z tym, by polityka konkurencji nie 
utrudniała, lecz wspierała dzielenie się 
sieciami, które nie tylko prowadzi do 
ochrony interesów konsumentów, na 
przykład dzięki szybszemu wdrażaniu i 
lepszej jakości, ale także pozwala na 
bardziej wydajne wykorzystanie zasobów i 
osiąganie korzyści środowiskowych;

Or. en

Poprawka 95
Andreas Schwab, Stefan Berger, Eva Maydell

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. podkreśla znaczenie współpracy w 
odniesieniu do infrastruktury cyfrowej, w 
szczególności 5G, jako jednego z 
kluczowych czynników napędowych 
strategii jednolitego rynku cyfrowego, i 
apeluje w związku z tym, by polityka 
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konkurencji ułatwiała dzielenie się 
infrastrukturą, które nie tylko zwiększa 
ochronę interesów konsumentów, na 
przykład dzięki szybszemu wdrażaniu i 
potencjalnej lepszej jakości, ale także 
może pozwalać na bardziej wydajne 
wykorzystanie zasobów i osiąganie 
korzyści środowiskowych;

Or. en

Poprawka 96
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c. apeluje do Komisji o dalsze 
wytyczne i pewność prawa w obszarze 
współpracy, w szczególności możliwość 
uzyskania pewności w odniesieniu do 
projektów współpracy o określonej 
wielkości, które są ukierunkowane na 
nowe kwestie, w ramach dobrowolnej 
przyspieszonej procedury powiadamiania;

Or. en

Poprawka 97
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. apeluje o dokonanie przeglądu 
definicji rynku właściwego w stronę ujęcia 
bardziej długofalowego obejmującego 
wymiar światowy i potencjalną przyszłą 
konkurencję;

7. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do przeglądu 
obwieszczenia Komisji 97/C 372/03 z 1997 
r. w sprawie definicji rynku właściwego w 
celu uwzględnienia ujęcia bardziej 
długofalowego obejmującego wymiar 
światowy i potencjalną przyszłą 
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konkurencję; w szczególności apeluje do 
Komisji o przegląd definicji rynku 
właściwego z uwzględnieniem bardziej 
długoterminowej perspektywy na rynku, 
by ułatwić łączenie się europejskich 
przedsiębiorstw, a ostatecznie, z 
zachowaniem ostrożności i podejścia 
indywidualnego, o poszerzenie zakresu 
definicji samego „rynku właściwego”, aby 
uzyskać szerszy obraz rynkowy wpływu 
połączeń;

Or. en

Poprawka 98
Eva Maydell

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. apeluje o dokonanie przeglądu 
definicji rynku właściwego w stronę ujęcia 
bardziej długofalowego obejmującego 
wymiar światowy i potencjalną przyszłą 
konkurencję;

7. apeluje o dokonanie przeglądu 
definicji rynku właściwego w celu 
uwzględnienia, na zasadzie indywidualnej, 
ujęcia bardziej długofalowego 
obejmującego wymiar światowy i 
potencjalną przyszłą konkurencję; uważa, 
że ze względu na znaczenie racjonalnych 
decyzji w sprawie konkurencji w 
kształtowaniu gospodarki badania Komisji 
dotyczące analizy nowych typów rynków 
muszą nadal bazować na solidnych 
zasadach gospodarczych i prawnych, 
zgodnie z zasadami proporcjonalności i 
sprawiedliwości proceduralnej;

Or. en

Poprawka 99
Carmen Avram, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola Danti

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. apeluje o dokonanie przeglądu 
definicji rynku właściwego w stronę ujęcia 
bardziej długofalowego obejmującego 
wymiar światowy i potencjalną przyszłą 
konkurencję;

7. z zadowoleniem przyjmuje 
rozpoczęcie przez Komisję przeglądu 
definicji rynku właściwego w odniesieniu 
do egzekwowania przez Komisję przepisów 
dotyczących koncentracji i działań 
antymonopolowych (obwieszczenie w 
sprawie definicji rynku), idące w stronę 
ujęcia bardziej długofalowego 
obejmującego wymiar światowy, rynki 
cyfrowe i potencjalną przyszłą 
konkurencję; podkreśla, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na rynki cen zerowych i 
rynki wielostronne;

Or. en

Poprawka 100
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. apeluje o dokonanie przeglądu 
definicji rynku właściwego w stronę ujęcia 
bardziej długofalowego obejmującego 
wymiar światowy i potencjalną przyszłą 
konkurencję;

7. apeluje o dokonanie przeglądu 
definicji rynku właściwego przez bardziej 
szczegółową analizę, czy przedsiębiorstwa 
konkurują na rynkach europejskich lub 
prawdziwie globalnych rynkach, czy też 
nie; wskazuje, że może to pomóc w 
przyjmowaniu ujęcia bardziej 
długofalowego obejmującego wymiar 
światowy i potencjalną przyszłą 
konkurencję;

Or. en

Poprawka 101
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. apeluje o dokonanie przeglądu 
definicji rynku właściwego w stronę ujęcia 
bardziej długofalowego obejmującego 
wymiar światowy i potencjalną przyszłą 
konkurencję;

7. apeluje o dokonanie przeglądu 
obwieszczenia z 1997 r. w sprawie definicji 
rynku właściwego (97/C 372/03) w stronę 
ujęcia bardziej długofalowego 
obejmującego wymiar światowy i 
potencjalną przyszłą konkurencję; 
zauważa, że Komisja zapowiedziała takie 
działania;

Or. en

Poprawka 102
Eero Heinäluoma

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. apeluje o dokonanie przeglądu 
definicji rynku właściwego w stronę ujęcia 
bardziej długofalowego obejmującego 
wymiar światowy i potencjalną przyszłą 
konkurencję;

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wiceprzewodnicząca Margrethe Vestager 
niedawno zapowiedziała przegląd definicji 
rynku właściwego w stronę ujęcia bardziej 
długofalowego obejmującego wymiar 
światowy i potencjalną przyszłą 
konkurencję; apeluje do Komisji o pełne 
włączenie PE w ten proces przeglądu;

Or. en

Poprawka 103
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. apeluje o dokonanie przeglądu 
definicji rynku właściwego w stronę ujęcia 
bardziej długofalowego obejmującego 

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja zapowiedziała przegląd definicji 
rynku właściwego w stronę ujęcia bardziej 
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wymiar światowy i potencjalną przyszłą 
konkurencję;

długofalowego obejmującego wymiar 
światowy i potencjalną przyszłą 
konkurencję;

Or. en

Poprawka 104
Stefan Berger, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. apeluje o dokonanie przeglądu 
definicji rynku właściwego w stronę ujęcia 
bardziej długofalowego obejmującego 
wymiar światowy i potencjalną przyszłą 
konkurencję;

7. apeluje, aby szczególnie przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących 
połączeń skupić jeszcze większą uwagę niż 
dotychczas – w zależności od 
indywidualnego przypadku – na globalnej 
konkurencji ze strony przedsiębiorstw 
pozaeuropejskich, kontrolować 
potencjalną konkurencję w dłuższych 
ramach czasowych i bardziej uwzględniać 
kwestię efektywności;

Or. de

Poprawka 105
José Manuel García-Margallo y Marfil

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. apeluje o dokonanie przeglądu 
definicji rynku właściwego w stronę ujęcia 
bardziej długofalowego obejmującego 
wymiar światowy i potencjalną przyszłą 
konkurencję;

7. apeluje o dokonanie przeglądu 
obwieszczenia w sprawie definicji rynku 
właściwego w stronę ujęcia bardziej 
długofalowego obejmującego wymiar 
światowy, cyfryzację, konwergencję 
technologii oraz usług i potencjalną 
przyszłą konkurencję;

Or. en
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Poprawka 106
Andreas Schwab, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. apeluje do Komisji o przegląd 
pojęcia „nadużycia pozycji dominującej” 
oraz doktryny „infrastruktury kluczowej”, 
aby zapewnić ich przydatność w erze 
cyfrowej; zaznacza, że należy zwłaszcza 
przeanalizować koncepcję dominacji ze 
szczególnym odniesieniem do platform 
internetowych, gdyż ich pozycja rynkowa 
może prezentować się inaczej niż na 
bardziej tradycyjnym rynku; przypomina 
Komisji, że platforma internetowa może 
nie mieć pozycji dominującej pod 
względem wartości lub obrotu, ale może 
mieć dostęp do danych na 
bezprecedensową skalę, a także dużą 
liczbę użytkowników; w związku z tym 
platforma internetowa może nie mieć 
pozycji dominującej zgodnie z obecną 
definicją dominacji opartą na 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, 
ale może powodować znaczną asymetrię w 
stosunkach umownych i negocjacjach, w 
szczególności z udziałem MŚP;

Or. en

Poprawka 107
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że pojęcie „uczciwej 
ceny” nie powinno oznaczać wyłącznie jak 
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najniższej ceny dla konsumenta, lecz 
powinno oznaczać cenę rozsądną i 
zapewniającą godziwe wynagrodzenie 
wszystkim podmiotom; uważa, że 
koncentrując się na jak najniższych 
cenach detalicznych, nie dostrzega się 
negatywnych skutków zewnętrznych 
niektórych rodzajów produkcji; podkreśla, 
że interesy konsumentów wykraczają poza 
same ceny i obejmują na przykład 
zrównoważenie środowiskowe i jakość 
środowiska oraz wartość odżywczą 
żywności;

Or. en

Poprawka 108
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. apeluje do Komisji o dokładną 
analizę koncepcji „przedsiębiorstw 
państwowych”, gdyż obejmuje ona nie 
tylko przedsiębiorstwa stanowiące zgodnie 
z prawem własność państwa, ale także 
przedsiębiorstwa prywatne faktycznie 
kontrolowane przez państwo i służące 
osiąganiu strategicznych celów państwa;

Or. en

Poprawka 109
Paul Tang, Carmen Avram, Rovana Plumb, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. przypomina o znaczeniu celów 
społecznych w naszej polityce 
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konkurencji; uważa, że jeśli dostawcy 
towarów lub usług nie mają silnej pozycji 
rynkowej względem nabywców, jak w 
przypadku wielu samozatrudnionych 
wykonawców, można temu zaradzić za 
pomocą skoordynowanego ustalania cen;

Or. en

Poprawka 110
Stefan Berger, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję, aby w obliczu 
władzy rynkowej niektórych określonych 
megaplatform cyfrowych opracowała 
dokładnie dopasowane ramy prawne, 
które zapewnią niedyskryminujący dostęp 
do tych platform i uczciwą konkurencję 
na nich;

Or. de

Poprawka 111
Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że ani niedopuszczalna 
tendencja do protekcjonizmu, ani środki 
mające zapewnić uczciwą konkurencję nie 
wystarczą do zagwarantowania 
konkurencyjności gospodarki UE;

Or. en
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Poprawka 112
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję o przeprowadzenie 
wstępnego badania na temat koncentracji 
własności mediów w Europie, także w 
związku ze zjawiskiem wykupu 
europejskich dostawców usług 
medialnych przez przedsiębiorstwa 
wielonarodowe;

Or. en

Poprawka 113
Francesca Donato, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria 
Rinaldi, Herve Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. apeluje o uznanie złotych akcji dla 
państw członkowskich UE, aby umożliwić 
im zabezpieczenie ważnych krajowych 
aktywów strategicznych;

Or. en

Poprawka 114
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Śródtytuł 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Reguły konkurencji wspierające 
Europejski Zielony Ład
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Or. en

Poprawka 115
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu zaprezentowany 11 
grudnia 2019 r. oraz zobowiązanie do 
przeprowadzenia do 2021 r. rewizji 
wytycznych w sprawie pomocy państwa, 
aby odzwierciedlić cele polityki 
Europejskiego Zielonego Ładu, co 
wesprze opłacalne przejście na 
neutralność klimatyczną do 2050 r. oraz 
powinno obejmować zobowiązanie do 
szybkiego wycofywania paliw kopalnych, i 
zapewnić tym samym równe warunki 
działania na rynku wewnętrznym; 
stwierdza, że takie zmiany dają 
przedsiębiorstwom europejskim szansę na 
odegranie pierwszoplanowej roli w 
transformacji technologicznej oraz na 
działanie na konkurencyjnym rynku na 
rzecz zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 116
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7c. zauważa, że pozyskiwanie 
inwestycji na skalę niezbędną, aby 
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osiągnąć cele emisji na 2030 r., będzie 
wymagać w niektórych odpowiednich 
przypadkach udzielenia pomocy państwa 
uznanej przez Komisję; apeluje w związku 
z tym do Komisji o dostosowanie zasad 
pomocy państwa do wysiłków UE 
zmierzających do dekarbonizacji, w 
szczególności na rzecz transformacji 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 117
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7d. apeluje do Komisji, w by 
planowanej rewizji wytycznych w sprawie 
pomocy państwa na ochronę środowiska i 
energię uwzględniła kopalne paliwa 
jądrowe i poddawała rygorystycznym 
testom konieczności pomoc udzielaną na 
rzecz takich paliw; apeluje ponadto do 
Komisji o zapewnienie większej 
elastyczności względem pomocy udzielanej 
na energię ze źródeł odnawialnych 
produkowaną przez obywateli zgodnie z 
zobowiązaniami klimatycznymi UE, w 
szczególności dotyczącymi wartości 
progowych i neutralności technologicznej 
w procedurach przetargowych; podkreśla, 
że potrzebne są dalsze wytyczne dotyczące 
rozbudowy źródeł energii, projektów 
hybrydowych i magazynowania energii 
elektrycznej;

Or. en

Poprawka 118
Sven Giegold
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7e. zwraca uwagę na niezdolność 
rynku do stymulowania koniecznych 
inwestycji w efektywność energetyczną i 
oszczędność energii, w szczególności w 
sektorze budowlanym; zauważa, że modele 
renowacji takie jak zaproponowane przez 
przedsiębiorstwa usług energetycznych 
(ESCO) wykazały skuteczność w 
osiąganiu korzyści; ubolewa jednak, że 
ogólne rozporządzenie w sprawie 
wyłączeń grupowych i istniejące wytyczne 
zapewniają ograniczone doradztwo na 
temat pomocy państwa w tym kontekście; 
apeluje w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie dalszych wytycznych oraz 
ram wspomagających dla dalszych 
inwestycji w efektywność energetyczną i 
renowacje budynków;

Or. en

Poprawka 119
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7f. apeluje do Komisji o przegląd 
wytycznych w sprawie pomocy państwa 
dla portów lotniczych i linii lotniczych, 
aby dostosować je do zobowiązań 
klimatycznych UE i porozumienia 
paryskiego; apeluje do Komisji o 
wyłączenie pomocy udzielanej portom 
lotniczym i liniom lotniczym z zakresu 
ogólnego rozporządzenia w sprawie 
wyłączeń grupowych;
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Or. en

Poprawka 120
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7g. apeluje do Komisji o sprawdzenie, 
czy zwolnienie z podatku od nafty stanowi 
zakłócenie konkurencji z korzyścią dla 
sektora lotniczego, wynikające z błędnej 
interpretacji Konwencji o 
międzynarodowym lotnictwie cywilnym;

Or. en

Poprawka 121
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7h. przypomina o zapotrzebowaniu na 
plan działania dla lepiej ukierunkowanej 
pomocy państwa, w szczególności w 
odniesieniu do usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym, w tym 
do energetyki, transportu czy 
telekomunikacji;

Or. en

Poprawka 122
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 7 i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7i. wzywa Komisję do kontynuowania 
szczegółowej analizy zasięgu i wpływu 
stowarzyszeń nabywców na ekonomiczne 
funkcjonowanie łańcucha dostaw 
produktów rolnych i spożywczych, ze 
szczególnym uwzględnieniem wpływu na 
małych dostawców;

Or. en

Poprawka 123
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7j. wyraża zaniepokojenie z powodu 
niezrównoważonego wymuszania obniżki 
cen produktów rolnych, wynikającego z 
nadmiernej siły przetwórców lub 
nabywców w łańcuchach dostaw 
produktów rolnych; zachęca Komisję, aby 
zmieniła podejście przy ocenie 
nadużywania dominującej pozycji 
rynkowej, tak aby uwzględnić przypadki, 
które powodują niezrównoważone 
wymuszanie obniżki cen produktów 
rolnych, niezależnie od tego, czy wiąże się 
to ze wzrostem cen detalicznych;

Or. en

Poprawka 124
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
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Ustęp 7 k (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7k. uważa, że polityka konkurencji 
powinna lepiej uwzględniać wartość dobra 
publicznego w ustalaniu cen żywności w 
świetle rosnącego zapotrzebowania na 
bardziej zrównoważone systemy 
żywnościowe; apeluje, aby polityka 
konkurencji UE uwzględniała szersze 
interesy konsumentów, wykraczając poza 
czynnik cenowy; apeluje do Komisji, by w 
rewizji wytycznych horyzontalnych 
zapewniła pewność prawa dla inicjatyw 
współpracy horyzontalnej i wertykalnej w 
celu udoskonalenia czynników takich jak 
zrównoważoność i uczciwe normy pracy w 
łańcuchu dostaw żywności, na ile takie 
rozwiązania są dopuszczalne;

Or. en

Poprawka 125
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 l (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7l. powtarza apel o określenie 
regionów górniczych jako obszarów 
objętych pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 
lit. a) i c) TFUE oraz o dostosowanie 
zasad pomocy UE dla tych szczególnych 
regionów, aby umożliwić podjęcie 
środków w celu stawienia czoła zmianom 
strukturalnym; nalega, by 
przedsiębiorstwa górnicze i operatorzy 
elektrowni węglowych, którzy otrzymali i 
nadal otrzymują wsparcie publiczne na 
wydobycie i spalanie węgla, nie byli 
traktowani w sposób uprzywilejowany pod 
względem pomocy państwa, w tym w 
odniesieniu do tradycyjnych działań w 
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ramach odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, takich jak przywrócenie 
wód gruntowych, odbudowa krajobrazu 
lub inne działania związane z 
uporządkowaniem terenów prowadzenia 
działalności; apeluje do Komisji o 
zapewnienie jasnych wytycznych i 
warunkowości zgodnie z zobowiązaniami 
klimatycznymi UE;

Or. en

Poprawka 126
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Śródtytuł 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina Komisji, że polityka 
handlowa i polityka konkurencji UE 
powinny wspierać tworzenie środowiska 
handlowego sprzyjającego MŚP, aby 
pomóc im w radzeniu sobie z coraz 
poważniejszymi wyzwaniami związanymi z 
wchodzeniem na nowe rynki i umożliwić 
konkurowanie na podstawie własnych 
osiągnięć;

Or. en

Poprawka 127
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o przegląd 
przepisów dotyczących koncentracji oraz 
wzmocnienie działań antymonopolowych z 
uwzględnieniem efektów siły rynkowej i 

8. zwraca się do Komisji o przegląd 
rozporządzenia w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw oraz 
wzmocnienie działań antymonopolowych, 
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sieci związanych z danymi zarówno 
osobowymi, jak i finansowymi; proponuje, 
aby każdy przypadek koncentracji tych 
danych na rynku podlegał uprzedniej 
kontroli, niezależnie od obowiązujących 
progów;

by w ocenie siły rynkowej i siły sieci 
uwzględnić y efekt dostępu do danych 
osobowych i finansowych; apeluje do 
Komisji, by na podstawie swoich 
wytycznych w sprawie art. 102 TFUE 
uznała kontrolę nad takimi danymi za 
wskaźnik odpowiadający istnieniu siły 
rynkowej oraz by wymagała 
interoperacyjności między platformami 
internetowymi i dostawcami sieci 
społecznościowych; proponuje, aby każdy 
przypadek koncentracji tych danych na 
rynku podlegał uprzedniej kontroli, 
niezależnie od obowiązujących progów, 
czyli by sprawdzano, czy koncentracja 
danych i informacji o klientach podczas 
łączenia przedsiębiorstw zakłóca 
konkurencję i osłabia ochronę danych 
oraz czy dostęp przedsiębiorstwa do 
zastrzeżonych metod analitycznych i 
patentów wyklucza konkurencję;

Or. en

Poprawka 128
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o przegląd 
przepisów dotyczących koncentracji oraz 
wzmocnienie działań antymonopolowych z 
uwzględnieniem efektów siły rynkowej i 
sieci związanych z danymi zarówno 
osobowymi, jak i finansowymi; proponuje, 
aby każdy przypadek koncentracji tych 
danych na rynku podlegał uprzedniej 
kontroli, niezależnie od obowiązujących 
progów;

8. zwraca się do Komisji o przegląd 
przepisów dotyczących koncentracji i 
przejęć oraz działań antymonopolowych z 
uwzględnieniem efektów siły rynkowej i 
sieci związanych z danymi zarówno 
osobowymi, jak i finansowymi;

Or. en
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Poprawka 129
Stefan Berger, Christophe Hansen, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o przegląd 
przepisów dotyczących koncentracji oraz 
wzmocnienie działań antymonopolowych 
z uwzględnieniem efektów siły rynkowej i 
sieci związanych z danymi zarówno 
osobowymi, jak i finansowymi; proponuje, 
aby każdy przypadek koncentracji tych 
danych na rynku podlegał uprzedniej 
kontroli, niezależnie od obowiązujących 
progów;

8. zwraca się do Komisji o przegląd 
przepisów dotyczących koncentracji z 
uwzględnieniem efektów siły rynkowej i 
sieci związanych z danymi zarówno 
osobowymi, jak i finansowymi;

Or. de

Poprawka 130
Andreas Schwab, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o przegląd 
przepisów dotyczących koncentracji oraz 
wzmocnienie działań antymonopolowych z 
uwzględnieniem efektów siły rynkowej i 
sieci związanych z danymi zarówno 
osobowymi, jak i finansowymi; proponuje, 
aby każdy przypadek koncentracji tych 
danych na rynku podlegał uprzedniej 
kontroli, niezależnie od obowiązujących 
progów;

8. zwraca się do Komisji o przegląd 
przepisów dotyczących koncentracji oraz 
wzmocnienie działań antymonopolowych z 
uwzględnieniem efektów siły rynkowej i 
sieci związanych z danymi zarówno 
osobowymi, jak i finansowymi; proponuje, 
aby każdy przypadek koncentracji tych 
danych na rynku podlegał uprzedniej 
kontroli, niezależnie od obowiązujących 
progów; sugeruje szerszą analizę siły 
rynkowej w związku z efektem 
„konglomeratów” i „selekcjonerów” na 
rynkach cyfrowych, z naciskiem na 
bariery wejścia i efekty sieciowe  platform 
wielostronnych, by przeciwdziałać 
nadużywaniu dominującej pozycji przez 
kilku dużych operatorów platform i 
utworzyć konkurencyjny rynek cyfrowy w 
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Europie;

Or. en

Poprawka 131
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o przegląd 
przepisów dotyczących koncentracji oraz 
wzmocnienie działań antymonopolowych z 
uwzględnieniem efektów siły rynkowej i 
sieci związanych z danymi zarówno 
osobowymi, jak i finansowymi; proponuje, 
aby każdy przypadek koncentracji tych 
danych na rynku podlegał uprzedniej 
kontroli, niezależnie od obowiązujących 
progów;

8. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie efektów sieciowych oraz 
akumulacji i analizy danych przy 
ustalaniu pozycji rynkowej na rynkach 
cyfrowych; uważa, że dane odgrywają 
dużą rolę w gospodarce cyfrowej, dlatego 
muszą być uwzględniane w ocenie z 
punktu widzenia prawa konkurencji; 
zwraca się do Komisji o przegląd 
przepisów dotyczących koncentracji oraz 
wzmocnienie działań antymonopolowych z 
uwzględnieniem efektów siły rynkowej i 
sieci związanych z danymi zarówno 
osobowymi, jak i finansowymi; proponuje, 
aby każdy przypadek koncentracji tych 
danych na rynku podlegał uprzedniej 
kontroli, niezależnie od obowiązujących 
progów;

Or. en

Poprawka 132
José Manuel García-Margallo y Marfil

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o przegląd 
przepisów dotyczących koncentracji oraz 
wzmocnienie działań antymonopolowych z 

8. zwraca się do Komisji o przegląd 
przepisów dotyczących koncentracji oraz 
wzmocnienie działań antymonopolowych z 
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uwzględnieniem efektów siły rynkowej i 
sieci związanych z danymi zarówno 
osobowymi, jak i finansowymi; proponuje, 
aby każdy przypadek koncentracji tych 
danych na rynku podlegał uprzedniej 
kontroli, niezależnie od obowiązujących 
progów;

uwzględnieniem efektów siły rynkowej 
wynikającej z integracji wertykalnej i 
konglomeracyjnej oraz efektów sieci 
związanych z danymi zarówno 
osobowymi, jak i finansowymi; proponuje, 
aby każdy przypadek koncentracji tych 
danych na rynku i wykorzystania tej siły 
rynkowej na rynkach pokrewnych 
podlegał uprzedniej kontroli, niezależnie 
od obowiązujących progów;

Or. en

Poprawka 133
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba 
Molnár, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o przegląd 
przepisów dotyczących koncentracji oraz 
wzmocnienie działań antymonopolowych z 
uwzględnieniem efektów siły rynkowej i 
sieci związanych z danymi zarówno 
osobowymi, jak i finansowymi; proponuje, 
aby każdy przypadek koncentracji tych 
danych na rynku podlegał uprzedniej 
kontroli, niezależnie od obowiązujących 
progów;

8. zwraca się do Komisji o przegląd 
przepisów dotyczących koncentracji oraz 
wzmocnienie działań antymonopolowych z 
uwzględnieniem efektów siły rynkowej i 
sieci dla osób fizycznych, społeczeństwa i 
wartości demokratycznych, zarówno w 
związku z danymi osobowymi, jak i 
finansowymi; proponuje, aby każdy 
przypadek koncentracji tych danych na 
rynku podlegał uprzedniej kontroli, 
niezależnie od obowiązujących progów;

Or. en

Poprawka 134
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka
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8. zwraca się do Komisji o przegląd 
przepisów dotyczących koncentracji oraz 
wzmocnienie działań antymonopolowych z 
uwzględnieniem efektów siły rynkowej i 
sieci związanych z danymi zarówno 
osobowymi, jak i finansowymi; proponuje, 
aby każdy przypadek koncentracji tych 
danych na rynku podlegał uprzedniej 
kontroli, niezależnie od obowiązujących 
progów;

8. zwraca się do Komisji o przegląd 
przepisów dotyczących koncentracji oraz 
wzmocnienie działań antymonopolowych z 
uwzględnieniem efektów siły rynkowej i 
sieci związanych z danymi zarówno 
osobowymi, jak i finansowymi; proponuje, 
aby każdy przypadek koncentracji tych 
danych na rynku podlegał uprzedniej 
nieformalnej deklaracji, niezależnie od 
obowiązujących progów;

Or. en

Poprawka 135
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Andreas Schwab, Paul Tang

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że należy dokonać 
przeglądu reguł konkurencji UE, aby 
przeanalizować koncentrację, agregację i 
wykorzystanie danych; podczas oceny 
działań antymonopolowych i koncentracji 
w obszarze cyfrowym należy także 
przeanalizować wykorzystanie danych1a 
przez dominujące platformy, biorąc pod 
uwagę potencjalny negatywny wpływ na 
konkurencyjność nowych przedsiębiorstw, 
które próbują wejść na określony rynek i 
konkurować na nim; odnotowuje, że 
Komisja powinna wyciągnąć wnioski z 
przeszłości, na przykład z zatwierdzenia 
nabycia aplikacji WhatsApp2a przez 
Facebook, oraz odpowiednio dostosować 
swoje narzędzia i kryteria;
_________________
1a https://edps.europa.eu/press-
publications/press-news/blog/sharing-
caring-depends_en
2a 
https://ec.europa.eu/competition/mergers/
cases/decisions/m7217_20141003_20310_
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3962132_EN.pdf

Or. en

Poprawka 136
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. apeluje do Komisji, by w trwającej 
ocenie rozporządzenia w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw rozważyła rewizję 
wartości progowych na potrzeby 
przeglądu połączeń, aby uwzględnić 
między innymi czynniki takie jak liczba 
konsumentów objętych wpływem oraz 
wartość powiązanych transakcji; apeluje 
do Komisji także, by w trwającej ocenie 
rozporządzenia w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw oceniła wyższe 
poziomy koncentracji wynikające z faktu, 
że dane aktywa horyzontalne są 
własnością dużych spółek zarządzania 
aktywami, oraz by rozważyła przyjęcia w 
tym względzie wytycznych w sprawie 
stosowania art. 101 i 102 TFUE;

Or. en

Poprawka 137
Paul Tang, Carmen Avram, Rovana Plumb, Jonás Fernández, Costas Mavrides, 
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że umożliwienie 
stosowania spersonalizowanych reklam 
opartych na mikrotargetowaniu, 
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wykorzystujących dane osobowe i 
behawioralne, zapewnia platformom 
ważne źródło dochodów; uważa, że z 
powodu takiego mikrotargetowania siła 
rynkowa znajduje się w rękach kilku 
platform mających większość danych 
osobowych, a w przypadku reklam 
politycznych zagraża funkcjonowaniu 
naszej demokracji ze względu na 
wzmacnianie zjawiska „kabin 
pogłosowych”; apeluje do Komisji o 
opracowanie przepisów wyraźnie 
ograniczających ukierunkowane reklamy 
oparte na danych osobowych i 
behawioralnych;

Or. en

Poprawka 138
Stefan Berger, Christophe Hansen, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. dostrzega granice aktualnego 
prawa konkurencji, jeśli chodzi o efekty 
sieci i nadużywanie dominacji przez 
niektóre wielonarodowe megaplatformy, 
które faworyzują własne usługi; wzywa w 
związku z tym Komisję, by zaproponowała 
nową regulację sektorową dotyczącą 
określonych pośredników cyfrowych o 
szczególnie silnej pozycji rynkowej w celu 
wspierania konkurencji i zapobiegania 
przez to nadużyciom na rynku, 
obejmującą zakaz faworyzowania 
własnych usług;

Or. de

Poprawka 139
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano
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Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. odnotowuje, że na kilku 
szczególnych rynkach danych 
finansowych (np. handlu akcjami, 
ratingów, wartości odniesienia) 
oligopolistyczna koncentracja może 
prowadzić do nadużywania pozycji 
dominującej przez dostawców względem 
inwestorów i konsumentów danych 
finansowych; apeluje do Komisji o 
podjęcie stanowczych działań przeciwko 
takim nadużyciom dominującej pozycji, 
które są szkodliwe dla płynności rynków 
finansowych, w szczególności w interesie 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 140
Andreas Schwab, Carmen Avram, Eva Maydell

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. dostrzega potrzebę lepszego 
zrozumienia różnych modeli biznesowych 
i dynamiki w gospodarce cyfrowej w celu 
przyspieszenia identyfikacji problemów 
związanych z konkurencją; apeluje do 
Komisji o przeprowadzenie konsultacji z 
zainteresowanymi stronami, aby 
odzwierciedlić zmiany w gospodarce 
cyfrowej, w tym wielostronny charakter 
rynków cyfrowych;

Or. en

Poprawka 141
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Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa Komisję do podjęcia 
ambitnych działań na rzecz 
wyeliminowania bezprawnych przeszkód 
dla konkurencji w internecie;

Or. en

Poprawka 142
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. zwraca się do Komisji o zbadanie 
wykonalności istniejących instrumentów i 
koncepcji prawa konkurencji w erze 
cyfrowej;

Or. en

Poprawka 143
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że przejmowanie 
przedsiębiorstw typu start-up przez 
podmioty dominujące ogranicza 
innowacyjność i zagraża suwerenności, 
oraz zwraca się do Komisji o przeniesienie 
ciężaru dowodu na potrzeby tego rodzaju 

9. zauważa, że przejmowanie 
przedsiębiorstw typu start-up przez 
podmioty dominujące może ograniczyć 
innowacyjność, a ostatecznie konkurencję;
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przejęć;

Or. en

Poprawka 144
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że przejmowanie 
przedsiębiorstw typu start-up przez 
podmioty dominujące ogranicza 
innowacyjność i zagraża suwerenności, 
oraz zwraca się do Komisji o przeniesienie 
ciężaru dowodu na potrzeby tego rodzaju 
przejęć;

9. podkreśla, że problem przejęć typu 
„killer acquisition” należy traktować 
poważnie, nie należy jednak zapominać, 
że większość przedsiębiorstw typu start-up 
jest zakładanych z myślą o ich 
późniejszym nabyciu przez większą firmę 
(strategia wyjścia); seryjna 
przedsiębiorczość i strategia wyjścia 
stanowią czynnik napędowy 
innowacyjności, w związku z czym 
utrudnianie takich przejęć może 
ostatecznie nie przynosić pożądanego 
skutku; ciężar dowodu zawsze spoczywa 
na organie ochrony konkurencji;

Or. en

Poprawka 145
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że przejmowanie 
przedsiębiorstw typu start-up przez 
podmioty dominujące ogranicza 
innowacyjność i zagraża suwerenności, 
oraz zwraca się do Komisji o przeniesienie 
ciężaru dowodu na potrzeby tego rodzaju 
przejęć;

9. podkreśla, że przejmowanie 
przedsiębiorstw typu start-up przez 
podmioty dominujące prowadzące 
działalność na podstawie modeli 
biznesowych obejmujących ciągłe 
monitorowanie i profilowanie osób 
fizycznych oraz działania ukierunkowane 
na takie osoby, co jest niezgodne z 
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podstawowymi wartościami europejskimi i 
prawami podstawowymi, ogranicza 
innowacyjność i zagraża suwerenności, 
oraz zwraca się do Komisji o przeniesienie 
ciężaru dowodu na potrzeby tego rodzaju 
przejęć;

Or. en

Poprawka 146
José Manuel García-Margallo y Marfil

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że przejmowanie 
przedsiębiorstw typu start-up przez 
podmioty dominujące ogranicza 
innowacyjność i zagraża suwerenności, 
oraz zwraca się do Komisji o przeniesienie 
ciężaru dowodu na potrzeby tego rodzaju 
przejęć;

9. podkreśla, że przejmowanie 
przedsiębiorstw typu start-up przez duże 
technologiczne podmioty dominujące 
ogranicza innowacyjność i zagraża 
suwerenności, oraz zwraca się do Komisji 
o wzmocnienie kontroli tego rodzaju 
przejęć; apeluje do Komisji, aby w celu 
ujęcia takich przejęć w przeglądzie 
kontroli połączeń UE wprowadziła nowe 
wartości progowe, takie jak wartość 
transakcji;

Or. en

Poprawka 147
Carmen Avram, Jonás Fernández, Paul Tang

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że przejmowanie 
przedsiębiorstw typu start-up przez 
podmioty dominujące ogranicza 
innowacyjność i zagraża suwerenności, 
oraz zwraca się do Komisji o przeniesienie 
ciężaru dowodu na potrzeby tego rodzaju 

9. podkreśla, że przejmowanie 
przedsiębiorstw typu start-up przez 
podmioty dominujące ogranicza 
innowacyjność i zagraża suwerenności, 
oraz zwraca się do Komisji o przeniesienie 
ciężaru dowodu na potrzeby tego rodzaju 
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przejęć; przejęć, a także o uwzględnienie wartości 
transakcji w wartościach progowych dla 
połączeń;

Or. en

Poprawka 148
Stefan Berger, Andreas Schwab, Eva Maydell

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że przejmowanie 
przedsiębiorstw typu start-up przez 
podmioty dominujące ogranicza 
innowacyjność i zagraża suwerenności, 
oraz zwraca się do Komisji o przeniesienie 
ciężaru dowodu na potrzeby tego rodzaju 
przejęć;

9. podkreśla, że przejmowanie 
przedsiębiorstw typu start-up przez 
podmioty dominujące może zagrażać 
innowacyjności, oraz zwraca się do 
Komisji o zbadanie systematycznego 
wykupywania i jego skutków dla 
konkurencji w perspektywie 
długoterminowej w celu zebrania 
wiarygodnych danych;

Or. de

Poprawka 149
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że przejmowanie 
przedsiębiorstw typu start-up przez 
podmioty dominujące ogranicza 
innowacyjność i zagraża suwerenności, 
oraz zwraca się do Komisji o przeniesienie 
ciężaru dowodu na potrzeby tego rodzaju 
przejęć;

9. podkreśla, że przejmowanie 
przedsiębiorstw typu start-up przez 
podmioty dominujące może ograniczać 
innowacyjność i zagrażać suwerenności, 
oraz zwraca się do Komisji o przeniesienie 
ciężaru dowodu na potrzeby tego rodzaju 
przejęć w szczególnych okolicznościach;

Or. en
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Poprawka 150
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że przejmowanie 
przedsiębiorstw typu start-up przez 
podmioty dominujące ogranicza 
innowacyjność i zagraża suwerenności, 
oraz zwraca się do Komisji o przeniesienie 
ciężaru dowodu na potrzeby tego rodzaju 
przejęć;

9. podkreśla, że przejmowanie 
przedsiębiorstw typu start-up przez 
podmioty dominujące może ograniczać 
innowacyjność i zagrażać suwerenności, 
oraz zwraca się do Komisji o przeniesienie 
ciężaru dowodu na potrzeby przejęć typu 
„killer acquisition”;

Or. en

Poprawka 151
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że przejmowanie 
przedsiębiorstw typu start-up przez 
podmioty dominujące ogranicza 
innowacyjność i zagraża suwerenności, 
oraz zwraca się do Komisji o przeniesienie 
ciężaru dowodu na potrzeby tego rodzaju 
przejęć;

9. podkreśla, że przejmowanie 
przedsiębiorstw typu start-up przez 
podmioty dominujące może w niektórych 
okolicznościach ograniczać 
innowacyjność i potencjalnie zagrażać 
suwerenności;

Or. en

Poprawka 152
Paul Tang, Carmen Avram, Rovana Plumb, Jonás Fernández, Costas Mavrides, 
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. przypomina, że nadużywanie 
pozycji rynkowej może mieć miejsce nawet 
wówczas, gdy produkty lub usługi są 
dostarczane bezpłatnie; uważa, że 
przekazywanie danych prywatnych 
stronom trzecim do celów 
marketingowych lub handlowych jest 
często dokonywane bez odpowiedniej 
zgody konsumenta, gdyż alternatywne 
rozwiązania dotyczące wymiany danych 
często nie są zapewniane; uważa, że w 
gospodarce cyfrowej koncentracja danych 
w małej liczbie przedsiębiorstw skutkuje 
niedoskonałościami rynku, nadmierną 
pogonią za rentą ekonomiczną oraz 
blokowaniem nowych podmiotów 
wchodzących na rynek; apeluje do 
Komisji o rozważenie strukturalnego 
rozdzielenia monopoli cyfrowych, aby 
przywrócić konkurencję oraz równe 
warunki działania na europejskim rynku 
cyfrowym;

Or. en

Poprawka 153
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola Danti, Joachim 
Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca się do Komisji, by oceniła 
możliwość narzucenia bardziej 
wymagających systemów dostępu do 
danych, w tym interoperacyjności danych, 
w szczególności w przypadkach, w których 
dostęp do danych otwiera rynki wtórne dla 
usług pomocniczych lub gdy dane są w 
posiadaniu wyłącznie spółek 
dominujących;

Or. en
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Poprawka 154
Francesca Donato, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria 
Rinaldi

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o przyjęcie odpowiednich 
środków, aby ułatwić przedsiębiorstwom 
typu start-up i MŚP uzyskiwanie dostępu 
do finansowania prywatnego i 
publicznego na potrzeby ich działalności i 
wzrostu;

Or. en

Poprawka 155
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Nicola 
Danti, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. podkreśla, że koncentracja na 
rynkach cyfrowych, na przykład mediów 
społecznościowych, z korzyścią dla kilku 
nieeuropejskich przedsiębiorstw, 
przyczyniła się do rozpowszechniania 
informacji wprowadzających w błąd, 
manipulacji w internecie oraz podważenia 
spójności społecznej i zaufania do 
instytucji demokratycznych;

Or. en

Poprawka 156
Jonás Fernández, Carmen Avram
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że niektóre podmioty, 
korzystające z podwójnego statusu 
platformy i dostawcy, nadużywają swojej 
pozycji, aby narzucać konkurentom 
niesprawiedliwe warunki; apeluje do 
Komisji o ukaranie tych podmiotów;

10. podkreśla, że niektóre podmioty, 
korzystające z podwójnego statusu 
platformy i dostawcy, nadużywają swojej 
pozycji, aby prowadzić dyskryminację na 
korzyść swoich produktów i usług oraz 
narzucać konkurentom niesprawiedliwe 
warunki; apeluje do Komisji o ocenę 
możliwości nakładania obowiązków 
regulacyjnych ex ante w przypadkach, gdy 
prawo konkurencji nie wystarcza do 
zapewnienia konkurencyjności rynków 
cyfrowych, by uniknąć utrudniania 
dostępu konkurentom oraz zapewnić, by 
powstające wąskie gardła nie były 
utrwalane przez monopolizację przyszłych 
innowacji;

Or. en

Poprawka 157
José Manuel García-Margallo y Marfil

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że niektóre podmioty, 
korzystające z podwójnego statusu 
platformy i dostawcy, nadużywają swojej 
pozycji, aby narzucać konkurentom 
niesprawiedliwe warunki; apeluje do 
Komisji o ukaranie tych podmiotów;

10. podkreśla, że niektóre podmioty, 
korzystające z podwójnego statusu 
platformy i dostawcy, nadużywają swojej 
pozycji, aby prowadzić dyskryminację na 
korzyść swoich produktów i usług oraz 
narzucać użytkownikom i konkurentom 
niesprawiedliwe warunki; apeluje do 
Komisji o nałożenie asymetrycznych 
obowiązków regulacyjnych ex ante w 
przypadkach, gdy prawo konkurencji nie 
jest wystarczające do zapewnienia 
konkurencyjności rynków cyfrowych, by 
uniknąć utrudniania dostępu 
konkurentom oraz zapewnić, by 
powstające wąskie gardła nie były 
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utrwalane przez monopolizację przyszłych 
innowacji;

Or. en

Poprawka 158
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że niektóre podmioty, 
korzystające z podwójnego statusu 
platformy i dostawcy, nadużywają swojej 
pozycji, aby narzucać konkurentom 
niesprawiedliwe warunki; apeluje do 
Komisji o ukaranie tych podmiotów;

10. podkreśla, że niektóre podmioty, 
korzystające z podwójnego statusu 
platformy i dostawcy, mogą mieć pozycję 
dominującą i nadużywać swojej pozycji, 
aby narzucać konkurentom 
niesprawiedliwe warunki; apeluje do 
Komisji o dokładne przeanalizowanie 
skutków przyszłych zasad UE 
wprowadzających większą przejrzystość w 
tym, jak platformy traktują własne oferty 
integracji wertykalnej, a jeśli 
przedsiębiorstwa o dominującej pozycji 
nadużywają swojego statusu – o ukaranie 
tych podmiotów;

Or. en

Poprawka 159
Eva Maydell

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że niektóre podmioty, 
korzystające z podwójnego statusu 
platformy i dostawcy, nadużywają swojej 
pozycji, aby narzucać konkurentom 
niesprawiedliwe warunki; apeluje do 
Komisji o ukaranie tych podmiotów;

10. podkreśla, że niektóre podmioty, 
korzystające z podwójnego statusu 
platformy i dostawcy, mogą mieć pozycję 
dominującą i nadużywać swojej pozycji, 
aby narzucać konkurentom 
niesprawiedliwe warunki; apeluje do 
Komisji o dokładne przeanalizowanie 
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wpływu stosowania rozporządzenia (UE) 
2019/1150 oraz, w razie konieczności, o 
rozważenie dalszych przepisów w celu 
zwalczania udowodnionych systemowych 
szkodliwych praktyk;

Or. en

Poprawka 160
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że niektóre podmioty, 
korzystające z podwójnego statusu 
platformy i dostawcy, nadużywają swojej 
pozycji, aby narzucać konkurentom 
niesprawiedliwe warunki; apeluje do 
Komisji o ukaranie tych podmiotów;

10. apeluje do Komisji o podjęcie 
środków ad hoc względem 
przedsiębiorstw, które nadużywają swojej 
pozycji, aby narzucać konkurentom 
antykonkurencyjne warunki, korzystając z 
podwójnego statusu platformy i dostawcy; 
apeluje do Komisji o rozważenie wpływu 
niesprawiedliwych warunków i praktyk na 
innowacje, zrównoważoność i 
konkurencję w ujęciu ogólnym oraz o 
podjęcie terminowych działań;

Or. en

Poprawka 161
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Billy 
Kelleher, Ondřej Kovařík, Luis Garicano

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że niektóre podmioty, 
korzystające z podwójnego statusu 
platformy i dostawcy, nadużywają swojej 
pozycji, aby narzucać konkurentom 
niesprawiedliwe warunki; apeluje do 
Komisji o ukaranie tych podmiotów;

10. podkreśla, że niektóre podmioty, 
korzystające z podwójnego statusu 
platformy i dostawcy, będące jednocześnie 
„graczem i sędzią”, nadużywają swojej 
pozycji, aby narzucać konkurentom 
niesprawiedliwe warunki; apeluje do 
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Komisji o egzekwowanie koniecznych 
przepisów i stosowanie koniecznych 
instrumentów, aby zapobiegać tym 
nadużyciom;

Or. en

Poprawka 162
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że niektóre podmioty, 
korzystające z podwójnego statusu 
platformy i dostawcy, nadużywają swojej 
pozycji, aby narzucać konkurentom 
niesprawiedliwe warunki; apeluje do 
Komisji o ukaranie tych podmiotów;

10. podkreśla, że niektóre podmioty, 
korzystające z podwójnego statusu 
platformy i dostawcy, nadużywają swojej 
pozycji, aby narzucać konkurentom 
niesprawiedliwe warunki; apeluje do 
Komisji o przeprowadzenie dochodzenia w 
tej sprawie oraz ocenę potencjalnego 
negatywnego wpływu na wybory 
dokonywane przez konsumentów;

Or. en

Poprawka 163
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że niektóre podmioty, 
korzystające z podwójnego statusu 
platformy i dostawcy, nadużywają swojej 
pozycji, aby narzucać konkurentom 
niesprawiedliwe warunki; apeluje do 
Komisji o ukaranie tych podmiotów;

10. podkreśla, że niektóre podmioty, 
korzystające z podwójnego statusu 
platformy i dostawcy, nadużywają swojej 
pozycji, aby narzucać konkurentom 
niesprawiedliwe warunki; apeluje do 
Komisji o zbadanie tej kwestii 
faworyzowania własnych produktów i 
usług;
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Or. en

Poprawka 164
Francesca Donato, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria 
Rinaldi

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że niektóre podmioty, 
korzystające z podwójnego statusu 
platformy i dostawcy, nadużywają swojej 
pozycji, aby narzucać konkurentom 
niesprawiedliwe warunki; apeluje do 
Komisji o ukaranie tych podmiotów;

10. podkreśla, że niektóre podmioty, 
korzystające z podwójnego statusu 
platformy i dostawcy, nadużywają swojej 
pozycji, aby narzucać konkurentom 
niesprawiedliwe warunki;

Or. en

Poprawka 165
Andreas Schwab, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. apeluje do Komisji o ocenę 
długoterminowych skutków koncentracji, 
w szczególności w przypadku platform, 
pośredników i sprzedawców detalicznych, 
online i offline; jak podkreślono powyżej, 
jedną z kluczowych cech tych rynków jest 
podwójny status platform, będących 
dostawcami i konkurentami dla ich 
użytkowników; zwiększona koncentracja 
w tych obszarach może prowadzić do 
nadużyć oraz narzucać konkurentom 
niesprawiedliwe warunki;

Or. en
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Poprawka 166
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. przypomina o znaczeniu 
monitorowania limitów cen w sektorach 
takich jak platformy internetowe w 
obszarze zakwaterowania i turystyki ze 
względu na wysokie opłaty zwykle 
stosowane przez te zainteresowane strony, 
odbierające dochody małym 
przedsiębiorstwom, w szczególności w 
regionach oddalonych; odnotowuje 
potrzebę zapewnienia konsumentom 
transgranicznego dostępu do szerokiego 
asortymentu towarów i usług 
internetowych po konkurencyjnych 
cenach;

Or. en

Poprawka 167
Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. przypomina, że niektóre podmioty 
korzystające z podwójnego statusu 
dostawców wyszukiwarek internetowych i 
usług wyszukiwania nadużywają swojej 
pozycji i zakłócają rynek, przyznając 
nieuzasadnione korzyści własnym 
funkcjom wyszukiwania;

Or. en

Poprawka 168



PE645.100v01-00 82/166 AM\1195971PL.docx

PL

Francesca Donato, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria 
Rinaldi

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. apeluje do Komisji, by 
zasugerowała rozwiązania mające 
zapobiec posiadaniu uzupełniających się 
platform przez te same podmioty i zakazać 
takiego posiadania;

Or. en

Poprawka 169
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji o 
wprowadzenie scentralizowanego systemu 
kontroli zamówień ex ante, wyposażenie 
organów krajowych w środki niezbędne do 
anonimowego zbierania danych oraz 
wdrażanie celowych uregulowań, gdy 
stosowane praktyki nabierają wymiaru 
systemowego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 170
Andreas Schwab, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji o wprowadzenie 
scentralizowanego systemu kontroli 

11. apeluje do Komisji o rozważenie 
możliwego wprowadzenia środków 
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zamówień ex ante, wyposażenie organów 
krajowych w środki niezbędne do 
anonimowego zbierania danych oraz 
wdrażanie celowych uregulowań, gdy 
stosowane praktyki nabierają wymiaru 
systemowego;

regulacyjnych ex ante i kontroli rynku, 
tylko jeśli prawo konkurencji okaże się 
zbyt powolne i nieskuteczne w 
eliminowaniu systemowych i 
dalekosiężnych zakłóceń konkurencji; w 
szczególności środki regulacyjne ex ante 
mogą być ukierunkowane na rynki 
cyfrowe, gdy przedsiębiorstwa o pozycji 
dominującej pełnią podstawową rolę 
„selekcjonerów” w zamkniętych 
ekosystemach i na dużych rynkach 
internetowych;

Or. en

Poprawka 171
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji o wprowadzenie 
scentralizowanego systemu kontroli 
zamówień ex ante, wyposażenie organów 
krajowych w środki niezbędne do 
anonimowego zbierania danych oraz 
wdrażanie celowych uregulowań, gdy 
stosowane praktyki nabierają wymiaru 
systemowego;

11. apeluje do Komisji o wprowadzenie 
scentralizowanego systemu kontroli 
zamówień ex ante, aby mogła nim 
dysponować i wyposażać organy krajowe 
w środki niezbędne do anonimowego 
zbierania danych, aby móc sprawniej 
wykrywać przypadki praktyk 
ograniczających konkurencję lub nadużyć 
pozycji dominującej, oraz o wdrażanie 
celowych uregulowań, gdy stosowane 
praktyki nabierają wymiaru systemowego;

Or. en

Poprawka 172
Stefan Berger, Christophe Hansen, Eva Maydell

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji o wprowadzenie 
scentralizowanego systemu kontroli 
zamówień ex ante, wyposażenie organów 
krajowych w środki niezbędne do 
anonimowego zbierania danych oraz 
wdrażanie celowych uregulowań, gdy 
stosowane praktyki nabierają wymiaru 
systemowego;

11. apeluje do Komisji o rozważenie w 
ramach oceny skutków, w jakim stopniu 
wprowadzenie scentralizowanego systemu 
kontroli zamówień ex ante jest przydatne 
dla wyposażenia organów krajowych w 
środki niezbędne do anonimowego 
zbierania danych i, w razie konieczności, 
przygotowanie projektu celowych 
uregulowań, gdy stosowane praktyki 
nabierają wymiaru systemowego;

Or. de

Poprawka 173
José Manuel García-Margallo y Marfil

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji o wprowadzenie 
scentralizowanego systemu kontroli 
zamówień ex ante, wyposażenie organów 
krajowych w środki niezbędne do 
anonimowego zbierania danych oraz 
wdrażanie celowych uregulowań, gdy 
stosowane praktyki nabierają wymiaru 
systemowego;

11. apeluje do Komisji o wprowadzenie 
scentralizowanego systemu kontroli 
zamówień ex ante, wyposażenie organów 
krajowych w środki niezbędne do 
anonimowego zbierania danych oraz 
zaproponowanie celowych uregulowań, 
gdy stosowane praktyki nabierają wymiaru 
systemowego;

Or. en

Poprawka 174
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zwraca się do Komisji, by wskazała 
w tym celu kluczowe podmioty na rynku 
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cyfrowym oraz opracowała zestaw 
wskaźników w celu zdefiniowania ich 
„systemowego” charakteru; można by 
rozważyć następujące wskaźniki: istnienie 
potężnych sieci, kontrola znaczącego 
wolumenu danych niemożliwych do 
odtworzenia, niemożliwa do uniknięcia 
sytuacja na wielopłaszczyznowym rynku 
lub zdolność podmiotu do samodzielnego 
definiowania zasad rynkowych, zdolność 
podmiotu do nadania regulatorowi silnej 
pozycji w wymiarze asymetrii 
informacyjnej;

Or. en

Poprawka 175
Paul Tang, Carmen Avram, Rovana Plumb, Jonás Fernández, Costas Mavrides, 
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę Komisji na niedawne 
przejęcia cyfrowych operatorów danych 
dotyczących zdrowia przez zagranicznych 
monopolistów oraz zagrożenia dla ochrony 
życia prywatnego wykraczające poza 
skutki antykonkurencyjne tych transakcji;

12. zwraca uwagę Komisji na niedawne 
przejęcia cyfrowych operatorów danych 
dotyczących zdrowia i kształcenia przez 
zagranicznych monopolistów oraz 
zagrożenia dla ochrony życia prywatnego 
wykraczające poza skutki 
antykonkurencyjne tych transakcji, a także 
apeluje do Komisji o zapobieganie 
konkurencji wśród przedsiębiorstw 
dążących do gromadzenia danych 
osobowych dotyczących zdrowia i 
kształcenia;

Or. en

Poprawka 176
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Projekt rezolucji
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Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę Komisji na niedawne 
przejęcia cyfrowych operatorów danych 
dotyczących zdrowia przez zagranicznych 
monopolistów oraz zagrożenia dla ochrony 
życia prywatnego wykraczające poza 
skutki antykonkurencyjne tych transakcji;

12. zwraca uwagę Komisji na niedawne 
przejęcia cyfrowych operatorów danych 
dotyczących zdrowia przez zagranicznych 
monopolistów oraz zagrożenia dla ochrony 
życia prywatnego wykraczające poza 
skutki antykonkurencyjne tych transakcji; 
apeluje do Komisji o uwzględnienie tych 
aspektów w przyszłej europejskiej strategii 
w sprawie danych;

Or. en

Poprawka 177
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę Komisji na niedawne 
przejęcia cyfrowych operatorów danych 
dotyczących zdrowia przez zagranicznych 
monopolistów oraz zagrożenia dla ochrony 
życia prywatnego wykraczające poza 
skutki antykonkurencyjne tych transakcji;

12. zwraca uwagę Komisji na niedawne 
przejęcia cyfrowych operatorów danych 
przez zagranicznych monopolistów oraz 
zagrożenia dla ochrony życia prywatnego 
wykraczające poza skutki 
antykonkurencyjne tych transakcji;

Or. en

Poprawka 178
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. apeluje do Komisji o 
wypracowanie europejskich najlepszych 
praktyk w formie „wytycznych 
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dotyczących etyki danych”, które spółki i 
przedsiębiorstwa zastosują i wdrożą w 
swoim modelu biznesowym; podkreśla, że 
taka etyka danych uzupełniałaby przepisy 
w sprawie ochrony danych oraz 
zwiększyłaby bezpieczeństwo i zaufanie 
konsumentów; proponuje, by te wytyczne 
UE dotyczące etyki danych obejmowały 
m.in. takie kluczowe zasady:
a) przejrzystość:
– konsument jest w pełni informowany o 
wykorzystywanych danych i ich 
prawidłowości oraz uczestniczy w 
kontrolowaniu tych danych;
– przejrzystość dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych przez 
przedsiębiorstwo organom publicznym lub 
wszelkim partnerom handlowym;
b) bezpieczeństwo danych:
– konsumenci muszą mieć pewność, że ich 
przechowywane dane są bezpieczne; w 
związku z tym należy nadać priorytet 
współpracy w radzie ds. bezpieczeństwa 
danych;
– kluczowy element powinna także 
stanowić klauzula zabraniająca sprzedaży 
danych stronom trzecim;

Or. en

Poprawka 179
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Nicola Danti

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. odnotowuje, że obywatele Unii 
zdali sobie sprawę, że platformy nie 
oferują „bezpłatnych usług”; europejscy 
konsumenci płacą za te usługi internetowe 
wysoką cenę w postaci danych 
osobowych1a; podkreśla, że niektóre 
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niedawne skandale pokazały, jak dane 
osobowe są gromadzone, wykorzystywane, 
sprzedawane stronom trzecim i 
nieprawidłowo używane przez platformy;
_________________
1a https://edps.europa.eu/press-
publications/press-news/blog/sharing-
caring-depends_en

Or. en

Poprawka 180
Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. przypomina, że niektórzy 
pośredniczący dostawcy usług 
internetowych nadal angażują się w 
faworyzowanie własnych usług i 
produktów, oraz zwraca się do Komisji o 
aktywne badanie nowych przypadków, w 
których platformy angażują się w takie 
faworyzowanie;

Or. en

Poprawka 181
Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 12 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12d. apeluje do Komisji o aktywne 
zbadanie krzyżowego wykorzystania 
danych w przypadkach, w których dane 
pochodzące z jednej usługi oferowanej 
przez platformę są wykorzystywane do 
poszerzenia zakresu oferowanych usług 
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platform o nowe usługi;

Or. en

Poprawka 182
Carmen Avram, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola Danti, Joachim 
Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że choć platformy 
pośredniczące pełnią ważną funkcję w 
zapewnianiu dostępności usług 
internetowych dla konsumentów, niektóre 
nadużywają swojej uprzywilejowanej 
pozycji, przyjmując rolę „selekcjonerów”; 
apeluje do Komisji o zakończenie 
wstępnego postępowania wyjaśniającego w 
sprawie skargi Spotify dotyczącej 
antykonkurencyjnych praktyk Apple oraz o 
jak najszybsze wszczęcie formalnego 
postępowania;

13. podkreśla, że choć platformy 
pośredniczące pełnią ważną funkcję w 
zapewnianiu dostępności usług 
internetowych dla konsumentów, niektóre 
nadużywają swojej uprzywilejowanej 
pozycji, przyjmując rolę „selekcjonerów”; 
apeluje do Komisji o zakończenie 
wstępnego postępowania wyjaśniającego w 
sprawie skargi Spotify dotyczącej 
antykonkurencyjnych praktyk Apple oraz o 
jak najszybsze wszczęcie formalnego 
postępowania; ponadto odnotowuje, że 
zachowanie silnych platform cyfrowych 
zagraża prawu konkurencji, gdyż często 
odgrywają one rolę wąskich gardeł dla 
usług stron trzecich i faworyzują własne 
usługi, uniemożliwiając konsumentom 
korzystanie z nieograniczonej konkurencji 
i innowacji; odnotowuje ponadto, że 
Komisja otrzymała szereg skarg, iż duże 
platformy cyfrowe uniemożliwiają swoim 
bezpośrednim konkurentom 
przedstawianie konsumentom najlepszych 
ofert i bezpośrednie komunikowanie się z 
klientami oraz utrudniają konsumentom 
korzystanie z usług rywali; oczekuje, że 
Komisja podejmie niezwłocznie działania, 
aby położyć kres tym dyskryminacyjnym 
praktykom;

Or. en
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Poprawka 183
Billy Kelleher, Monica Semedo

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że choć platformy 
pośredniczące pełnią ważną funkcję w 
zapewnianiu dostępności usług 
internetowych dla konsumentów, niektóre 
nadużywają swojej uprzywilejowanej 
pozycji, przyjmując rolę „selekcjonerów”; 
apeluje do Komisji o zakończenie 
wstępnego postępowania wyjaśniającego 
w sprawie skargi Spotify dotyczącej 
antykonkurencyjnych praktyk Apple oraz 
o jak najszybsze wszczęcie formalnego 
postępowania;

13. podkreśla, że choć platformy 
pośredniczące pełnią ważną funkcję w 
zapewnianiu dostępności usług 
internetowych dla konsumentów, niektóre 
nadużywają swojej uprzywilejowanej 
pozycji, co ostatecznie jest niekorzystne 
dla konsumentów;

Or. en

Poprawka 184
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że choć platformy 
pośredniczące pełnią ważną funkcję w 
zapewnianiu dostępności usług 
internetowych dla konsumentów, niektóre 
nadużywają swojej uprzywilejowanej 
pozycji, przyjmując rolę „selekcjonerów”; 
apeluje do Komisji o zakończenie 
wstępnego postępowania wyjaśniającego 
w sprawie skargi Spotify dotyczącej 
antykonkurencyjnych praktyk Apple oraz 
o jak najszybsze wszczęcie formalnego 
postępowania;

13. podkreśla, że choć platformy 
pośredniczące pełnią ważną funkcję w 
zapewnianiu dostępności usług 
internetowych dla konsumentów, niektóre 
nadużywają swojej uprzywilejowanej 
pozycji, przyjmując rolę „selekcjonerów”; 
apeluje do Komisji o zakończenie 
trwających dochodzeń;

Or. en
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Poprawka 185
Paul Tang, Carmen Avram, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że choć platformy 
pośredniczące pełnią ważną funkcję w 
zapewnianiu dostępności usług 
internetowych dla konsumentów, niektóre 
nadużywają swojej uprzywilejowanej 
pozycji, przyjmując rolę „selekcjonerów”; 
apeluje do Komisji o zakończenie 
wstępnego postępowania wyjaśniającego w 
sprawie skargi Spotify dotyczącej 
antykonkurencyjnych praktyk Apple oraz o 
jak najszybsze wszczęcie formalnego 
postępowania;

13. podkreśla, że choć platformy 
pośredniczące pełnią ważną funkcję w 
zapewnianiu dostępności usług 
internetowych dla konsumentów, niektóre 
nadużywają swojej uprzywilejowanej 
pozycji, przyjmując rolę „selekcjonerów”; 
apeluje do Komisji, by w polityce 
konkurencji zwróciła szczególną uwagę 
na tych „selekcjonerów”, oraz apeluje o 
zakończenie wstępnego postępowania 
wyjaśniającego w sprawie skargi Spotify 
dotyczącej antykonkurencyjnych praktyk 
Apple oraz o jak najszybsze wszczęcie 
formalnego postępowania;

Or. en

Poprawka 186
Stefan Berger

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że choć platformy 
pośredniczące pełnią ważną funkcję w 
zapewnianiu dostępności usług 
internetowych dla konsumentów, niektóre 
nadużywają swojej uprzywilejowanej 
pozycji, przyjmując rolę „selekcjonerów”; 
apeluje do Komisji o zakończenie 
wstępnego postępowania wyjaśniającego w 
sprawie skargi Spotify dotyczącej 
antykonkurencyjnych praktyk Apple oraz 
o jak najszybsze wszczęcie formalnego 
postępowania;

13. podkreśla, że choć platformy 
pośredniczące pełnią ważną funkcję w 
zapewnianiu dostępności usług 
internetowych dla konsumentów, niektóre 
nadużywają swojej uprzywilejowanej 
pozycji, przyjmując rolę „selekcjonerów”; 
apeluje do Komisji o zakończenie 
wstępnego postępowania wyjaśniającego w 
sprawie skargi Spotify dotyczącej Apple;

Or. de
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Poprawka 187
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że choć platformy 
pośredniczące pełnią ważną funkcję w 
zapewnianiu dostępności usług 
internetowych dla konsumentów, niektóre 
nadużywają swojej uprzywilejowanej 
pozycji, przyjmując rolę „selekcjonerów”; 
apeluje do Komisji o zakończenie 
wstępnego postępowania wyjaśniającego 
w sprawie skargi Spotify dotyczącej 
antykonkurencyjnych praktyk Apple oraz 
o jak najszybsze wszczęcie formalnego 
postępowania;

13. podkreśla, że choć platformy 
pośredniczące pełnią ważną funkcję w 
zapewnianiu dostępności usług 
internetowych dla konsumentów, niektóre 
nadużywają swojej uprzywilejowanej 
pozycji, przyjmując rolę „selekcjonerów”; 
apeluje do Komisji o zbadanie kwestii 
faworyzowania własnych produktów i 
usług przez wertykalnie zintegrowane 
platformy cyfrowe;

Or. en

Poprawka 188
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że choć platformy 
pośredniczące pełnią ważną funkcję w 
zapewnianiu dostępności usług 
internetowych dla konsumentów, niektóre 
nadużywają swojej uprzywilejowanej 
pozycji, przyjmując rolę „selekcjonerów”; 
apeluje do Komisji o zakończenie 
wstępnego postępowania wyjaśniającego w 
sprawie skargi Spotify dotyczącej 
antykonkurencyjnych praktyk Apple oraz o 
jak najszybsze wszczęcie formalnego 
postępowania;

13. podkreśla, że choć platformy 
pośredniczące pełnią ważną funkcję w 
zapewnianiu dostępności usług 
internetowych dla konsumentów, niektóre 
nadużywają swojej uprzywilejowanej 
pozycji, przyjmując rolę „selekcjonerów”; 
apeluje do Komisji o zakończenie 
wstępnego postępowania wyjaśniającego w 
sprawie skargi Spotify dotyczącej 
antykonkurencyjnych praktyk Apple, o 
wszczęcie formalnego postępowania w 
razie konieczności oraz o zbadanie 
podobnych przypadków;
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Or. en

Poprawka 189
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że choć platformy 
pośredniczące pełnią ważną funkcję w 
zapewnianiu dostępności usług 
internetowych dla konsumentów, niektóre 
nadużywają swojej uprzywilejowanej 
pozycji, przyjmując rolę „selekcjonerów”; 
apeluje do Komisji o zakończenie 
wstępnego postępowania wyjaśniającego w 
sprawie skargi Spotify dotyczącej 
antykonkurencyjnych praktyk Apple oraz o 
jak najszybsze wszczęcie formalnego 
postępowania;

13. podkreśla, że choć platformy 
pośredniczące pełnią ważną funkcję w 
zapewnianiu dostępności usług 
internetowych dla konsumentów, niektóre 
nadużywają swojej uprzywilejowanej 
pozycji, przyjmując rolę „selekcjonerów”; 
apeluje do Komisji o zakończenie 
wstępnego postępowania wyjaśniającego w 
sprawie skargi Spotify dotyczącej 
potencjalnych antykonkurencyjnych 
praktyk Apple oraz o jak najszybsze 
wszczęcie formalnego postępowania w 
stosownym przypadku;

Or. en

Poprawka 190
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że choć platformy 
pośredniczące pełnią ważną funkcję w 
zapewnianiu dostępności usług 
internetowych dla konsumentów, niektóre 
nadużywają swojej uprzywilejowanej 
pozycji, przyjmując rolę „selekcjonerów”; 
apeluje do Komisji o zakończenie 
wstępnego postępowania wyjaśniającego 
w sprawie skargi Spotify dotyczącej 
antykonkurencyjnych praktyk Apple oraz 
o jak najszybsze wszczęcie formalnego 

13. podkreśla, że choć platformy 
pośredniczące pełnią ważną funkcję w 
zapewnianiu dostępności usług 
internetowych dla konsumentów, niektóre 
nadużywają swojej uprzywilejowanej 
pozycji; apeluje do Komisji o zwrócenie 
szczególnej uwagi na takie praktyki oraz o 
jak najszybsze zakończenie trwających 
dochodzeń i badań w tym obszarze;
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postępowania;

Or. en

Poprawka 191
Andreas Schwab, Eva Maydell

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że choć platformy 
pośredniczące pełnią ważną funkcję w 
zapewnianiu dostępności usług 
internetowych dla konsumentów, niektóre 
nadużywają swojej uprzywilejowanej 
pozycji, przyjmując rolę „selekcjonerów”; 
apeluje do Komisji o zakończenie 
wstępnego postępowania wyjaśniającego 
w sprawie skargi Spotify dotyczącej 
antykonkurencyjnych praktyk Apple oraz 
o jak najszybsze wszczęcie formalnego 
postępowania;

13. podkreśla, że choć platformy 
pośredniczące mogą pełnić ważną funkcję 
„selekcjonera” w zapewnianiu dostępności 
usług internetowych dla konsumentów, 
niektóre mogą nadużywać swojej 
uprzywilejowanej pozycji; zwraca się do 
Komisji o określenie w takich 
poszczególnych przypadkach, czy 
platforma pełni rolę „selekcjonera” oraz 
czy szybkie i proporcjonalne działania 
utrzymałyby konkurencję na rynku;

Or. en

Poprawka 192
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że choć platformy 
pośredniczące pełnią ważną funkcję w 
zapewnianiu dostępności usług 
internetowych dla konsumentów, niektóre 
nadużywają swojej uprzywilejowanej 
pozycji, przyjmując rolę „selekcjonerów”; 
apeluje do Komisji o zakończenie 
wstępnego postępowania wyjaśniającego w 
sprawie skargi Spotify dotyczącej 

13. podkreśla, że choć platformy 
pośredniczące pełnią ważną funkcję w 
zapewnianiu dostępności usług 
internetowych dla konsumentów, niektóre 
mogą nadużywać swojej uprzywilejowanej 
pozycji, przyjmując rolę „selekcjonerów”; 
apeluje do Komisji o jak najszybsze 
zakończenie wstępnego postępowania 
wyjaśniającego w sprawie skarg 
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antykonkurencyjnych praktyk Apple oraz o 
jak najszybsze wszczęcie formalnego 
postępowania;

dotyczących potencjalnie 
antykonkurencyjnych praktyk;

Or. en

Poprawka 193
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola 
Danti, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. odnotowuje, że niektóre 
dominujące platformy stały się 
„selekcjonerami” internetu1a; stwierdza, 
że pilne uwzględnienie i wyeliminowanie 
nadużyć ze strony niektórych 
dominujących platform cyfrowych 
względem mniejszych bezpośrednich 
konkurentów ma zasadnicze znacznie dla 
przyszłości europejskiego jednolitego 
rynku cyfrowego, a przede wszystkim dla 
interesów europejskich konsumentów; 
organy ochrony konkurencji powinny 
poddać dokładnej ocenie platformy 
faworyzujące własne usługi i produkty 
względem innych lub dyskryminujące 
bezpośrednich konkurentów, takich jak 
konkurencyjne aplikacje;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/information_society/
newsroom/image/document/2016-
7/uclouvain_et_universit_saint_louis_140
44.pdf

Or. en

Poprawka 194
Carmen Avram, Paul Tang, Csaba Molnár
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Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. przypomina, że dla zapewnienia 
konkurencyjnych warunków w obrębie 
jednolitego rynku cyfrowego szczególne 
znaczenie ma rynek wyszukiwania online; 
ubolewa, że jedna wyszukiwarka 
internetowa mająca ponad 92-procentowy 
udział w rynku wyszukiwania online w 
większości europejskich państw 
członkowskich stała się „selekcjonerem” 
internetu; domaga się, by dane na temat 
ostatnich 9 lat wdrażania działań 
antymonopolowych przekazane przez 
wszystkie zainteresowane strony zostały 
pilnie wykorzystane do oceny, czy 
zaproponowane środki zaradcze przynoszą 
prawdziwe korzyści konsumentom, 
użytkownikom internetu i 
przedsiębiorstwom internetowym w 
perspektywie długoterminowej; apeluje 
także do Komisji o rozważenie 
przedstawienia wniosku mającego na celu 
rozdzielenie wyszukiwarek 
internetowych1a od ich usług 
komercyjnych, aby położyć kres status 
quo, jako jednej z możliwości 
długoterminowego osiągnięcia uczciwej i 
skutecznej konkurencji na europejskim 
rynku cyfrowym;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2014-0071_EN.html

Or. en

Poprawka 195
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca Komisję do zapewnienia 
konsumentom większej swobody wyboru 
oraz do utworzenia europejskiego urzędu 
ochrony konsumentów;

skreśla się

Or. en

Poprawka 196
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca Komisję do zapewnienia 
konsumentom większej swobody wyboru 
oraz do utworzenia europejskiego urzędu 
ochrony konsumentów;

14. wzywa Komisję do zapewnienia 
konsumentom większej swobody wyboru 
oraz do przedstawienia wniosku w sprawie 
europejskiego urzędu ochrony 
konsumentów; zachęca Komisję także do 
przedstawienia wniosku w sprawie 
inspektora cyfrowego UE monitorującego 
duże zainteresowane strony w obszarze 
usług cyfrowych działające na rynku 
wewnętrznym, w celu ochrony 
konkurencji, ochrony danych i 
demokracji oraz zwalczania 
dyskryminacyjnych praktyk;

Or. en

Poprawka 197
Francesca Donato, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria 
Rinaldi, Herve Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca Komisję do zapewnienia 
konsumentom większej swobody wyboru 

14. zachęca Komisję do zapewnienia 
konsumentom większej swobody wyboru 
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oraz do utworzenia europejskiego urzędu 
ochrony konsumentów;

przez propagowanie narzędzi, które 
gwarantują największą przejrzystość w 
odniesieniu do składu produktów 
wpływających na zdrowie konsumentów, 
aby zapewnić świadome wybory i 
konsumpcję;

Or. en

Poprawka 198
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca Komisję do zapewnienia 
konsumentom większej swobody wyboru 
oraz do utworzenia europejskiego urzędu 
ochrony konsumentów;

14. zachęca Komisję do 
kontynuowania prac zmierzających do 
ochrony swobody wyboru dla 
konsumentów oraz do utworzenia 
europejskiego urzędu ochrony 
konsumentów w celu wzmocnienia i 
rozbudowy roli europejskiej sieci 
konsumenckiej;

Or. en

Poprawka 199
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca Komisję do zapewnienia 
konsumentom większej swobody wyboru 
oraz do utworzenia europejskiego urzędu 
ochrony konsumentów;

14. zachęca Komisję do zapewnienia 
konsumentom większej swobody wyboru 
przez utworzenie odpowiedniego 
europejskiego organu ds. ochrony 
konsumentów obejmującego sieć 
współpracy w zakresie ochrony 
konsumenta;
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Poprawka 200
Stefan Berger, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca Komisję do zapewnienia 
konsumentom większej swobody wyboru 
oraz do utworzenia europejskiego urzędu 
ochrony konsumentów;

14. zachęca Komisję do zapewnienia 
konsumentom większej swobody wyboru 
oraz do wzmocnienia roli Sieci 
Europejskich Centrów Konsumenckich;

Or. de

Poprawka 201
Raffaele Fitto

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że polityka konkurencji 
służy ochronie dobra konsumentów, a 
dobro konsumentów zależy od innowacji, 
jakości, różnorodności i cen; wydaje się 
jednak, że stosowanie prawa konkurencji 
koncentruje się wyłącznie na cenach i nie 
jest w stanie poradzić sobie z nowymi 
pośrednikami (platformami online i 
offline) oraz ich podwójną rolą i wpływem 
ich praktyk na innowacyjność, jakość i 
różnorodność; wzywa Komisję do 
ponownej oceny polityki konkurencji i 
zidentyfikowania obecnych luk;

Or. en

Poprawka 202
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Caroline 
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Nagtegaal

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że w interesie Unii 
Europejskiej leży posiadanie 
paneuropejskich systemów płatniczych; 
wzywa Komisję do wspierania inicjatyw 
prowadzących do tego celu, i dostrzega, że 
ich sukces zależy zarówno od 
innowacyjnego charakteru systemu dla 
konsumentów i przedsiębiorstw, jak i od 
wykonalności modelu biznesowego, na 
jakim się on opiera;

Or. en

Poprawka 203
Raffaele Fitto

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. zauważa, że istnieje próg ryzyka 
lub punkt krytyczny, powyżej którego 
udziały marek własnych tradycyjnych 
supermarketów w rynku w ramach danej 
kategorii produktów mogą spowodować, 
że ich aktualnie pozytywny wpływ na 
konkurencyjność unijnego przemysłu 
rolno-spożywczego, na konsumentów i na 
całe społeczeństwo zmieni się we wpływ 
negatywny;

Or. en

Poprawka 204
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wskazuje, że Komisja powinna 
mieć odpowiednie zasoby, aby móc 
skutecznie egzekwować reguły 
konkurencji UE; odnotowuje potrzebę 
zapewnienia szczegółowej wiedzy 
eksperckiej, zwłaszcza w kwestiach 
zyskujących na znaczeniu, takich jak 
dominujące pozycje platform 
internetowych;

Or. en

Poprawka 205
Stefan Berger, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że surowe kary 
finansowe nakładane na przedsiębiorstwa 
są często pokrywane z rezerw tworzonych 
na ten cel przez przedsiębiorstwa i w 
ostatecznym rozrachunku obciążają 
konsumentów;

skreśla się

Or. de

Poprawka 206
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że surowe kary 
finansowe nakładane na przedsiębiorstwa 
są często pokrywane z rezerw tworzonych 

15. przypomina, że surowe kary 
finansowe nakładane na przedsiębiorstwa 
są często pokrywane z rezerw tworzonych 
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na ten cel przez przedsiębiorstwa i w 
ostatecznym rozrachunku obciążają 
konsumentów;

na ten cel przez przedsiębiorstwa i w 
ostatecznym rozrachunku obciążają 
konsumentów; podkreśla, że kary 
finansowe nie są wystarczające, by 
zwalczać praktyki kilku państw 
członkowskich polegające na 
przyznawaniu pośredniej pomocy państwa 
przedsiębiorstwom na podstawie 
interpretacji indywidualnej prawa 
podatkowego; odnotowuje, że państwa 
członkowskie wraz z przedsiębiorstwami 
zaskarżają te kary finansowe przed 
Trybunałem Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej; zauważa, że Trybunał 
potwierdził naruszenie reguł konkurencji 
przez HSBC, ale zdecydował anulować 
kary finansowe, gdyż uznał, że Komisja 
nie wyjaśniła wystarczająco, jak je 
naliczyła; apeluje do Komisji o 
zaprezentowanie precyzyjnej i przejrzystej 
metodyki obliczania kar finansowych;

Or. en

Poprawka 207
Paul Tang, Carmen Avram, Rovana Plumb, Costas Mavrides, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że surowe kary 
finansowe nakładane na przedsiębiorstwa 
są często pokrywane z rezerw tworzonych 
na ten cel przez przedsiębiorstwa i w 
ostatecznym rozrachunku obciążają 
konsumentów;

15. przypomina, że surowe kary 
finansowe nakładane na przedsiębiorstwa 
są często pokrywane z rezerw tworzonych 
na ten cel przez przedsiębiorstwa i w 
ostatecznym rozrachunku obciążają 
konsumentów; apeluje do Komisji o 
przyjęcie nowych ram dla kar 
finansowych, w tym możliwości 
wprowadzenia kar dotyczących danych, 
zobowiązujących przedsiębiorstwa do 
otwarcia dostępu do określonego odsetka 
ich surowych zanonimizowanych danych 
w celu generowania większej konkurencji;

Or. en
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Poprawka 208
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że surowe kary 
finansowe nakładane na przedsiębiorstwa 
są często pokrywane z rezerw tworzonych 
na ten cel przez przedsiębiorstwa i w 
ostatecznym rozrachunku obciążają 
konsumentów;

15. przypomina, że surowe kary 
finansowe często nie wywierają dużego 
wpływu na przedsiębiorstwa i w 
ostatecznym rozrachunku mogą obciążać 
konsumentów; apeluje do Komisji o 
przeanalizowanie alternatywnych środków 
zaradczych mających zmieniać 
zachowania i strukturę przedsiębiorstw, w 
tym w postaci pełnego strukturalnego 
rozdzielenia podmiotów w celu 
zapewnienia pełnej skuteczności polityki 
konkurencji UE;

Or. en

Poprawka 209
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że surowe kary 
finansowe nakładane na przedsiębiorstwa 
są często pokrywane z rezerw tworzonych 
na ten cel przez przedsiębiorstwa i w 
ostatecznym rozrachunku obciążają 
konsumentów;

15. podkreśla znaczenie kar 
pieniężnych dla reputacji karanych 
przedsiębiorstw; przypomina, że surowe 
kary finansowe nakładane na 
przedsiębiorstwa nie są wystarczająco 
odstraszające, są często pokrywane z 
rezerw tworzonych na ten cel przez 
przedsiębiorstwa i w ostatecznym 
rozrachunku obciążają konsumentów; 
apeluje do Komisji o zastosowanie 
wszystkich istniejących środków 
zaradczych;
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Or. en

Poprawka 210
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina, że surowe kary 
finansowe nakładane na przedsiębiorstwa 
są często pokrywane z rezerw tworzonych 
na ten cel przez przedsiębiorstwa i w 
ostatecznym rozrachunku obciążają 
konsumentów;

15. przypomina, że surowe kary 
finansowe nakładane na przedsiębiorstwa 
są często pokrywane z rezerw tworzonych 
na ten cel przez przedsiębiorstwa i w 
ostatecznym rozrachunku obciążają 
konsumentów; podkreśla, że środki 
zaradcze mające zmieniać zachowania i 
strukturę przedsiębiorstw mogą w związku 
z tym być w niektórych przypadkach 
skuteczniejsze;

Or. en

Poprawka 211
Stefan Berger, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do stworzenia 
uczciwego środowiska handlowego dla 
wszystkich uczestników, tak by wspierać 
innowacyjność w UE, tworzenie wartości 
dodanej, możliwości wyboru i jakość dla 
konsumentów, a ponadto do sporządzenia 
kompleksowej analizy dotyczącej 
konieczności dostosowania polityki 
konkurencji UE do aktualnego rozwoju 
sytuacji rynkowej w handlu detalicznym, 
w tym koncentracji i praktyk 
stanowiących nadużycie;

Or. de
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Poprawka 212
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Andreas Schwab, Paul Tang, Csaba 
Molnár, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. odnotowuje także, że w przypadku 
przeciągających się spraw dotyczących 
działań antymonopolowych w obszarze 
cyfrowym kary finansowe okazały się 
nieskuteczne dla położenia kresu 
niektórym praktykom dyskryminacyjnym; 
podkreśla, że kary finansowe są po prostu 
wliczone w koszt prowadzenia działalności 
przez dominujące spółki technologiczne, 
które uważają, że warto jest zapłacić za 
europejski jednolity rynek; wzywa 
Komisję do pilnego przeanalizowania 
alternatywnych środków zaradczych 
mających zmieniać i strukturę 
przedsiębiorstw; w szczególności nakaz 
zaniechania naruszenia powinien mieć o 
wiele bardziej imperatywny charakter w 
przyszłych środkach zaradczych;

Or. en

Poprawka 213
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola 
Danti, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę komisarz Vestager dotyczącą 
przeglądu koncepcji definicji rynku; 
przypomina, że cyfryzacja faktycznie 
stworzyła nowe wyzwania; podkreśla, że 
konsumenci mogą mieć trudności w 
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przestawieniu się z jednego ekosystemu na 
inny, mimo iż dany ekosystem nie wydaje 
się dominujący, jednak ekosystemy mogą 
blokować konsumentów i ograniczać 
interoperacyjność, a tym samym 
zmniejszać wybór oferowany 
konsumentom1a;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/competition/publicati
ons/reports/kd0419345enn.pdf

Or. en

Poprawka 214
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola 
Danti, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. apeluje do Komisji o szczególnie 
dokładną analizę zamkniętych 
ekosystemów, w których ci sami dostawcy 
kontrolują różne warstwy rynku, takie jak 
systemy operacyjne, usługi pośrednictwa i 
usługi wertykalne, co zostało także 
podkreślone w raporcie pt. „Competition 
policy for the digital era” [Polityka 
konkurencji w erze cyfrowej]1a;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/competition/publicati
ons/reports/kd0419345enn.pdf

Or. en

Poprawka 215
Carmen Avram

Projekt rezolucji
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Ustęp 15 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15d. apeluje do Komisji o 
uwzględnienie praktyk 
antykonkurencyjnych w cyfrowym 
sektorze podróży i transportu, 
ograniczających wybór oferowany 
konsumentom, oraz o skuteczne ich 
wyeliminowanie w trwającej ocenie 
kodeksu postępowania dla 
komputerowych systemów rezerwacji1a i 
rozporządzenia w sprawie przewozów 
lotniczych1b;
_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 80/2009 z 
dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie 
kodeksu postępowania dla 
komputerowych systemów rezerwacji i 
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 2299/89.
1b Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 
z dnia 24 września 2008 r. w sprawie 
wspólnych zasad wykonywania przewozów 
lotniczych na terenie Wspólnoty.

Or. en

Poprawka 216
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Paul Tang

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla powolność stosowania 
przepisów antymonopolowych; zwraca 
uwagę na ryzyko finansowe i strukturalne, 
jakie dla niektórych podmiotów wiąże się z 
wszczynaniem długich i kosztownych 
postępowań; apeluje do Komisji, aby 
rozważyła ustalanie terminów 

16. podkreśla powolność stosowania 
przepisów antymonopolowych; zwraca 
uwagę na ryzyko finansowe i strukturalne, 
jakie dla niektórych podmiotów wiąże się z 
wszczynaniem długich i kosztownych 
postępowań; apeluje do Komisji, aby 
rozważyła ustalanie terminów 
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uwzględniających tempo działania 
przedsiębiorstw;

uwzględniających tempo działania 
przedsiębiorstw; przypomina, że na 
przykład postępowanie wyjaśniające 
dotyczące praktyk ograniczających 
konkurencję stosowanych przez Google 
Shopping rozpoczęło się w 2010 r.1a, z 
pełnym zagwarantowaniem prawa do 
obrony, a organy ochrony konkurencji 
muszą działać szybciej, jeśli chcemy 
uniknąć dalszych rozporządzeń;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/competition/publicati
ons/annual_report/2017/part1_pl.pdf

Or. en

Poprawka 217
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla powolność stosowania 
przepisów antymonopolowych; zwraca 
uwagę na ryzyko finansowe i strukturalne, 
jakie dla niektórych podmiotów wiąże się z 
wszczynaniem długich i kosztownych 
postępowań; apeluje do Komisji, aby 
rozważyła ustalanie terminów 
uwzględniających tempo działania 
przedsiębiorstw;

16. podkreśla powolność stosowania 
przepisów antymonopolowych; zwraca 
uwagę na ryzyko finansowe i strukturalne, 
jakie dla niektórych podmiotów wiąże się z 
wszczynaniem długich i kosztownych 
postępowań; apeluje do Komisji, aby 
znalazła nowe zachęty, które mogą 
zwiększyć konkurencyjność 
przedsiębiorstw i przyspieszyć 
postępowania, tak jak już uczyniła w celu 
wykrywania karteli w całej Europie dzięki 
wprowadzeniu programu łagodzenia kar;

Or. en

Poprawka 218
Markus Ferber

Projekt rezolucji
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Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla powolność stosowania 
przepisów antymonopolowych; zwraca 
uwagę na ryzyko finansowe i strukturalne, 
jakie dla niektórych podmiotów wiąże się z 
wszczynaniem długich i kosztownych 
postępowań; apeluje do Komisji, aby 
rozważyła ustalanie terminów 
uwzględniających tempo działania 
przedsiębiorstw;

16. podkreśla powolność stosowania 
przepisów antymonopolowych, które są 
szczególnie słabo dostosowane do szybko 
rozwijających się rynków cyfrowych; 
zwraca uwagę na ryzyko finansowe i 
strukturalne, jakie dla niektórych 
podmiotów wiąże się z wszczynaniem 
długich i kosztownych postępowań; 
apeluje do Komisji, aby rozważyła 
ustalanie terminów uwzględniających 
tempo działania przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 219
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla powolność stosowania 
przepisów antymonopolowych; zwraca 
uwagę na ryzyko finansowe i strukturalne, 
jakie dla niektórych podmiotów wiąże się z 
wszczynaniem długich i kosztownych 
postępowań; apeluje do Komisji, aby 
rozważyła ustalanie terminów 
uwzględniających tempo działania 
przedsiębiorstw;

16. podkreśla powolność stosowania 
przepisów antymonopolowych; zwraca 
uwagę na ryzyko finansowe i strukturalne, 
jakie dla niektórych podmiotów wiąże się z 
wszczynaniem długich i kosztownych 
postępowań; apeluje do Komisji, aby 
rozważyła ustalanie terminów 
uwzględniających tempo działania 
przedsiębiorstw; podkreśla jednak, że 
należy przestrzegać należytych procedur;

Or. en

Poprawka 220
José Manuel García-Margallo y Marfil

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla powolność stosowania 
przepisów antymonopolowych; zwraca 
uwagę na ryzyko finansowe i strukturalne, 
jakie dla niektórych podmiotów wiąże się z 
wszczynaniem długich i kosztownych 
postępowań; apeluje do Komisji, aby 
rozważyła ustalanie terminów 
uwzględniających tempo działania 
przedsiębiorstw;

16. podkreśla powolność stosowania 
przepisów antymonopolowych; zwraca 
uwagę na ryzyko finansowe i strukturalne, 
jakie dla niektórych podmiotów wiąże się z 
wszczynaniem długich i kosztownych 
postępowań; apeluje do Komisji, aby 
rozważyła ustalanie terminów 
uwzględniających tempo działania 
przedsiębiorstw, aby przyspieszyć 
procedury antymonopolowe;

Or. en

Poprawka 221
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla powolność stosowania 
przepisów antymonopolowych; zwraca 
uwagę na ryzyko finansowe i strukturalne, 
jakie dla niektórych podmiotów wiąże się z 
wszczynaniem długich i kosztownych 
postępowań; apeluje do Komisji, aby 
rozważyła ustalanie terminów 
uwzględniających tempo działania 
przedsiębiorstw;

16. podkreśla długi czas upływający od 
otwarcia do zamknięcia spraw 
antymonopolowych przez Komisję; zwraca 
uwagę na zagrożenia finansowe i 
strukturalne, jakie dla niektórych 
podmiotów wiążą się z wszczynaniem 
długich i kosztownych postępowań; 
apeluje do Komisji, aby rozważyła 
ustalanie terminów uwzględniających 
tempo działania przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 222
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka
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16. podkreśla powolność stosowania 
przepisów antymonopolowych; zwraca 
uwagę na ryzyko finansowe i strukturalne, 
jakie dla niektórych podmiotów wiąże się z 
wszczynaniem długich i kosztownych 
postępowań; apeluje do Komisji, aby 
rozważyła ustalanie terminów 
uwzględniających tempo działania 
przedsiębiorstw;

16. podkreśla szkodliwe skutki 
wynikające z powolności stosowania 
przepisów antymonopolowych; zwraca 
uwagę na ryzyko finansowe i strukturalne, 
jakie dla niektórych podmiotów wiąże się z 
wszczynaniem długich i kosztownych 
postępowań; apeluje do Komisji, aby 
rozważyła ustalanie terminów 
uwzględniających tempo działania 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 223
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla powolność stosowania 
przepisów antymonopolowych; zwraca 
uwagę na ryzyko finansowe i strukturalne, 
jakie dla niektórych podmiotów wiąże się z 
wszczynaniem długich i kosztownych 
postępowań; apeluje do Komisji, aby 
rozważyła ustalanie terminów 
uwzględniających tempo działania 
przedsiębiorstw;

16. podkreśla powolność stosowania 
przepisów antymonopolowych; zwraca 
uwagę na ryzyko finansowe i strukturalne, 
jakie dla niektórych podmiotów wiąże się z 
wszczynaniem długich i kosztownych 
postępowań; apeluje do Komisji, aby 
rozważyła ustalanie terminów i 
przyspieszonych procedur 
uwzględniających tempo działania 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 224
Andreas Schwab, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla pilną potrzebę 
zastosowania środków zabezpieczających 

17. podkreśla pilną potrzebę ponownej 
oceny i częstszego stosowania 
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w celu dostosowania się do szybkiego 
rozwoju nowych rynków i powstrzymania 
wszelkich praktyk, które poważnie 
naruszałyby reguły konkurencji; wzywa 
Komisję do złagodzenia kryteriów 
odnoszących się do tych środków, aby 
uniknąć wszelkich nieodwracalnych szkód;

szczególnych środków takich jak środki 
tymczasowe, a także inne środki 
naprawcze o charakterze strukturalnym i 
behawioralnym, oprócz kar finansowych, 
w celu zapobiegania nieodwracalnym 
zakłóceniom konkurencji, które mogą 
bezpowrotnie zniszczyć konkurencję na 
rynku, osłabiając konkurujące 
europejskie przedsiębiorstwa, a w 
szczególności MŚP, i skutkować szkodą 
dla konsumentów; wzywa Komisję do 
złagodzenia kryteriów odnoszących się do 
tych środków, aby uniknąć wszelkich 
nieodwracalnych szkód; apeluje do 
Komisji o przegląd zawiadomienia w 
sprawie środków zaradczych (2008/C 
267/01) przez uwzględnienie zmian i 
rozwoju sektora cyfrowego na przestrzeni 
ostatnich lat;

Or. en

Poprawka 225
Stefan Berger, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla pilną potrzebę 
zastosowania środków zabezpieczających 
w celu dostosowania się do szybkiego 
rozwoju nowych rynków i powstrzymania 
wszelkich praktyk, które poważnie 
naruszałyby reguły konkurencji; wzywa 
Komisję do złagodzenia kryteriów 
odnoszących się do tych środków, aby 
uniknąć wszelkich nieodwracalnych szkód;

17. podkreśla pilną potrzebę 
zastosowania środków zabezpieczających 
w celu dostosowania się do szybkiego 
rozwoju nowych rynków i powstrzymania 
wszelkich praktyk, które poważnie 
naruszałyby reguły konkurencji; wzywa 
Komisję do obniżenia kryteriów 
odnoszących się do tych środków przy 
zachowaniu gwarancji praworządności, 
aby uniknąć wszelkich nieodwracalnych 
szkód;

Or. de

Poprawka 226
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Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla pilną potrzebę 
zastosowania środków zabezpieczających 
w celu dostosowania się do szybkiego 
rozwoju nowych rynków i powstrzymania 
wszelkich praktyk, które poważnie 
naruszałyby reguły konkurencji; wzywa 
Komisję do złagodzenia kryteriów 
odnoszących się do tych środków, aby 
uniknąć wszelkich nieodwracalnych szkód;

17. podkreśla pilną potrzebę 
zastosowania środków zabezpieczających 
w celu dostosowania się do szybkiego 
rozwoju nowych rynków i powstrzymania 
wszelkich praktyk, które poważnie 
naruszałyby reguły konkurencji; wzywa 
Komisję do złagodzenia kryteriów 
odnoszących się do tych środków, w 
szczególności względem ciężaru dowodu, 
aby uniknąć wszelkich nieodwracalnych 
szkód;

Or. en

Poprawka 227
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla pilną potrzebę 
zastosowania środków zabezpieczających 
w celu dostosowania się do szybkiego 
rozwoju nowych rynków i powstrzymania 
wszelkich praktyk, które poważnie 
naruszałyby reguły konkurencji; wzywa 
Komisję do złagodzenia kryteriów 
odnoszących się do tych środków, aby 
uniknąć wszelkich nieodwracalnych 
szkód;

17. podkreśla potrzebę analizy 
możliwości częstszego stosowania środków 
zabezpieczających w celu dostosowania się 
do szybkiego rozwoju nowych rynków i 
powstrzymania wszelkich praktyk, które 
poważnie naruszałyby reguły konkurencji;

Or. en

Poprawka 228
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
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Kovařík, Luis Garicano

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla pilną potrzebę 
zastosowania środków zabezpieczających 
w celu dostosowania się do szybkiego 
rozwoju nowych rynków i powstrzymania 
wszelkich praktyk, które poważnie 
naruszałyby reguły konkurencji; wzywa 
Komisję do złagodzenia kryteriów 
odnoszących się do tych środków, aby 
uniknąć wszelkich nieodwracalnych szkód;

17. podkreśla pilną potrzebę 
zastosowania środków tymczasowych w 
celu dostosowania się do szybkiego 
rozwoju nowych rynków i powstrzymania 
wszelkich praktyk, które poważnie 
naruszałyby reguły konkurencji; wzywa 
Komisję do złagodzenia kryteriów 
odnoszących się do tych środków, aby 
uniknąć wszelkich nieodwracalnych szkód;

Or. en

Poprawka 229
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Joachim 
Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję do zwrócenia 
większej uwagi na zjawisko przejmowania 
znacznych udziałów w rynku przez 
przedsiębiorstwa z zastosowaniem 
wątpliwych praktyk; przepisy 
antymonopolowe nie mogą powstrzymać 
przedsiębiorstw przed wyzyskiem 
pracowników, prowadzeniem działalności 
bez wymaganych licencji, ignorowaniem 
przepisów w sprawie prywatności danych 
lub unikaniem podatków, dlatego wszelka 
pozycja zdobyta w wyniku naruszania 
przepisów lub praw podstawowych 
powinna być uznawana za bezprawną;

Or. en
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Poprawka 230
Monica Semedo

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. przypomina jednak, że takie środki 
zabezpieczające muszą być wdrażane na 
zasadzie indywidualnej i nie mogą stać się 
polityką ogólną, gdyż ograniczyłoby to 
atrakcyjność jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 231
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ubolewa, że mimo jego 
wielokrotnych apeli Komisja wciąż nie 
zamknęła dochodzenia w sprawie Google 
Shopping prowadzonego od 2010 r.; 
podkreśla, że wobec braku środków 
naprawczych w postaci zmiany 
zachowania – celowych, skutecznych i 
uprzednio przetestowanych z 
poszkodowanym przedsiębiorstwem – 
może być konieczne całkowite 
strukturalne oddzielenie ogólnych usług 
wyszukiwania od specjalistycznych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 232
Billy Kelleher

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. ubolewa, że mimo jego 
wielokrotnych apeli Komisja wciąż nie 
zamknęła dochodzenia w sprawie Google 
Shopping prowadzonego od 2010 r.; 
podkreśla, że wobec braku środków 
naprawczych w postaci zmiany 
zachowania – celowych, skutecznych i 
uprzednio przetestowanych z 
poszkodowanym przedsiębiorstwem – 
może być konieczne całkowite 
strukturalne oddzielenie ogólnych usług 
wyszukiwania od specjalistycznych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 233
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ubolewa, że mimo jego 
wielokrotnych apeli Komisja wciąż nie 
zamknęła dochodzenia w sprawie Google 
Shopping prowadzonego od 2010 r.; 
podkreśla, że wobec braku środków 
naprawczych w postaci zmiany 
zachowania – celowych, skutecznych i 
uprzednio przetestowanych z 
poszkodowanym przedsiębiorstwem – 
może być konieczne całkowite strukturalne 
oddzielenie ogólnych usług wyszukiwania 
od specjalistycznych;

18. z zadowoleniem przyjmuje 
nieprzerwane starania Komisji w dążeniu 
do zwalczania nadużyć ze strony dużych 
platform; apeluje do Komisji o ponowne 
przeanalizowanie przypadków, w których 
zaproponowane środki naprawcze okazały 
się wyraźnie nieskuteczne w przywracaniu 
konkurencji na rynku, jak miało to 
miejsce w przypadku Google Shopping; 
podkreśla, że wobec braku środków 
naprawczych w postaci zmiany 
zachowania – celowych, skutecznych i 
uprzednio przetestowanych z 
poszkodowanym przedsiębiorstwem – 
może być konieczne całkowite strukturalne 
oddzielenie ogólnych usług wyszukiwania 
od specjalistycznych; podkreśla, że w 
porównaniu ze środkami zaradczymi o 
charakterze strukturalnym środki mające 
zmieniać zachowanie mogą oszczędzać 
czas i ograniczać możliwość 
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wyeliminowania z rynku konkurentów 
podczas przedłużających się dyskusji na 
temat zbycia;

Or. en

Poprawka 234
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Paul Tang

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ubolewa, że mimo jego 
wielokrotnych apeli Komisja wciąż nie 
zamknęła dochodzenia w sprawie Google 
Shopping prowadzonego od 2010 r.; 
podkreśla, że wobec braku środków 
naprawczych w postaci zmiany 
zachowania – celowych, skutecznych i 
uprzednio przetestowanych z 
poszkodowanym przedsiębiorstwem – 
może być konieczne całkowite strukturalne 
oddzielenie ogólnych usług wyszukiwania 
od specjalistycznych;

18. ubolewa, że mimo jego 
wielokrotnych apeli Komisja wciąż nie 
zamknęła dochodzenia w sprawie Google 
Shopping prowadzonego od 2010 r.; 
podkreśla, że wobec braku środków 
naprawczych w postaci zmiany 
zachowania – celowych, skutecznych i 
uprzednio przetestowanych z 
poszkodowanym przedsiębiorstwem – 
może być konieczne całkowite strukturalne 
oddzielenie ogólnych usług wyszukiwania 
od specjalistycznych; biorąc pod uwagę 
ograniczenia nakazu zaniechania 
naruszenia, zachęca Komisję do 
zaproponowania skutecznego środka 
zaradczego mającego zmieniać 
zachowanie i wyeliminować nadużycia ze 
strony Google Shopping1a oraz przywrócić 
konkurencję na rynku usług 
porównywania przed zakupem;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/competition/publicati
ons/annual_report/2017/part1_pl.pdf

Or. en

Poprawka 235
Carmen Avram
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ubolewa, że mimo jego 
wielokrotnych apeli Komisja wciąż nie 
zamknęła dochodzenia w sprawie Google 
Shopping prowadzonego od 2010 r.; 
podkreśla, że wobec braku środków 
naprawczych w postaci zmiany 
zachowania – celowych, skutecznych i 
uprzednio przetestowanych z 
poszkodowanym przedsiębiorstwem – 
może być konieczne całkowite strukturalne 
oddzielenie ogólnych usług wyszukiwania 
od specjalistycznych;

18. ubolewa, że mimo jego 
wielokrotnych apeli Komisja wciąż nie 
zamknęła dochodzenia w sprawie Google 
Shopping prowadzonego od 2010 r.; 
podkreśla, że wobec braku środków 
naprawczych w postaci zmiany 
zachowania – celowych, skutecznych i 
uprzednio przetestowanych z 
poszkodowanym przedsiębiorstwem – 
może być konieczne całkowite strukturalne 
oddzielenie ogólnych usług wyszukiwania 
od specjalistycznych; apeluje do Komisji o 
wszczęcie formalnego postępowania 
przeciwko firmie Google za nadużywanie 
dominującej pozycji w obszarze innych 
specjalistycznych usług wyszukiwania, w 
tym wyszukiwania lokalnego;

Or. en

Poprawka 236
Andreas Schwab, Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ubolewa, że mimo jego 
wielokrotnych apeli Komisja wciąż nie 
zamknęła dochodzenia w sprawie Google 
Shopping prowadzonego od 2010 r.; 
podkreśla, że wobec braku środków 
naprawczych w postaci zmiany 
zachowania – celowych, skutecznych i 
uprzednio przetestowanych z 
poszkodowanym przedsiębiorstwem – 
może być konieczne całkowite strukturalne 
oddzielenie ogólnych usług wyszukiwania 
od specjalistycznych;

18. ubolewa, że mimo jego 
wielokrotnych apeli Komisja wciąż nie 
osiągnęła odpowiednich środków 
zaradczych w niektórych zgłoszonych 
sprawach (sprawa Google Shopping1a); 
podkreśla, że wobec braku środków 
naprawczych w postaci zmiany 
zachowania – celowych, skutecznych i 
uprzednio przetestowanych z 
poszkodowanym przedsiębiorstwem – 
może być konieczne całkowite strukturalne 
oddzielenie ogólnych usług wyszukiwania 
od specjalistycznych;
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_________________
1a 
https://ec.europa.eu/competition/publicati
ons/annual_report/2017/part1_pl.pdf

Or. en

Poprawka 237
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ubolewa, że mimo jego 
wielokrotnych apeli Komisja wciąż nie 
zamknęła dochodzenia w sprawie Google 
Shopping prowadzonego od 2010 r.; 
podkreśla, że wobec braku środków 
naprawczych w postaci zmiany 
zachowania – celowych, skutecznych i 
uprzednio przetestowanych z 
poszkodowanym przedsiębiorstwem – 
może być konieczne całkowite strukturalne 
oddzielenie ogólnych usług wyszukiwania 
od specjalistycznych;

18. zauważa, że w czerwcu 2017 r. 
Komisja zamknęła dochodzenie w sprawie 
Google Shopping prowadzone od 2010 r.; 
podkreśla, że wobec braku środków 
naprawczych w postaci zmiany 
zachowania – celowych, skutecznych i 
uprzednio przetestowanych z odnośnym 
przedsiębiorstwem – może być konieczne 
całkowite strukturalne oddzielenie 
ogólnych usług wyszukiwania od 
specjalistycznych;

Or. en

Poprawka 238
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ubolewa, że mimo jego 
wielokrotnych apeli Komisja wciąż nie 
zamknęła dochodzenia w sprawie Google 
Shopping prowadzonego od 2010 r.; 
podkreśla, że wobec braku środków 

18. zauważa, że Komisja zamknęła 
dochodzenie w sprawie Google Shopping 
prowadzone od 2010 r., lecz Google nadal 
odwołuje się od decyzji; podkreśla, że 
wobec braku środków naprawczych w 
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naprawczych w postaci zmiany 
zachowania – celowych, skutecznych i 
uprzednio przetestowanych z 
poszkodowanym przedsiębiorstwem – 
może być konieczne całkowite strukturalne 
oddzielenie ogólnych usług wyszukiwania 
od specjalistycznych;

postaci zmiany zachowania – celowych, 
skutecznych i uprzednio przetestowanych z 
poszkodowanym przedsiębiorstwem – 
może być konieczne całkowite strukturalne 
oddzielenie ogólnych usług wyszukiwania 
od specjalistycznych;

Or. en

Poprawka 239
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. apeluje do Komisji o wydanie 
wytycznych w sprawie interpretacji 
„znaczącej przeszkody w skutecznej 
konkurencji” na mocy rozporządzenia w 
sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, 
tak aby w przypadkach łączenia 
przedsiębiorstw Komisja nie zwracała 
uwagi jedynie na ceny, produkty i 
innowacje, ale także na koszty społeczne i 
środowiskowe takich transakcji w świetle 
zasad TFUE, obejmujących ochronę 
środowiska;

Or. en

Poprawka 240
Andreas Schwab, Carmen Avram, Nicola Danti

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. apeluje do Komisji o uzyskanie 
informacji na temat nowej usługi 
rachunku bieżącego, którą będą 
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zapewniać konsumentom niektóre z 
największych przedsiębiorstw 
technologicznych na świecie w 
nadchodzących latach; w szczególności 
należy przeanalizować ich wejście na ten 
nowy cyfrowy rynek finansowy oraz 
ogromne ilości danych, jakie będą one 
gromadzić od konsumentów, i ich 
potencjalne wykorzystanie;

Or. en

Poprawka 241
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uważa, że dostęp do rynku 
wewnętrznego UE musi zależeć od 
przestrzegania norm sanitarnych, 
fitosanitarnych i środowiskowych; apeluje 
do Komisji o zapewnienie, by unijna 
polityka handlowa i polityka konkurencji 
nie podważały poszanowania norm 
społecznych i ekologicznych UE i nie 
hamowały rozwoju bardziej ambitnych 
norm;

Or. en

Poprawka 242
Carmen Avram, Jonás Fernández, Andreas Schwab, Paul Tang, Csaba Molnár, 
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. apeluje do Komisji o dokonanie 
przeglądu polityki w odniesieniu do 
zobowiązań i środków zaradczych w 
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przypadkach działań antymonopolowych 
w obszarze cyfrowym; wzywa, by nakaz 
zaniechania naruszenia został poddany 
przeglądowi, miał o wiele bardziej 
imperatywny charakter oraz obejmował 
obowiązki i wskazania w celu zmiany 
dyskryminacyjnych zachowań;

Or. en

Poprawka 243
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zwraca się do Komisji o 
uzupełnienie koncepcji dominacji o 
koncepcję taką jak zależność lub względna 
pozycja rynkowa;

Or. en

Poprawka 244
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. z zadowoleniem przyjmuje 
modernizację instrumentów ochrony 
handlu oraz rozwój nowych instrumentów 
w celu ochrony europejskich 
przedsiębiorstw przed nieuczciwą 
konkurencją wynikającą z różnych norm 
społecznych i środowiskowych w 
państwach trzecich; wskazuje jednak na 
brak spójności między tymi instrumentami 
ochrony a polityką handlową UE, w 
szczególności na podpisanie przez Komisję 
umowy o wolnym handlu z Japonią, mimo 
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że kraj ten nie ratyfikował dwóch z ośmiu 
konwencji MOP; apeluje do Komisji o 
zbadanie, czy instrumenty ochrony handlu 
są spójne z polityką handlową UE, w 
szczególności z umowami o wolnym 
handlu;

Or. en

Poprawka 245
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Andreas Schwab, Paul 
Tang, Csaba Molnár, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. potwierdza potrzebę zapewnienia 
Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji KE 
także ekspertów w dziedzinie sztucznej 
inteligencji i specjalistów ds. inżynierii w 
celu pełnego zrozumienia i oceny środków 
zaradczych prezentowanych przez 
dominujące przedsiębiorstwa 
technologiczne, w dążeniu do zapewnienia 
uczciwej konkurencji w sektorze 
cyfrowym;

Or. en

Poprawka 246
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 18 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18c. wskazuje, że dysproporcje w 
prawie pracy na rynku wewnętrznym, w 
szczególności w odniesieniu do 
minimalnego wynagrodzenia, skutkują 
nieuczciwą konkurencją między 
przedsiębiorstwami, które przemieszczają 
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swoją siłę roboczą, a przedsiębiorstwami, 
które tego nie robią; uważa, że UE 
powinna wyeliminować zakłócenia rynku 
spowodowane dumpingiem socjalnym; 
odnotowuje zobowiązanie Komisji do 
zaproponowania w ciągu pierwszych 100 
dni mandatu instrumentu prawnego 
zapewniającego, by europejscy 
pracownicy otrzymywali godziwe 
wynagrodzenie minimalne; podkreśla 
jednak, że ustalenie minimalnego 
wynagrodzenia przez państwo nie będzie 
wystarczające do zagwarantowania 
godziwego wynagrodzenia wszystkim 
europejskim pracownikom oraz położenia 
kresu nieuczciwej konkurencji 
wynikającej z dysproporcji w prawie 
pracy; apeluje do Komisji o 
zaproponowanie instrumentu prawnego w 
sprawie wspólnego europejskiego 
godziwego wynagrodzenia minimalnego;

Or. en

Poprawka 247
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Śródtytuł 4

Projekt rezolucji Poprawka

Polityki sektorowe Inne polityki sektorowe

Or. en

Poprawka 248
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka
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19. zwraca się do Komisji o bardziej 
systematyczne prowadzenie badań w 
sektorach istotnych dla życia codziennego 
obywateli, takich jak transport lub media, 
w erze cyfrowej;

19. zwraca się do Komisji o bardziej 
systematyczne prowadzenie badań w 
sektorach istotnych dla życia codziennego 
obywateli, takich jak transport lub media, 
w erze cyfrowej, jeśli istnieją dowody na 
nadużywanie dominujących pozycji na 
rynku;

Or. en

Poprawka 249
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Billy 
Kelleher, Luis Garicano

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca się do Komisji o bardziej 
systematyczne prowadzenie badań w 
sektorach istotnych dla życia codziennego 
obywateli, takich jak transport lub media, 
w erze cyfrowej;

19. zwraca się do Komisji o bardziej 
systematyczne prowadzenie badań w 
sektorach istotnych dla życia codziennego 
obywateli, takich jak transport miejski, 
reklamy internetowe, usługi finansowe lub 
media, w erze cyfrowej;

Or. en

Poprawka 250
José Manuel García-Margallo y Marfil

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca się do Komisji o bardziej 
systematyczne prowadzenie badań w 
sektorach istotnych dla życia codziennego 
obywateli, takich jak transport lub media, 
w erze cyfrowej;

19. zwraca się do Komisji o bardziej 
systematyczne prowadzenie badań w 
sektorach istotnych dla życia codziennego 
obywateli, takich jak usługi cyfrowe, 
transport lub media, w erze cyfrowej;

Or. en
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Poprawka 251
Stefan Berger, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca się do Komisji o bardziej 
systematyczne prowadzenie badań w 
sektorach istotnych dla życia codziennego 
obywateli, takich jak transport lub media, 
w erze cyfrowej;

19. zwraca się do Komisji o bardziej 
systematyczne prowadzenie badań w 
sektorach istotnych dla życia codziennego 
obywateli, takich jak transport, media i 
systemy płatności, w erze cyfrowej;

Or. de

Poprawka 252
Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca się do Komisji o bardziej 
systematyczne prowadzenie badań w 
sektorach istotnych dla życia codziennego 
obywateli, takich jak transport lub media, 
w erze cyfrowej;

19. zwraca się do Komisji o bardziej 
systematyczne prowadzenie badań w 
sektorach istotnych dla życia codziennego 
obywateli, takich jak podróże cyfrowe, 
transport lub media, w erze cyfrowej;

Or. en

Poprawka 253
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca się do Komisji o bardziej 
systematyczne prowadzenie badań w 
sektorach istotnych dla życia codziennego 
obywateli, takich jak transport lub media, 
w erze cyfrowej;

19. zwraca się do Komisji o bardziej 
systematyczne prowadzenie badań w 
sektorach istotnych dla życia codziennego 
obywateli, takich jak transport, media i 
kultura, w erze cyfrowej;
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Or. en

Poprawka 254
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla w tym względzie 
znaczenie sektora zdrowia dla obywateli 
Unii oraz wzywa Komisję do dokładnego 
przeanalizowania, czy zwiększona 
konkurencja, na przykład obowiązek 
stosowania w niektórych państwach 
członkowskich procedur przetargowych w 
dziedzinie świadczenia opieki zdrowotnej i 
społecznej, może wywoływać 
niezamierzone negatywne skutki dla 
jakości tej opieki, a także do znalezienia 
sposobu zapobiegania temu zjawisku;

Or. en

Poprawka 255
Francesca Donato, Marco Zanni, Alessandra Basso

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. apeluje do Komisji o włączenie do 
prac w zakresie unowocześnienia polityki 
w dziedzinie pomocy państwa niezbędnych 
wytycznych dotyczących wszystkich 
sektorów, na które bezpośredni wpływ 
wywrze Europejski Zielony Ład, takich 
jak na przykład sektor transportu 
morskiego i rzecznego;

Or. en
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Poprawka 256
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. ponownie wyraża zaniepokojenie 
koncentracją w europejskim łańcuchu 
dostaw żywności i podkreśla, że 
skoncentrowana struktura rynku żywności 
wpływa najbardziej negatywnie na 
europejskich konsumentów i małe 
gospodarstwa rolne;

Or. en

Poprawka 257
Billy Kelleher

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. apeluje do Komisji o uznawanie 
występowania krajowych monopoli i 
oligopoli za sygnał świadczący o 
potencjalnym istnieniu słabości na 
jednolitym rynku lub barier dla uczciwej 
konkurencji;

Or. en

Poprawka 258
Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla znaczenie platform 
oferujących usługi porównawczych 
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metawyszukiwarek w obszarze podróży 
cyfrowych i transportu jako sił 
napędowych konkurencji, które skutkują 
świadomym rynkiem dzięki zapewnianiu 
przejrzystości i większego wyboru 
europejskim konsumentom;

Or. en

Poprawka 259
Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. apeluje do Komisji o wdrożenie 
środków, które skutecznie eliminują 
praktyki antykonkurencyjne stosowane 
przez dominujące podmioty, mogące 
ograniczać zdolność europejskich 
konsumentów do dokonywania 
świadomych wyborów z wykorzystaniem 
różnorodnych kanałów internetowych, w 
tym usług porównawczych 
metawyszukiwarek i internetowych biur 
podróży; 

Or. en

Poprawka 260
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ponownie zaznacza, że do 
udzielania pośredniej pomocy państwa 
wykorzystuje się czasem podatki, co 
tworzy nierówne warunki konkurencji na 
rynku wewnętrznym;

20. ponownie zaznacza, że do 
udzielania pośredniej pomocy państwa 
wykorzystuje się w kilku państwach 
członkowskich podatki, co tworzy 
nierówne warunki konkurencji na rynku 
wewnętrznym między MŚP, podmiotami 
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wchodzącymi na rynek i korporacjami 
wielonarodowymi, gdyż agresywne 
planowanie podatkowe jest dostępne tylko 
tym ostatnim; ubolewa, że uzyskano 
niewielkie postępy w położeniu kresu 
takiej nieuczciwej konkurencji oraz 
równaniu w dół w dziedzinie poziomu 
podatków od przedsiębiorstw; ubolewa, że 
kilka istotnych wniosków ustawodawczych 
jest blokowanych przez Radę; wzywa Radę 
do przyjęcia wniosku w sprawie wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych oraz publicznej 
sprawozdawczości w podziale na kraje; 
wzywa Komisję i Radę do wyeliminowania 
szkodliwych praktyk podatkowych państw 
członkowskich oraz utworzenia 
wiarygodnego wykazu jurysdykcji 
niechętnych współpracy;

Or. en

Poprawka 261
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ponownie zaznacza, że do 
udzielania pośredniej pomocy państwa 
wykorzystuje się czasem podatki, co 
tworzy nierówne warunki konkurencji na 
rynku wewnętrznym;

20. ponownie zaznacza, że do 
udzielania pośredniej pomocy państwa 
wykorzystuje się czasem podatki, co 
tworzy nierówne warunki konkurencji na 
rynku wewnętrznym; z zadowoleniem 
przyjmuje wyroki Sądu Unii Europejskiej 
w sprawie ważności decyzji Komisji na 
temat pomocy przyznanej przez 
Luksemburg na rzecz Fiat Chrysler 
Finance Europe, które potwierdzają, że 
selektywne korzyści z zastosowaniem 
interpretacji indywidualnej mogą 
stanowić pomoc państwa, która jest 
bezprawna i niezgodna z rynkiem 
wewnętrznym, oraz że badanie przez 
Komisję interpretacji indywidualnej z 
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punktu widzenia zasad pomocy państwa 
nie stanowi „harmonizacji podatkowej”;

Or. en

Poprawka 262
Marek Belka

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ponownie zaznacza, że do 
udzielania pośredniej pomocy państwa 
wykorzystuje się czasem podatki, co 
tworzy nierówne warunki konkurencji na 
rynku wewnętrznym;

20. ponownie zaznacza, że do 
udzielania pośredniej pomocy państwa 
wykorzystuje się czasem podatki, co 
tworzy nierówne warunki konkurencji na 
rynku wewnętrznym; w związku z tym, w 
odniesieniu do dochodzeń dotyczących 
porozumień lub korzyści podatkowych dla 
dużych przedsiębiorstw wielonarodowych, 
które mogą zakłócać konkurencję wśród 
przedsiębiorstw w UE, apeluje do Komisji 
o wykazanie odpowiedniego poświęcenia i 
skrupulatności;

Or. en

Poprawka 263
Paul Tang, Carmen Avram, Rovana Plumb, Costas Mavrides, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ponownie zaznacza, że do 
udzielania pośredniej pomocy państwa 
wykorzystuje się czasem podatki, co 
tworzy nierówne warunki konkurencji na 
rynku wewnętrznym;

20. ponownie zaznacza, że do 
udzielania pośredniej pomocy państwa 
wykorzystuje się czasem podatki, co 
tworzy nierówne warunki konkurencji na 
rynku wewnętrznym oraz prowadzi do 
równania w dół w dziedzinie poziomu 
podatków od przedsiębiorstw; apeluje do 
Komisji o wyjątkowo skrupulatne 
zbadanie korzyści podatkowych dla 
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korporacji wielonarodowych;

Or. en

Poprawka 264
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ponownie zaznacza, że do 
udzielania pośredniej pomocy państwa 
wykorzystuje się czasem podatki, co 
tworzy nierówne warunki konkurencji na 
rynku wewnętrznym;

20. ponownie zaznacza, że do 
udzielania pośredniej pomocy państwa 
wykorzystuje się czasem podatki, które 
leżą w kompetencjach krajowych, co 
tworzy nierówne warunki konkurencji na 
rynku wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 265
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Joachim 
Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ponownie zaznacza, że do 
udzielania pośredniej pomocy państwa 
wykorzystuje się czasem podatki, co 
tworzy nierówne warunki konkurencji na 
rynku wewnętrznym;

20. ubolewa nad wykorzystywaniem 
interpretacji indywidualnej i uprzednich 
porozumień cenowych do udzielania 
pośredniej pomocy państwa, co tworzy 
nierówne warunki konkurencji na rynku 
wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 266
Eero Heinäluoma

Projekt rezolucji
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Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. ponownie zaznacza, że do 
udzielania pośredniej pomocy państwa 
wykorzystuje się czasem podatki, co 
tworzy nierówne warunki konkurencji na 
rynku wewnętrznym;

20. ponownie zaznacza, że do 
udzielania pośredniej pomocy państwa 
wykorzystuje się o wiele zbyt często 
podatki, co tworzy nierówne warunki 
konkurencji na rynku wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 267
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola 
Danti, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla, że aby osiągnąć bardziej 
spójną politykę gospodarczą UE, należy 
wdrożyć sprawiedliwą politykę podatkową 
na szczeblu europejskim, w szczególności 
w odniesieniu do przedsiębiorstw 
cyfrowych; przypomina, że należy 
stosować zasadę, zgodnie z którą 
przedsiębiorstwa powinny być 
opodatkowane w miejscu, w którym 
generowane są zyski; popiera 
zobowiązanie przewodniczącej Komisji do 
zaproponowania unijnego rozwiązania dla 
sprawiedliwego opodatkowania w 
cyfrowej i zglobalizowanej gospodarce, 
jeśli porozumienie międzynarodowe nie 
zostanie osiągnięte do końca 2020 r., pod 
warunkiem że to unijne rozwiązanie nie 
będzie ograniczone do przedsiębiorstw 
cyfrowych; rozumie, że takie rozwiązanie 
wzmocniłoby jednolity rynek dzięki 
ustanowieniu minimalnego poziomu 
opodatkowania, który zapobiegłby 
przyjęciu środków jednostronnych;

Or. en
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Poprawka 268
Monica Semedo

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. przypomina, że szereg zasad 
pomocy państwa przyjętych w ramach 
unowocześnienia polityki w dziedzinie 
pomocy państwa ma wygasnąć do końca 
2020 r.; ocena, która została zainicjowana 
w styczniu 2019 r., powinna uwzględniać 
długoterminowe perspektywy nowej 
Komisji, a także opinię nowo wybranego 
Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 269
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla, że pojęcie selektywności 
pomocy państwa jest zasadniczym 
kryterium, które musi być starannie 
badane; zauważa, że koncepcja ta nie jest 
bezdyskusyjna, szczególnie w kwestiach 
podatkowych; uważa, że wyjątek w 
systemie podatkowym nie jest selektywny, 
jeżeli jest a priori otwarty dla wszystkich 
podatników;

Or. en

Poprawka 270
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. apeluje do Komisji o 
zaktualizowanie istniejących wytycznych 
dotyczących koncepcji pomocy państwa w 
celu zapewnienia, by państwa 
członkowskie nie udzielały pomocy 
państwa w formie korzyści podatkowych; 
apeluje do Komisji o przeanalizowanie 
możliwości nakładania kar finansowych 
na państwa naruszające zasady pomocy 
państwa UE;

Or. en

Poprawka 271
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wskazuje, że Komisja powinna 
uzyskać dostęp do informacji, które są 
regularnie wymieniane między krajowymi 
organami podatkowymi, aby miała ona 
możliwość wykrywania naruszeń reguł 
konkurencji;

Or. en

Poprawka 272
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. z zadowoleniem przyjmuje nadzór 
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ze strony Komisji nad egzekwowaniem 
zasad pomocy państwa w obszarze 
opodatkowania; wskazuje, że interpretacje 
opracowywane przez Komisję są często 
podważane w sądach, w związku z czym 
muszą być starannie przygotowywane;

Or. en

Poprawka 273
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca się do Komisji o pełne 
uruchomienie strategii modernizacji 
pomocy państwa, szczególnie w dziedzinie 
transformacji energetycznej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 274
Eero Heinäluoma

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca się do Komisji o pełne 
uruchomienie strategii modernizacji 
pomocy państwa, szczególnie w dziedzinie 
transformacji energetycznej;

21. zwraca się do Komisji o pełne 
uruchomienie strategii modernizacji 
pomocy państwa, szczególnie w dziedzinie 
transformacji energetycznej; apeluje 
ponadto do Komisji o pójście za 
przykładem organu ds. konkurencji i 
rynku Zjednoczonego Królestwa, który 
podjął decyzję o dokładnym zbadaniu i 
zaproponowaniu dalszych środków w celu 
rozwiązania problemu quasi-monopolu 
czterech dużych firm audytowych 
kontrolujących największe spółki 



AM\1195971PL.docx 137/166 PE645.100v01-00

PL

giełdowe; zwraca w tym względzie uwagę 
na zalecenie organu ds. konkurencji i 
rynku Zjednoczonego Królestwa dotyczące 
oddzielenia usług kontroli od usług 
doradztwa, a także ustanowienia 
obowiązkowych „wspólnych kontroli”, 
aby umożliwić firmom spoza „wielkiej 
czwórki” rozwinięcie zdolności 
potrzebnych do kontroli największych 
spółek;

Or. en

Poprawka 275
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Paul Tang

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca się do Komisji o pełne 
uruchomienie strategii modernizacji 
pomocy państwa, szczególnie w dziedzinie 
transformacji energetycznej;

21. zwraca się do Komisji o pełne 
uruchomienie strategii modernizacji 
pomocy państwa oraz o zastosowanie 
elastyczności, w przypadku gdy państwa 
członkowskie będą chciały przyznać 
pomoc państwa przedsiębiorstwom na 
ekologiczne, zrównoważone projekty 
służące osiągnięciu celów Europejskiego 
Zielonego Ładu, szczególnie w dziedzinie 
transformacji energetycznej i z 
uwzględnieniem Europejskiego Zielonego 
Ładu; podkreśla potrzebę monitorowania 
przez Komisję także potencjalnych 
negatywnych skutków ubocznych w 
przypadkach, w których duże 
przedsiębiorstwa przechodzą na 
rozwiązania ekologiczne, ale następnie 
wykorzystują pomoc publiczną na inne 
cele, takie jak wzmacnianie swojej 
dominującej pozycji w danym sektorze;

Or. en

Poprawka 276
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Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca się do Komisji o pełne 
uruchomienie strategii modernizacji 
pomocy państwa, szczególnie w dziedzinie 
transformacji energetycznej;

21. zwraca się do Komisji o pełne 
uruchomienie strategii modernizacji 
pomocy państwa, szczególnie w dziedzinie 
transformacji energetycznej, transportu 
kolejowego i modernizacji 
budynków; apeluje do Komisji o ocenę i 
przegląd przepisów w sprawie usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym i rozporządzenia w sprawie 
wyłączeń grupowych w celu zapewnienia 
pełnej spójności z Europejskim Zielonym 
Ładem; uważa, że ta ocena, a także 
bieżąca ocena innych zasad pomocy 
państwa powinny obejmować ocenę 
wpływu na nierówności i środowisko;

Or. en

Poprawka 277
Monica Semedo

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca się do Komisji o pełne 
uruchomienie strategii modernizacji 
pomocy państwa, szczególnie w dziedzinie 
transformacji energetycznej;

21. zwraca się do Komisji o pełne 
uruchomienie i reformę strategii 
modernizacji pomocy państwa, szczególnie 
w dziedzinie transformacji energetycznej, 
gdyż przyszłe wymogi w zakresie 
Zielonego Nowego Ładu dla 
przedsiębiorstw UE będą wyższe w 
porównaniu ze strategią „Europa 2020”, 
która skupiała się na tworzeniu warunków 
dla inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;

Or. en
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Poprawka 278
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca się do Komisji o pełne 
uruchomienie strategii modernizacji 
pomocy państwa, szczególnie w dziedzinie 
transformacji energetycznej;

21. zwraca się do Komisji o pełne 
uruchomienie strategii modernizacji 
pomocy państwa; szczególnie wspiera 
Komisję w przeglądzie wytycznych 
dotyczących pomocy państwa, z 
uwzględnieniem nowego Europejskiego 
Zielonego Ładu w celu umożliwienia 
rządom krajowym bezpośredniego 
wspierania inwestycji w czystą energię;

Or. en

Poprawka 279
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca się do Komisji o pełne 
uruchomienie strategii modernizacji 
pomocy państwa, szczególnie w dziedzinie 
transformacji energetycznej;

21. zwraca się do Komisji o pełne 
uruchomienie strategii modernizacji 
pomocy państwa; zauważa, że 
zdefiniowanie koszyka energetycznego 
państw członkowskich pozostaje 
kompetencją krajową; uważa, że znaczna 
dywersyfikacja koszyków energetycznych 
na terytorium UE przyczynia się do 
bezpieczeństwa energetycznego UE;

Or. en

Poprawka 280
Francesca Donato, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi
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Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca się do Komisji o pełne 
uruchomienie strategii modernizacji 
pomocy państwa, szczególnie w dziedzinie 
transformacji energetycznej;

21. zwraca się do Komisji o pełne 
uruchomienie strategii modernizacji 
pomocy państwa, szczególnie w dziedzinie 
transformacji energetycznej, oraz o 
wyeliminowanie różnic w rozwoju 
infrastruktury w poszczególnych 
regionach, gdyż różnice te wpływają 
negatywnie na konkurencyjność;

Or. en

Poprawka 281
Stefan Berger, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca się do Komisji o pełne 
uruchomienie strategii modernizacji 
pomocy państwa, szczególnie w dziedzinie 
transformacji energetycznej;

21. zwraca się do Komisji o pełne 
uruchomienie strategii modernizacji 
pomocy państwa i stosowanie zasad 
sprawiedliwej transformacji („just 
transition”) szczególnie w dziedzinie 
transformacji energetycznej;

Or. de

Poprawka 282
Monica Semedo

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. apeluje do Komisji o dostrzeżenie 
wyzwań dla mikroprzedsiębiorstw i 
małych przedsiębiorstw we wszystkich 
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sektorach w odniesieniu do wymogów 
opartych na porozumieniu paryskim i 
zapowiadanym Zielonym Nowym Ładzie; 
wzywa w związku z tym do przeglądu 
rozporządzenia w sprawie pomocy de 
minimis, w szczególności pułapu 200 000 
EUR na przedsiębiorstwo w okresie trzech 
lat; wymagane jest skrócenie trzyletniego 
okresu lub podniesienie pułapu, aby 
wspierać MŚP, które nie mają 
technologicznej wiedzy eksperckiej ani 
finansowania potrzebnego do trwałej i 
rentownej transformacji w okresie 
następnych 20–30 lat;

Or. en

Poprawka 283
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba 
Molnár

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. w odniesieniu do sektora żywności 
apeluje do Komisji o zagwarantowanie 
uczciwej konkurencji i większej 
przejrzystości w praktykach handlowych 
sieci supermarketów i hipermarketów; 
europejscy rolnicy powinni otrzymywać 
uczciwą cenę za swoje produkty; 
podkreśla, że Komisja powinna 
przeanalizować pozycję hipermarketów w 
sieci dystrybucji oraz praktyki handlowe 
dotyczące umieszczania konkurujących ze 
sobą produktów na półkach;

Or. en

Poprawka 284
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
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Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. apeluje do Komisji, by podczas 
stosowania zasad pomocy państwa UE 
dalej zwracała szczególną uwagę na 
usługi świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym; odnotowuje pewne 
trudności w stosowaniu zasad pakietu 
Almunii do niektórych usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, na przykład w sektorze 
usług pocztowych, którego misja 
publiczna może zgodnie z prawem Unii 
być definiowana i organizowana przez 
prawo na szczeblu krajowym;

Or. en

Poprawka 285
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. apeluje ponownie do Komisji, aby 
przy stosowaniu unijnych zasad pomocy 
państwa, zwłaszcza w kontekście pomocy 
państwa skierowanej do unijnych 
regionów odizolowanych, oddalonych lub 
peryferyjnych, zwracała szczególną uwagę 
na dostarczanie usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym, w tym w 
dziedzinie energetyki, transportu i 
telekomunikacji;

Or. en

Poprawka 286
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Projekt rezolucji
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Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. apeluje do Komisji o zwrócenie 
szczególnej uwagi na siłę przetargową 
supermarketów i hipermarketów 
względem ich klientów i dostawców; 
odnotowuje, że działania supermarketów i 
hipermarketów często służą ich własnym 
interesom, a niekoniecznie ich klientom; 
w szczególności dominująca pozycja 
hipermarketów może pozwalać na celowe 
szkodzenie wartości marki, ograniczać 
wybór produktów, zmniejszać wymogi 
dotyczące jakości ich własnych marek, 
ograniczać porównywalność cen, 
ograniczać innowacje i umożliwić 
manipulowanie cenami w celu zakłócenia 
(z korzyścią dla siebie) struktur cen w 
danej kategorii produktów;

Or. en

Poprawka 287
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. apeluje do Komisji o ujęcie w 
programie REFIT wszystkich wytycznych 
dotyczących pomocy państwa, które 
odnoszą się do sektorów bezpośrednio 
objętych Zielonym Ładem, w celu 
sprawdzenia ich skuteczności, istotności 
oraz braku zakłócającego wpływu na inne 
sektory;

Or. en

Poprawka 288
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Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 21 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21c. w odniesieniu do pomocy państwa 
w sektorze lotniczym ubolewa, że Komisja 
potrzebuje tak dużo czasu na podjęcie 
decyzji w sprawie pożyczki w wysokości 
900 mln EUR1a na ratowanie Alitalii, 
zważywszy że naruszenie unijnych zasad 
ratowania wydaje się ewidentne; 
podkreśla, że sprawa ta rodzi uzasadnione 
pytania dotyczące stosowania unijnych 
zasad pomocy na ratowanie i 
restrukturyzację; zauważa, że Włochy 
właśnie zatwierdziły kolejne 400 mln EUR 
pożyczki dla krajowej linii lotniczej, mimo 
iż nie zatwierdzono żadnej 
restrukturyzacji, a Komisja nie została 
powiadomiona o tej kwocie 400 mln EUR; 
podkreśla, że sprawa ta stanowi 
niebezpieczny precedens dla innych 
przedsiębiorstw doświadczających 
trudności, które mogą kopiować przykład 
Alitalii, oraz rodzi wątpliwości co do 
jednolitego stosowania unijnych zasad;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/en/IP_18_3501

Or. en

Poprawka 289
Carmen Avram

Projekt rezolucji
Ustęp 21 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21d. z zadowoleniem przyjmuje 
niedawne ogłoszenie przeglądu dyrektywy 



AM\1195971PL.docx 145/166 PE645.100v01-00

PL

w sprawie opodatkowania energii zawarte 
w komunikacie w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu; apeluje do Komisji o 
zbadanie, czy obecne zwolnienia 
podatkowe, w szczególności od nafty dla 
sektora lotniczego i morskiego, stwarzają 
niesprawiedliwe warunki konkurencji 
międzysektorowej; apeluje, by Komisja 
włączyła do przeglądu reguł konkurencji 
UE instrumenty prawne mające położyć 
kres wszelkim takim zakłóceniom w celu 
szybkiego wyeliminowania wszelkich 
zidentyfikowanych luk;

Or. en

Poprawka 290
Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca się do Komisji o zbadanie 
rozbieżności między zasadami 
dotyczącymi pomocy państwa w dziedzinie 
pomocy na likwidację a systemem 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji określonym w dyrektywie w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków, a 
następnie o odpowiednią zmianę jej 
komunikatu w sprawie sektora bankowego 
z 2013 r.;

22. zwraca się do Komisji o zbadanie 
rozbieżności między zasadami 
dotyczącymi pomocy państwa w dziedzinie 
pomocy na likwidację a systemem 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji określonym w dyrektywie w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków, a 
następnie o odpowiednią zmianę jej 
komunikatu w sprawie sektora bankowego 
z 2013 r.; ponawia apel do Komisji o 
zbadanie, czy instytucje bankowe – od 
początku kryzysu – korzystały z ukrytych 
dotacji i pomocy państwa w postaci 
pomocy na utrzymanie płynności 
finansowej udzielanej przez banki 
centralne;

Or. en

Poprawka 291
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Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, 
Eugen Jurzyca

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca się do Komisji o zbadanie 
rozbieżności między zasadami 
dotyczącymi pomocy państwa w dziedzinie 
pomocy na likwidację a systemem 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji określonym w dyrektywie w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków, a 
następnie o odpowiednią zmianę jej 
komunikatu w sprawie sektora bankowego 
z 2013 r.;

22. uważa, że priorytetem jest dbałość 
o ścisłe i bezstronne przestrzeganie zasad 
pomocy państwa w przypadku zarządzania 
kryzysami bankowymi w przyszłości, tak 
aby podatnicy byli chronieni przed 
obciążeniem związanym z ratowaniem 
banków; zwraca się w tym względzie do 
Komisji o zbadanie rozbieżności między 
zasadami dotyczącymi pomocy państwa w 
dziedzinie pomocy na likwidację a 
systemem restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji określonym w 
dyrektywie w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków, a następnie o 
odpowiednią zmianę jej komunikatu w 
sprawie sektora bankowego z 2013 r.;

Or. en

Poprawka 292
Eero Heinäluoma

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca się do Komisji o zbadanie 
rozbieżności między zasadami 
dotyczącymi pomocy państwa w dziedzinie 
pomocy na likwidację a systemem 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji określonym w dyrektywie w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków, a 
następnie o odpowiednią zmianę jej 
komunikatu w sprawie sektora bankowego 
z 2013 r.;

22. aby wzmocnić spójność z 
obowiązującymi przepisami, zwraca się do 
Komisji o pilne zbadanie rozbieżności 
między zasadami dotyczącymi pomocy 
państwa w dziedzinie pomocy na 
likwidację a systemem restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji określonym w 
dyrektywie w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków, a następnie o pilną 
odpowiednią zmianę jej komunikatu w 
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sprawie sektora bankowego z 2013 r. w 
celu zapewnienia, by podatnicy nie 
musieli pokrywać kosztów banków 
postawionych w stan upadłości;

Or. en

Poprawka 293
Paul Tang, Carmen Avram, Costas Mavrides

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca się do Komisji o zbadanie 
rozbieżności między zasadami 
dotyczącymi pomocy państwa w dziedzinie 
pomocy na likwidację a systemem 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji określonym w dyrektywie w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków, a 
następnie o odpowiednią zmianę jej 
komunikatu w sprawie sektora bankowego 
z 2013 r.;

22. zwraca się do Komisji o zbadanie 
rozbieżności między zasadami 
dotyczącymi pomocy państwa w dziedzinie 
pomocy na likwidację a systemem 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji określonym w dyrektywie w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków, a 
następnie o odpowiednią zmianę jej 
komunikatu w sprawie sektora bankowego 
z 2013 r.; należy przy tym uwzględnić 
potrzebę umożliwienia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków o 
znaczeniu systemowym znajdujących się w 
trudnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 294
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca się do Komisji o zbadanie 
rozbieżności między zasadami 
dotyczącymi pomocy państwa w dziedzinie 

22. zwraca się do Komisji o zmianę jej 
komunikatu w sprawie sektora 
bankowego z 2013 r. oraz o zbadanie 
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pomocy na likwidację a systemem 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji określonym w dyrektywie w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków, a 
następnie o odpowiednią zmianę jej 
komunikatu w sprawie sektora 
bankowego z 2013 r.;

rozbieżności między zasadami 
dotyczącymi pomocy państwa w dziedzinie 
pomocy na likwidację a systemem 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji określonym w dyrektywie w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków w 
świetle niedawnych spraw;

Or. en

Poprawka 295
Carmen Avram, Aurore Lalucq

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. apeluje do Komisji o dokładniejszą 
analizę sektora bankowego w Rumunii, 
gdzie konsumenci napotykają wysokie 
oprocentowanie i brak przejrzystości w 
kredytowaniu z powodu potencjalnej 
zmowy kartelowej banków dotyczącej 
wprowadzających w błąd praktyk 
sprzedaży kredytów; zauważa, że 
rumuńskie banki stosują największy 
spread między stopami oprocentowania 
depozytów a stopami oprocentowania 
kredytów w UE, dwa razy większy od 
średniej europejskiej, co stwierdził 
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w 
raporcie z 2018 r.1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/E-9-2019-002931_PL.html

Or. en

Poprawka 296
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. apeluje do Komisji o dokładniejszą 
analizę sektora bankowego, w 
szczególności w państwach takich jak 
Rumunia, w których konsumenci zmagają 
się z wysokimi stopami oprocentowania i 
brakiem przejrzystości w odniesieniu do 
kredytów z powodu koncentracji 
własności na rynku bankowym, 
prowadzącej do niekorzystnych warunków 
kredytowych i braku wyboru dla 
konsumentów; zauważa na przykład, że 
rumuńskie banki stosują największy 
spread między stopami oprocentowania 
depozytów a stopami oprocentowania 
kredytów w UE, dwa razy większy od 
średniej europejskiej;

Or. en

Poprawka 297
Monica Semedo

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. przypomina, że społeczne 
przedsiębiorstwa i organizacje są 
prowadzone z zastosowaniem wspólnych 
cech, wartości i zasad, takich jak prymat 
jednostki i nadrzędność celu społecznego 
względem kapitału;apeluje do Komisji o 
zwracanie większej uwagi na 
przedsiębiorstwa społeczne oraz o 
włączenie ich na podstawie badań w 
przeglądy reguł konkurencji, w tym zasad 
pomocy państwa;

Or. en
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Poprawka 298
Francesca Donato, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria 
Rinaldi, Herve Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. apeluje do Komisji i innych 
instytucji Unii o wprowadzenie 
odpowiednich mechanizmów w celu 
zwiększenia przejrzystości działalności 
bankowej, na przykład pełnego 
obowiązkowego ujawniania dokumentów 
poufnych Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu i Trybunałowi 
Sprawiedliwości oraz udzielania pełnego 
dostępu posłom do Parlamentu 
Europejskiego do wszystkich operacji i 
danych zarządzanych przez EBC, SRB i 
EBI;

Or. en

Poprawka 299
Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. przypomina, że zgodnie z 
dyrektywą w sprawie systemów gwarancji 
depozytów użycie systemów gwarancji 
depozytów w celu zapobiegania upadłości 
instytucji kredytowej należy realizować w 
jasno określonych ramach i w każdym 
wypadku powinno być ono zgodne z 
zasadami pomocy państwa;

Or. en
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Poprawka 300
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola Danti, 
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. apeluje do Komisji o 
przedstawienie wniosku wymagającego od 
organów ochrony konkurencji, ochrony 
danych i ochrony konsumentów 
podejmowania aktywnej wzajemnej 
współpracy, w tym w przypadkach 
egzekwowania rodzących pytania 
dotyczące zgodności z więcej niż jednym 
obszarem prawa; w szczególności organy 
ochrony konkurencji powinny dokładnie 
oceniać przypadki działań 
antymonopolowych i koncentracji, które 
mogą wiązać się z negatywnym wpływem 
zarówno na interesy konsumentów, jak i 
na prawa demokratyczne obywateli;

Or. en

Poprawka 301
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w ukierunkowanym przeglądzie 
rozporządzenia w sprawie wyłączeń 
grupowych Komisja ujęła poszerzenie 
zakresu tego systemu na projekty 
Europejskiej współpracy terytorialnej 
(zwane także Interreg);

Or. en
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Poprawka 302
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Eugen Jurzyca

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia w ujęciu rocznym 
ponownej oceny, czy wymogi dotyczące 
stosowania art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE w 
sektorze finansowym są w dalszym ciągu 
spełnione;

Or. en

Poprawka 303
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22c. wyraża zaniepokojenie 
asymetrycznym traktowaniem operacji 
finansowanych z UE w zależności od tego, 
czy są one wspierane po stronie UE z 
zasobów polityki spójności, czy innych 
funduszy lub programów UE takich jak 
„Horyzont 2020”/„Horyzont Europa” lub 
EFIS 2.0/InvestEU, zaproponowanym 
przez Komisję w ramach przeglądu 
ogólnego rozporządzenia w sprawie 
wyłączeń grupowych; uważa, że należy 
zachować równe warunki działania dla 
projektów, które mają bardzo podobny 
charakter, ale różne źródła finansowania, 
gdyż faworyzowałoby to określone systemy 
finansowania, wypierając jednocześnie 
inne;

Or. en
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Poprawka 304
Stefan Berger, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa, zgodnie z Traktatem w 
jego obecnym kształcie, do regularnego 
stosowania zwykłej procedury 
ustawodawczej w polityce konkurencji, na 
wzór dyrektywy o roszczeniach 
odszkodowawczych i dyrektywy ECN+;

23. wzywa, zgodnie z Traktatem w 
jego obecnym kształcie, do regularnego 
stosowania zwykłej procedury 
ustawodawczej w polityce konkurencji, na 
wzór dyrektywy o roszczeniach 
odszkodowawczych i dyrektywy (UE) 
2019/1 mającej na celu nadanie organom 
ochrony konkurencji państw 
członkowskich uprawnień w celu 
skuteczniejszego egzekwowania prawa;

Or. de

Poprawka 305
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa, zgodnie z Traktatem w 
jego obecnym kształcie, do regularnego 
stosowania zwykłej procedury 
ustawodawczej w polityce konkurencji, na 
wzór dyrektywy o roszczeniach 
odszkodowawczych i dyrektywy ECN+;

23. wzywa, zgodnie z Traktatem w 
jego obecnym kształcie, do stosowania 
zwykłej procedury ustawodawczej w 
polityce konkurencji w szczególnych 
okolicznościach, na wzór dyrektywy o 
roszczeniach odszkodowawczych i 
dyrektywy ECN+;

Or. en

Poprawka 306
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa, zgodnie z Traktatem w 
jego obecnym kształcie, do regularnego 
stosowania zwykłej procedury 
ustawodawczej w polityce konkurencji, na 
wzór dyrektywy o roszczeniach 
odszkodowawczych i dyrektywy ECN+;

23. wzywa, zgodnie z Traktatem w 
jego obecnym kształcie, do regularnego 
stosowania zwykłej procedury 
ustawodawczej w polityce konkurencji, na 
wzór dyrektywy o roszczeniach 
odszkodowawczych z tytułu naruszenia 
prawa konkurencji i dyrektywy ECN+;

Or. en

Poprawka 307
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa, zgodnie z Traktatem w 
jego obecnym kształcie, do regularnego 
stosowania zwykłej procedury 
ustawodawczej w polityce konkurencji, na 
wzór dyrektywy o roszczeniach 
odszkodowawczych i dyrektywy ECN+;

23. (Nie dotyczy polskiej wersji 
językowej)

Or. en

Poprawka 308
Paul Tang, Carmen Avram, Costas Mavrides

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. apeluje do Komisji o składanie 
Parlamentowi regularnych sprawozdań z 
wdrażania i monitorowania umów o 
współpracy w dziedzinie konkurencji oraz 
o angażowanie Parlamentu w jej 
działalność na szczeblu 
międzynarodowym;

24. apeluje do Komisji o składanie 
Parlamentowi i publikowanie na jej 
stronie internetowej regularnych 
sprawozdań z wdrażania i monitorowania 
umów o współpracy w dziedzinie 
konkurencji oraz o angażowanie 
Parlamentu w jej działalność na szczeblu 
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międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 309
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. apeluje do Komisji o składanie 
Parlamentowi regularnych sprawozdań z 
wdrażania i monitorowania umów o 
współpracy w dziedzinie konkurencji oraz 
o angażowanie Parlamentu w jej 
działalność na szczeblu 
międzynarodowym;

24. apeluje do Komisji o składanie 
Parlamentowi regularnych sprawozdań z 
wdrażania i monitorowania umów o 
współpracy w dziedzinie konkurencji;

Or. en

Poprawka 310
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba 
Molnár

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. nalega na bardziej regularną i 
przejrzystą wymianę informacji z 
Dyrekcją Generalną ds. Konkurencji i 
odpowiedzialnym za nią komisarzem, 
wykraczającą poza istniejące 
porozumienie międzyinstytucjonalne w 
sprawie zorganizowanego dialogu; 
zauważa, że grupa robocza ds. 
konkurencji Komisji Gospodarczej może 
stanowić odpowiednie forum dla 
pogłębionej i bardziej rozbudowanej 
współpracy; podkreśla, że Parlament 
Europejski, reprezentujący bezpośrednio 
500 mln obywateli Unii, powinien być 
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uznawany za uprzywilejowanego partnera 
dla Komisji, w szczególności ze względu 
na centralną rolę konsumentów w 
obszarze konkurencji;

Or. en

Poprawka 311
Monica Semedo

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla znaczenie geopolitycznie 
nastawionej Komisji w ustanawianiu 
międzynarodowych norm przez politykę 
konkurencji UE, które przyczyniają się do 
zwiększenia międzynarodowej 
konkurencyjności UE;

Or. en

Poprawka 312
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. szanuje niezależność Dyrekcji 
Generalnej ds. Konkurencji Komisji w 
egzekwowaniu polityki konkurencji;

Or. en

Poprawka 313
Enikő Győri

Projekt rezolucji
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Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. pragnie, aby Parlament odgrywał 
większą rolę w kształtowaniu i rozwijaniu 
polityki konkurencji na wzór 
amerykańskiego Kongresu, który jest 
nawet uprawniony do wszczynania 
dochodzeń;

25. pragnie, aby Parlament odgrywał 
większą rolę w kształtowaniu i rozwijaniu 
polityki konkurencji;

Or. en

Poprawka 314
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. pragnie, aby Parlament odgrywał 
większą rolę w kształtowaniu i rozwijaniu 
polityki konkurencji na wzór 
amerykańskiego Kongresu, który jest 
nawet uprawniony do wszczynania 
dochodzeń;

25. pragnie, aby Parlament odgrywał 
większą rolę w kształtowaniu i rozwijaniu 
polityki konkurencji;

Or. en

Poprawka 315
Andreas Schwab, Eva Maydell

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. pragnie, aby Parlament odgrywał 
większą rolę w kształtowaniu i rozwijaniu 
polityki konkurencji na wzór 
amerykańskiego Kongresu, który jest 
nawet uprawniony do wszczynania 
dochodzeń;

25. pragnie, aby Parlament odgrywał 
większą rolę w kształtowaniu i rozwijaniu 
polityki konkurencji;
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Or. en

Poprawka 316
Paul Tang, Andreas Schwab, Costas Mavrides

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. pragnie, aby Parlament odgrywał 
większą rolę w kształtowaniu i rozwijaniu 
polityki konkurencji na wzór 
amerykańskiego Kongresu, który jest 
nawet uprawniony do wszczynania 
dochodzeń;

25. pragnie, aby Parlament odgrywał 
większą rolę w kształtowaniu i rozwijaniu 
polityki konkurencji;

Or. en

Poprawka 317
Stefan Berger, Andreas Schwab, Eva Maydell

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. pragnie, aby Parlament odgrywał 
większą rolę w kształtowaniu i rozwijaniu 
polityki konkurencji na wzór 
amerykańskiego Kongresu, który jest 
nawet uprawniony do wszczynania 
dochodzeń;

25. pragnie, aby Parlament odgrywał 
większą rolę w kształtowaniu i rozwijaniu 
polityki konkurencji;

Or. de

Poprawka 318
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka
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25. pragnie, aby Parlament odgrywał 
większą rolę w kształtowaniu i rozwijaniu 
polityki konkurencji na wzór 
amerykańskiego Kongresu, który jest 
nawet uprawniony do wszczynania 
dochodzeń;

25. pragnie, aby Parlament odgrywał 
większą rolę w kształtowaniu i rozwijaniu 
ram polityki konkurencji;

Or. en

Poprawka 319
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. pragnie, aby Parlament odgrywał 
większą rolę w kształtowaniu i rozwijaniu 
polityki konkurencji na wzór 
amerykańskiego Kongresu, który jest 
nawet uprawniony do wszczynania 
dochodzeń;

25. pragnie, aby Parlament odgrywał 
większą rolę w kształtowaniu i rozwijaniu 
ogólnych ram polityki konkurencji;

Or. en

Poprawka 320
Stefan Berger

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje do Komisji o systematyczne 
angażowanie Parlamentu w prace grup 
roboczych i eksperckich, zwłaszcza w 
zakresie tworzenia instrumentów prawa 
miękkiego;

skreśla się

Or. de
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Poprawka 321
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje do Komisji o systematyczne 
angażowanie Parlamentu w prace grup 
roboczych i eksperckich, zwłaszcza w 
zakresie tworzenia instrumentów prawa 
miękkiego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 322
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje do Komisji o systematyczne 
angażowanie Parlamentu w prace grup 
roboczych i eksperckich, zwłaszcza w 
zakresie tworzenia instrumentów prawa 
miękkiego;

26. apeluje do Komisji o utrzymywanie 
wysokich standardów przejrzystości, w tym 
w odniesieniu do prac grup roboczych i 
eksperckich, zwłaszcza w zakresie 
tworzenia instrumentów prawa miękkiego;

Or. en

Poprawka 323
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje do Komisji o systematyczne 
angażowanie Parlamentu w prace grup 
roboczych i eksperckich, zwłaszcza w 
zakresie tworzenia instrumentów prawa 

26. apeluje do Komisji o większe 
angażowanie Parlamentu w prace grup 
roboczych i eksperckich, zwłaszcza w 
zakresie tworzenia instrumentów prawa 
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miękkiego; miękkiego;

Or. en

Poprawka 324
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár, Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. zwraca się do Komisji o 
organizację forów wielosektorowych i 
międzyinstytucjonalnych z udziałem 
krajowych organów regulacji i krajowych 
organizacji konsumenckich oraz o 
usunięcie barier w polityce konkurencji;

27. zwraca się do Komisji o 
organizację forów wielosektorowych i 
międzyinstytucjonalnych z udziałem 
krajowych organów regulacji, w tym 
organów ochrony danych, i krajowych 
organizacji konsumenckich, a także 
organizacji na rzecz swobód 
obywatelskich, oraz o usunięcie barier w 
polityce konkurencji;

Or. en

Poprawka 325
Paul Tang, Costas Mavrides

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. zwraca się do Komisji o 
organizację forów wielosektorowych i 
międzyinstytucjonalnych z udziałem 
krajowych organów regulacji i krajowych 
organizacji konsumenckich oraz o 
usunięcie barier w polityce konkurencji;

27. zwraca się do Komisji o 
organizację forów wielosektorowych i 
międzyinstytucjonalnych z udziałem 
krajowych organów regulacji i krajowych 
organizacji konsumenckich oraz 
mediatorów indywidualnych danych 
(takich jak organizacje o charakterze 
związkowym), a także o usunięcie barier w 
polityce konkurencji;

Or. en
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Poprawka 326
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. zwraca się do Komisji o 
organizację forów wielosektorowych i 
międzyinstytucjonalnych z udziałem 
krajowych organów regulacji i krajowych 
organizacji konsumenckich oraz o 
usunięcie barier w polityce konkurencji;

27. zwraca się do Komisji o 
organizację forów wielosektorowych i 
międzyinstytucjonalnych z udziałem 
krajowych organów regulacji, branży i 
krajowych organizacji konsumenckich;

Or. en

Poprawka 327
Paul Tang, Carmen Avram, Rovana Plumb, Jonás Fernández, Costas Mavrides, 
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. podkreśla, że obecny formularz 
skargi dotyczącej przypadków pomocy 
państwa wymaga podania wielu 
szczegółowych danych na temat momentu 
przyznania pomocy państwa, których 
zwykli obywatele mogą nie znać, w 
związku z czym apeluje do Komisji o 
uproszczenie formularza skargi, aby 
zapewnić zwykłym obywatelom możliwość 
przesyłania skarg;

Or. en

Poprawka 328
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

27a. wskazuje, że niezależność 
polityczna organów ochrony konkurencji 
ma ogromne znaczenie dla zapewnienia 
bezstronności i wiarygodności polityki 
konkurencji;

Or. en

Poprawka 329
Paul Tang, Carmen Avram, Costas Mavrides

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. ubolewa nad brakiem informacji 
podczas badania przez Komisję złożonych 
skarg; apeluje do Komisji o 
przekazywanie skarżącym potwierdzenia 
odbioru oraz o powiadamianie ich o 
rozpoczęciu badania, w tym o 
przewidywanym czasie trwania badania;

Or. en

Poprawka 330
Andreas Schwab, Stefan Berger, Eva Maydell

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. przypomina o znaczeniu 
koordynacji działań z krajowymi organami 
ochrony konkurencji i zwraca się do 
Komisji o przedstawienie Parlamentowi 
Europejskiemu oceny warunków 
wdrażania dyrektywy ECN+;

28. przypomina o znaczeniu 
koordynacji działań z krajowymi organami 
ochrony konkurencji i zwraca się do 
Komisji o przedstawienie Parlamentowi 
Europejskiemu oceny warunków 
wdrażania dyrektywy ECN+; przypomina, 
że w załączniku do dyrektywy ECN+ 
Komisja uznała „decyzje tymczasowe” za 
ważne narzędzie dla organów ds. 
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konkurencji, zapobiegające naruszeniu 
konkurencji w trakcie trwania 
dochodzenia1b; przypomina, że należy 
ocenić, czy istnieją możliwości 
uproszczenia przyjmowania decyzji 
tymczasowych w Europejskiej Sieci 
Konkurencji w ciągu dwóch lat od daty 
transpozycji tej dyrektywy w celu 
umożliwienia organom ochrony 
konkurencji skuteczniejszego reagowania 
na wydarzenia na szybko zmieniających 
się rynkach;
_________________
1b https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201
9L0001&from=PL

Or. en

Poprawka 331
Sven Giegold
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. przypomina o znaczeniu 
koordynacji działań z krajowymi organami 
ochrony konkurencji i zwraca się do 
Komisji o przedstawienie Parlamentowi 
Europejskiemu oceny warunków 
wdrażania dyrektywy ECN+;

28. przypomina o znaczeniu 
koordynacji działań z krajowymi organami 
ochrony konkurencji i zwraca się do 
Komisji o przedstawienie Parlamentowi 
Europejskiemu oceny wdrażania 
dyrektywy ECN+;

Or. en

Poprawka 332
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba 
Molnár

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

28a. uznaje, że zapobieganie 
zakłóceniom konkurencji stanowiące 
nadrzędny cel polityki konkurencji UE 
wymaga zapewnienia Komisji 
niezależności politycznej oraz publicznej 
kontroli działalności lobbingowej we 
wszystkich instytucjach Unii; powtarza 
swój apel o wzmocniony rejestr służący 
przejrzystości;

Or. en

Poprawka 333
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. uważa, że zasoby Dyrekcji 
Generalnej ds. Konkurencji Komisji 
powinny być dostosowane do jej 
obciążenia pracą i zakresu zadań przez 
przekierowanie zasobów z innych dyrekcji 
o mniejszej europejskiej wartości dodanej;

Or. en

Poprawka 334
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. apeluje do wiceprzewodniczącej 
wykonawczej do spraw konkurencyjności 
o utrzymywanie ścisłych kontaktów z 
właściwą komisją Parlamentu 
Europejskiego i jej grupą roboczą ds. 
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konkurencji;

Or. en

Poprawka 335
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Projekt rezolucji
Ustęp 28 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28b. przypomina, że 8 października 
2019 r., podczas wysłuchania 
potwierdzającego, wiceprzewodnicząca 
wykonawcza Komisji do spraw Europy na 
miarę ery cyfrowej zobowiązała się 
wyraźnie oddzielić tekę polityki cyfrowej 
od teki konkurencji;

Or. en


