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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji Unii Europejskiej
(2019/2131(INI))
Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności 
art. 101–109,

– uwzględniając stosowne zasady, wytyczne, rezolucje, konsultacje społeczne, komunikaty 
i dokumenty Komisji dotyczące konkurencji,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczące polityki 
konkurencji za rok 2018 (COM(2019)339) oraz towarzyszący mu dokument roboczy 
służb Komisji opublikowany w tym samym dniu,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie sprawozdania 
rocznego dotyczącego polityki konkurencji Unii Europejskiej1,

– uwzględniając pismo przewodniczącej elekt Ursuli von der Leyen z dnia 10 września 
2019 r. określające zadania Margrethe Vestager i do niej skierowane,

– uwzględniając odpowiedzi udzielone pisemnie i ustnie przez kandydatkę na komisarza 
Margrethe Vestager w ramach wysłuchania w Parlamencie Europejskim w dniu 8 
października 2019 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie odzyskiwania pomocy państwa niezgodnej 
z prawem i z rynkiem wewnętrznym (2019/C 247/01),

 uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 
grudnia 2018 r. mającą na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw 
członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia 
należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego2,

–  uwzględniając projekt opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
19 listopada 2019 r. w sprawie sprawozdania Komisji z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącego 
polityki konkurencji za rok 2018,

 uwzględniając projekt opinii Komitetu Regionów z dnia 22 października 2019 r. w 
sprawie sprawozdania Komisji z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącego polityki konkurencji 
za rok 2018,

 uwzględniając raport ekspertów wysokiego szczebla Komisji Europejskiej z 2019 r. pt. 
„Polityka konkurencji w erze cyfrowej”,

 uwzględniając propozycję Francji, Niemiec i Polski z dnia 4 lipca 2019 r. dotyczącą 

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0062.
2 Dz.U. L 11 z 14.1.2019, s. 3–33.
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modernizacji europejskiej polityki konkurencji,

 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],

 uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 22 marca i 27 maja 2019 r.,

 uwzględniając oświadczenie 18 państw członkowskich z 6. Ministerialnej Konferencji 
Przyjaciół Przemysłu z dnia 18 grudnia 2018 r.,

 uwzględniając przeprowadzaną obecnie rewizję wytycznych w sprawie horyzontalnych 
porozumień kooperacyjnych,

 uwzględniając trwające konsultacje społeczne na temat rozporządzeń horyzontalnych w 
sprawie wyłączeń grupowych,

 uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 
lipca 2018 r. pt. „W kierunku europejskich ram prawnych dostosowanych do 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej” (INT871),

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Handlu Międzynarodowego oraz 
Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0000/2019),

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;

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

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

Rola polityki konkurencji w erze globalizacji

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

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

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

4. zwraca się do Komisji o wspieranie ważnych projektów stanowiących przedmiot 
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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;

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;

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

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

Konkurencja na miarę ery cyfrowej

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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

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

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;

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;

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;

Polityki sektorowe

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;

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

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

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.;

Szersze uwzględnienie obywateli za pośrednictwem Parlamentu 

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+;

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;

25. pragnie, aby Parlament odgrywał większą rolę w kształtowaniu i rozwijaniu polityki 
konkurencji na wzór amerykańskiego Kongresu, który jest nawet uprawniony do 
wszczynania dochodzeń;
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26. apeluje do Komisji o systematyczne angażowanie Parlamentu w prace grup roboczych i 
eksperckich, zwłaszcza w zakresie tworzenia instrumentów prawa miękkiego;

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;

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+;

29. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji oraz parlamentom narodowym i krajowym organom ochrony konkurencji.
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UZASADNIENIE

Europejska polityka konkurencji jest znana poza granicami Unii Europejskiej ze swojej 
skuteczności, wiarygodności, użyteczności i dobrego powiązania z politykami krajowymi 
państw członkowskich UE. Jej wiarygodność opiera się na stanowieniu i stosowaniu 
przepisów stabilnych w czasie i odpornych na zmiany powodowane zawirowaniami 
politycznymi. Europejska polityka konkurencji dowiodła również swojej użyteczności nie 
jako cel sam w sobie, lecz jako narzędzie działania w interesie europejskich konsumentów. 
Sprawozdawczyni wzywa do wzmocnienia tych kluczowych elementów.

Unia Europejska stoi obecnie w obliczu poważnych wyzwań geopolitycznych, cyfrowych, 
klimatycznych i demokratycznych. Polityka konkurencji nie może być jedynym narzędziem 
umożliwiającym sprostanie tym wyzwaniom. Niemniej sprawozdawczyni pragnie 
zidentyfikować i zaproponować pewne możliwe usprawnienia, które pozwolą na 
wykorzystanie w pełni walorów polityki konkurencji. W związku z tym w swoim 
sprawozdaniu nie omawia poszczególnych gałęzi polityki konkurencji, lecz zamierza skupić 
się na tych kluczowych wyzwaniach.

Sprawozdawczyni jest zdania, że Komisja powinna wprowadzić szereg działań zgodnych z 
deklarowanym przez nią zamiarem, by stać się Komisją o ambicjach geopolitycznych i 
potwierdzić poczesne miejsce Europy w świecie. Konkretnie działania te powinny dotyczyć 
stosunków Unii Europejskiej z jej partnerami, w szczególności w dziedzinie 
międzynarodowej współpracy w ramach polityki konkurencji, kontroli bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych oraz zamówień publicznych.  Mogą się one również przełożyć na 
politykę konkurencji, która sprzyja wyłanianiu się i sukcesowi europejskich liderów w 
kluczowych sektorach, oraz na zdolność reagowania na rodzące się na nowych rynkach, 
takich jak ochrona środowiska, sztuczna inteligencja czy mobilność w miastach, problemy w 
dziedzinie konkurencji zagrażające suwerenności Europy.

Sprawozdawczyni chciałaby także zaapelować do Komisji o podjęcie zdecydowanych działań 
w celu dostosowania konkurencji do ery cyfrowej. Wymaga to uwzględnienia aspektu 
związanego z pozycją rynkową agregatorów danych, aby identyfikować nadużywanie pozycji 
dominującej, oraz w kontekście koncentracji przedsiębiorstw. Oznacza to również 
zdecydowane i odważne działania dotyczące platform pośrednictwa. Należałoby ponadto 
zbadać ewentualność wprowadzenia systemowej kontroli nad rynkami cyfrowymi.

Sprawozdawczyni proponuje także różne sposoby dostosowania polityki konkurencji do 
wyzwań związanych z globalnym ociepleniem. Przykładowo system pomocy państwa 
powinien zostać dostosowany do porozumienia paryskiego i do transformacji energetycznej. 
W tej ostatniej dziedzinie istotne jest, by przegląd odnośnych wytycznych stał się okazją do 
wprowadzenia surowych wymogów w zakresie źródeł energii, które są niezgodne z 
porozumieniem paryskim.

Sprawozdawczyni podkreśla, że polityka konkurencji musi być skuteczniejsza i włączająca. 
Czasami procedury są zbyt długie i kosztowne. Proponowane działania zaradcze wciąż zbyt 
często ograniczają się do środków ściśle finansowych, które często są za mało odstraszające. 
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Sprawozdawczyni uważa, że sprawą pilną jest rozszerzenie wachlarza możliwych środków 
zaradczych. Ponadto polityka konkurencji musi w większym stopniu uwzględniać obywateli, 
w szczególności dzięki większemu angażowaniu reprezentującego ich zgromadzenia, czyli 
Parlamentu Europejskiego. Można by tego dokonać za pomocą pewnych rozwiązań 
przedstawionych w tym sprawozdaniu.

Ponadto sprawozdawczyni pragnie, by Komisja udzieliła konkretnych odpowiedzi na 
sprawozdania Parlamentu Europejskiego. Dlatego świadomie przytacza, czasami 
dosłownie, wezwania sformułowane w poprzednich sprawozdaniach, w przypadku których, 
jej zdaniem, udzielone odpowiedzi nie są wystarczające. Dlatego tak istotne jest, by to 
sprawozdanie, podobnie jak poprzednie, było poddane rygorystycznemu monitorowaniu pod 
względem działań następczych.


