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WSKAZÓWKI 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 

Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 

końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. podkreśla, że przeciwdziałanie fragmentacji jednolitego rynku cyfrowego, w tym poprzez 

badanie charakteru przeszkód występujących w najważniejszych sektorach tego rynku, 

oraz zagwarantowanie otwartości internetu i neutralności sieci w prawie UE – tak aby 

zadbać o jednakowe traktowanie całego ruchu w internecie, bez dyskryminacji, 

ograniczeń lub ingerencji – mają zasadnicze znaczenie dla zwiększenia konkurencji oraz 

dla pobudzenia wzrostu i konkurencyjności, a także dla zwiększenia zaufania 

konsumentów w sektorze cyfrowym; jest zdania, że otwarte standardy i interoperacyjność 

przyczyniają się do uczciwej konkurencji; podkreśla, że polityka konkurencji musi być 

perspektywiczna i uwzględniać nowe sposoby sprzedaży online; 

2. podkreśla, że starania na rzecz pobudzenia wolnej i uczciwej konkurencji, w tym poprzez 

rozwój jednolitego rynku cyfrowego, oraz innych aspektów sektora usług muszą zawsze 

służyć interesom konsumentów oraz MŚP; ponownie stwierdza, że takie starania zwiększą 

wybór oferowany konsumentom i stworzą środowisko, w którym MŚP oraz 

mikroprzedsiębiorstwa będą mogły wykazać się większą innowacyjnością i 

kreatywnością; uważa, że szybkie działanie organów regulacyjnych i organów 

egzekwowania prawa w obliczu wprowadzających w błąd i nieuczciwych praktyk mają 

zasadnicze znaczenie dla realizacji polityki konkurencji; 

3. zauważa, że rynek wyszukiwania online i rynek reklamowy mają szczególne znaczenie 

dla zapewnienia konkurencyjnych warunków w obrębie jednolitego rynku cyfrowego; 

wzywa zatem Komisję do zdecydowanego egzekwowania unijnych reguł konkurencji i do 

zajęcia się problemami w zakresie konkurencji na tych rynkach, z uwzględnieniem całej 

struktury jednolitego rynku cyfrowego i przy użyciu wszelkich narzędzi do jej dyspozycji 

w celu poprawy sytuacji w zakresie konkurencji, tak aby znalazła środki zaradcze 

korzystne dla wszystkich stron; sądzi, że należy uważniej monitorować przypadki 

nadużywania pozycji dominującej osiągniętej w wyniku tzw. przewagi pierwszego ruchu 

oraz efekty sieciowe w sektorze cyfrowym, a zwłaszcza nowe usługi cyfrowe typu peer-

to-peer; 

4. podkreśla w związku z tym, iż uczciwa konkurencja nie oznacza jedynie, że nie powinno 

się nadużywać władzy rynkowej, lecz także to, że na rynku musi być dostatecznie wiele 

podmiotów oraz to, że rynki powinny pozostać dostępne dla nowych podmiotów; wzywa 

zatem Komisję do zbadania charakteru przeszkód wejścia występujących w 

najważniejszych sektorach jednolitego rynku cyfrowego; 

5. z dużym zadowoleniem przyjmuje zobowiązania podjęte przez komisarz Vestager 

podczas jej przesłuchania w Parlamencie, w szczególności dotyczące bliższej współpracy 

z Parlamentem; z zadowoleniem przyjmuje jej stwierdzenie, że ochrona przed 

zakłóceniami konkurencji oraz przed nadużywaniem dominującej pozycji w gospodarce 

cyfrowej działa w ostatecznym rozrachunku na korzyść konsumentów; respektuje 

niezawisłość procedur Komisji w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym 
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konkurencję i nadużywaniu pozycji dominującej oraz niezawisłość jej decyzji w tym 

zakresie, w tym odnoszących się do skarg; podkreśla potrzebę większej jawności ze strony 

organów zajmujących się wprowadzaniem w życie przepisów w dziedzinie konkurencji i 

ochrony danych; 

6. stwierdza, że unijnej polityki konkurencji nie można prowadzić kosztem innych polityk; 

wzywa Unię i państwa członkowskie do wspierania rozwoju wywodzących się z Europy 

światowych liderów w sektorach, które stanowią siłę napędową wzrostu gospodarczego, 

takich jak sektor cyfrowy; 

7. wzywa państwa członkowskie do terminowego wprowadzenia w życie nowych przepisów 

w zakresie zamówień publicznych UE, w tym przepisów dotyczących kryteriów 

związanych z przedmiotem zamówienia, włącznie z cechami społecznymi, 

środowiskowymi i innowacyjnymi, oraz przepisów dotyczących administracji 

elektronicznej, elektronicznych zamówień publicznych i podziału zamówień na części, 

aby pobudzić uczciwą konkurencję i zapewnić optymalne wykorzystanie środków 

finansowych przez organy publiczne; nakłania Komisję do zadbania o stosowanie tych 

przepisów w jak najszerszym zakresie w celu zaradzenia zakłóceniom konkurencji 

spowodowanym zmowami przetargowymi, nadużywaniem dominującej pozycji oraz 

dyskryminacją i brakiem dostępu dla MŚP; wzywa Komisję do działań o światowym 

zasięgu poprzez połączenie unijnej polityki konkurencji na obszarze Europy z obroną 

równych warunków działania dla europejskich przedsiębiorstw w państwach trzecich; 

8. podkreśla znaczenie szczegółowych i jasnych wytycznych Komisji dla przedsiębiorstw, a 

zwłaszcza MŚP, i organów publicznych, mających na celu ułatwienie im zrozumienia 

niedawno przyjętych przepisów dotyczących zamówień publicznych, a w szczególności 

nowych elastycznych rozwiązań, jakie one oferują; 

9. wzywa Komisję do uważnego monitorowania centralizacji zakupów na rynkach 

zamówień publicznych w celu uniknięcia nadmiernej koncentracji siły nabywczej i 

zmowy oraz w celu ochrony dostępności rynku dla MŚP zgodnie z postulatami programu 

„Small Business Act” dla Europy; 

10. zwraca się do Komisji, aby składając zamówienia publiczne za pośrednictwem swych 

dyrekcji generalnych i agencji wykonawczych dokonywała większej liczby zamówień o 

niskiej wartości i zamówień o wartości powyżej 193 000 EUR, zamiast prawie wyłącznie 

korzystać z umów ramowych, które stanowią przeszkodę blokującą dostęp do rynku 

zamówień publicznych europejskim MŚP, ponieważ korzystają na nich jedynie duże 

firmy i konsorcja zlokalizowane w pobliżu centrów decyzyjnych; 

11. przyjmuje z zadowoleniem przyjęcie dyrektywy w sprawie dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji, zmierzającej do umożliwienia 

ofiarom naruszeń unijnych przepisów antymonopolowych dostępu do odszkodowania; 

uważa, że terminowe i właściwe wprowadzenie w życie tej dyrektywy ma kluczowe 

znaczenie dla oceny jej zamierzonego pozytywnego wpływu na zwiększenie dostępności 

dochodzenia swoich praw na drodze sądowej dla MŚP i indywidualnych konsumentów; 

podkreśla, że dostęp do wymiaru sprawiedliwości w tej dziedzinie, w tym – w razie 

konieczności – dostępność zbiorowego dochodzenia roszczeń, ma podstawowe znaczenie 

dla osiągnięcia celów unijnej polityki konkurencji; wzywa Komisję do uważnego 
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monitorowania procesu wprowadzania w życie tej dyrektywy przez państwa członkowskie 

i do zapewnienia jednolitego stosowania jej przepisów w całej Unii; 

12. zauważa, że w niektórych państwach członkowskich w dalszym ciągu nie ma jasności co 

do tego, czy środki przyznawane Europejskim Centrom Konsumenckim uznaje się za 

nieuzasadnioną pomoc państwa; wyraża zaniepokojenie faktem, że w rezultacie środki 

finansowe dla tych Centrów stoją pod znakiem zapytania; wzywa Komisję do jak 

najszybszego poinformowania państw członkowskich o konieczności zgłaszania takich 

środków, aby zagwarantować dalsze udzielanie wsparcia przez Europejskie Centra 

Konsumenckie; 

13. przyjmuje z zadowoleniem białą księgę zatytułowaną „W kierunku skuteczniejszej 

kontroli łączenia przedsiębiorstw”, zmierzającą do usprawnienia i uproszczenia procedur; 

uważa, że skuteczne narzędzie zaradzania zakłóceniom konkurencji jest bardzo istotne dla 

funkcjonowania jednolitego rynku i w ostatecznym rozrachunku przynosi korzyści 

konsumentom; sądzi, że ze względu na to, iż zakup niekontrolujących udziałów 

mniejszościowych może w niektórych przypadkach szkodzić konkurencji, należy znaleźć 

właściwą równowagę między rozwiązaniem kwestii zakłóceń konkurencji a stworzeniem 

nadmiernych obciążeń dla przedsiębiorstw; 

14. uważa, że brak konkurencji w sektorach sieciowych wymaga większej koordynacji 

działań politycznych z działaniami regulacyjnymi, egzekwowania przepisów prawa 

ochrony konkurencji oraz inwestycji sektora publicznego i prywatnego w infrastrukturę; z 

zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza stawić czoła wyzwaniom 

charakteryzującym rynek energii; podkreśla w związku z tym znaczenie uczciwej 

konkurencji i egzekwowania reguł konkurencji, gdyż przyczyniają się one do trwałości, 

konkurencyjności i bezpieczeństwa dostaw; 

15. przyjmuje z zadowoleniem wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 

września 2014 r. w sprawie antykonkurencyjnego charakteru opłat za płatności kartą 

kredytową, jak również uwieńczone powodzeniem działania Komisji podjęte w celu 

dopilnowania, by proces standaryzacji w dziedzinie regulowania płatności nie wpłynął 

negatywnie na dostęp nowych podmiotów do rynku oraz na innowacje; ponownie wyraża 

stanowisko, że należy wprowadzić pułapy opłat za płatności kartą, aby zredukować 

zbędne koszty dla konsumentów; w tym kontekście zwraca się do Komisji o 

przyspieszenie procesu planowania prac nad standaryzacją płatności mobilnych przy 

jednoczesnym zadbaniu o to, by podjęcie jakichkolwiek działań nie wykluczyło nowych 

podmiotów ani nie faworyzowało podmiotów dominujących, a ramy regulacyjne były 

neutralne pod względem technologicznym, tak aby ułatwić przyszłe rozwiązania 

technologiczne; 

16. podkreśla ten wymiar polityki konkurencji, który na mocy Traktatów dotyczy jednolitego 

rynku, oraz znaczenie ochrony konsumentów w kształtowaniu polityki konkurencji; 

wzywa obecną Komisję do kontynuowania zorganizowanego dialogu z Parlamentem, 

zainicjowanego przez poprzednią Komisję; 

17. ponownie stwierdza, że konkurencyjny jednolity rynek jest potrzebny, by pobudzić wzrost 

i stworzyć dobre jakościowo miejsca pracy w Europie; podkreśla, że polityka konkurencji 

jest kluczowym obszarem, w którym Europa może jeszcze bardziej przysłużyć się swoim 
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obywatelom, czyniąc jednolity rynek sprawniejszym; 

18. podkreśla fakt, że polityka konkurencji odgrywa ważną rolę we wzmocnieniu 

całościowego podejścia do jednolitego rynku mającego na celu sprostanie stojącym przed 

Europą wyzwaniom gospodarczym, społecznym i środowiskowym; wzywa Komisję do 

skutecznego reagowania na potrzeby obywateli, konsumentów i MŚP poprzez 

umieszczanie ich trosk w centrum procesu decyzyjnego, tak aby proponowana polityka 

konkurencji mogła stanowić dla europejskich obywateli wartość dodaną; 

19. przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę Komisji wymierzoną w międzynarodowe 

wypożyczalnie samochodów, która zmierza do położenia kresu praktykom 

uniemożliwiającym konsumentom uzyskanie najlepszej dostępnej ceny ze względu na ich 

miejsce zamieszkania; podkreśla, że nie można uniemożliwiać konsumentom skorzystania 

z najlepszej dostępnej stawki przy nabywaniu towarów lub usług w obrębie jednolitego 

rynku. 
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