
AM\917381PL.doc PE496.675v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Gospodarcza i Monetarna

2012/XXXX(INI)

29.10.2012

POPRAWKI
1 - 107

Projekt sprawozdania
Antolín Sánchez Presedo
(PE494.535v01-00)

na temat rocznego sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji UE
(2012/XXXX(INI))



PE496.675v02-00 2/56 AM\917381PL.doc

PL

AM_Com_NonLegReport



AM\917381PL.doc 3/56 PE496.675v02-00

PL

Poprawka 1
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Odniesienie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), w szczególności jego art. 101, 
102 i 107,

Or. en

Poprawka 2
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Odniesienie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie końcowe 
grupy ekspertów wysokiego szczebla w 
sprawie reformy struktury unijnego 
sektora bankowego z dnia 2 października 
2012 r.1,
1http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-
level_expert_group/report_en.pdf.

Or. en

Poprawka 3
Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Odniesienie 17 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie specjalne 
Europejskiego Trybunału 
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Obrachunkowego nr 15 zatytułowane 
„Czy procedury Komisji zapewniają 
skuteczne sprawowanie kontroli pomocy 
państwa?”;

Or. en

Poprawka 4
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji jest częścią kodu 
genetycznego UE i kamieniem węgielnym 
europejskiej społecznej gospodarki 
rynkowej;

A. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji jest przeznaczonym dla 
konsumentów europejskich narzędziem 
służącym do zapewniania prawidłowego 
działania rynku wewnętrznego zdrowym 
pod względem społeczno-gospodarczym i 
zwalczania nadużyć, których dopuszczają 
się niektóre podmioty gospodarcze;

Or. en

Poprawka 5
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji jest częścią kodu 
genetycznego UE i kamieniem węgielnym 
europejskiej społecznej gospodarki 
rynkowej;

A. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji oparta na zasadach otwartego 
rynku i równych warunkach działania we 
wszystkich sektorach jest kamieniem 
węgielnym nieograniczonego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego;

Or. en
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Poprawka 6
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że usunięcie 
przeszkód utrudniających swobodny 
przepływ towarów, usług, osób i kapitału 
jest warunkiem wstępnym wzrostu;

Or. en

Poprawka 7
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że kryzys pogorszył 
się w 2011 r., doprowadzając do recesji 
gospodarki UE;

B. mając na uwadze, że kryzys finansowy i 
gospodarczy wybuchł jesienią 2008 r. i 
pogorszył się w 2011 r., doprowadzając do 
recesji gospodarki UE;

Or. en

Poprawka 8
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że Komisja 
zareagowała na kryzys poprzez przyjęcie 
specjalnych zasad pomocy państwa oraz 
wykorzystanie polityki konkurencji jako 
narzędzia zarządzania kryzysowego;
mając na uwadze, że były to i nadal są 
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ramy tymczasowe;

Or. en

Poprawka 9
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji ma podstawowe znaczenie dla 
walki z kryzysem, wspierania strategii 
„Europa 2020” i dla postępów w kierunku 
unii bankowej, rzeczywistej unii 
gospodarczej i monetarnej i głębszej 
integracji;

C. mając na uwadze, że protekcjonizm 
jedynie pogłębiłby i przedłużył kryzys oraz 
że ścisłe egzekwowanie reguł konkurencji 
ma podstawowe znaczenie dla skierowania 
gospodarki europejskiej na właściwy tor;

Or. en

Poprawka 10
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji ma podstawowe znaczenie dla
walki z kryzysem, wspierania strategii 
„Europa 2020” i dla postępów w kierunku 
unii bankowej, rzeczywistej unii 
gospodarczej i monetarnej i głębszej 
integracji;

C. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji jest środkiem walki z 
kryzysem, wspierania strategii „Europa 
2020” i osiągania postępów w kierunku 
unii bankowej, rzeczywistej unii 
gospodarczej i monetarnej i głębszej 
integracji;

Or. en

Poprawka 11
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji ma podstawowe znaczenie dla 
walki z kryzysem, wspierania strategii 
„Europa 2020” i dla postępów w kierunku 
unii bankowej, rzeczywistej unii 
gospodarczej i monetarnej i głębszej 
integracji;

C. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji ma podstawowe znaczenie dla 
walki z kryzysem, wspierania strategii 
„Europa 2020”, jednolitego rynku i dla 
postępów w kierunku unii bankowej, 
rzeczywistej unii gospodarczej i 
monetarnej oraz głębszej integracji i 
konwergencji;

Or. el

Poprawka 12
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że sprawozdanie 
roczne dotyczące polityki konkurencji 
powinno być instrumentem zwiększania 
ogólnej konkurencyjności Unii, 
rozszerzenia konkurencji i otwierania na 
nowe podmioty i powinno się tym samym 
przyczyniać do rozszerzenia i pogłębienia 
rynku wewnętrznego, a nie tylko odnosić 
się do praktycznego wdrażania polityki 
konkurencji przez Komisję;

Or. en

Poprawka 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że konkurencja nie 
działa w sposób równie zadowalający we 
wszystkich państwach członkowskich;

Or. el

Poprawka 14
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że sektory, w 
których poziom konkurencji jest niski, 
często pokrywają się z sektorami, w 
których wyniki gospodarcze są 
niedostateczne;

Or. en

Poprawka 15
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje
sprawozdanie Komisji dotyczące polityki 
konkurencji za rok 2011; odnotowuje, że 
nowa struktura tematyczna uwzględnia 
kwestie poruszone przez Parlament i 
umożliwia jasne określenie priorytetów, 
celów i podejmowanych działań;

1. odnotowuje sprawozdanie Komisji 
dotyczące polityki konkurencji za rok 
2011; odnotowuje, że nowa struktura 
tematyczna uwzględnia kwestie poruszone 
przez Parlament i umożliwia jasne 
określenie priorytetów, celów i 
podejmowanych działań;

Or. en
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Poprawka 16
Antolín Sánchez Presedo

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że polityka konkurencji jest 
największym sukcesem europejskiej 
społecznej gospodarki rynkowej.
Podkreśla znaczenie wzmocnienia 
ochrony konkurencji, kontroli pomocy 
państwa i łączenia przedsiębiorstw w celu 
zapewnienia wydajności gospodarczej, 
sprawnie funkcjonującego rynku i 
postępu społecznego. Zwiększenie dostępu 
dla MŚP i trzeciego sektora oraz ich 
udziału w rynku wewnętrznym wymaga 
aktywnej polityki konkurencji w celu 
usunięcia istniejących przeszkód.

Or. en

Poprawka 17
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. jest zdania, że przy opracowywaniu 
regulacji sektorowych należy uwzględnić 
cele polityki konkurencji, aby zapewnić 
odpowiednie funkcjonowanie rynków dla 
przedsiębiorstw, konsumentów i 
obywateli;

2. apeluje o spójność między unijną 
polityką konkurencji i pozostałymi 
politykami unijnymi, w tym regulacjami 
sektorowymi, aby zapewnić odpowiednie 
funkcjonowanie rynków dla obywateli i 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. jest zdania, że przy opracowywaniu 
regulacji sektorowych należy uwzględnić 
cele polityki konkurencji, aby zapewnić 
odpowiednie funkcjonowanie rynków dla 
przedsiębiorstw, konsumentów i obywateli;

2. jest zdania, że przy opracowywaniu 
regulacji sektorowych należy uwzględnić 
cele polityki konkurencji, aby zapewnić 
odpowiednie funkcjonowanie rynków 
produktów i usług oraz rynku pracy dla 
przedsiębiorstw, konsumentów i obywateli;

Or. el

Poprawka 19
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. jest zdania, że przy opracowywaniu 
regulacji sektorowych należy uwzględnić 
cele polityki konkurencji, aby zapewnić 
odpowiednie funkcjonowanie rynków dla 
przedsiębiorstw, konsumentów i obywateli;

2. jest zdania, że przy opracowywaniu 
regulacji sektorowych należy uwzględnić 
cele polityki konkurencji, aby zapewnić 
odpowiednie funkcjonowanie rynków dla 
przedsiębiorstw, konsumentów, 
środowiska i obywateli;

Or. en

Poprawka 20
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że wdrożenie polityki 
konkurencji w szerszym ujęciu nie może 
przyczyniać się do wzmacniania już 
istniejących przedsiębiorstw oraz 
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dostawców towarów i usług, lecz jej 
nadrzędnym celem powinno być raczej 
ułatwienie wchodzenia na rynek nowym 
podmiotom oraz pojawiania się nowych 
pomysłów i technik, co zmaksymalizuje 
korzyści dla obywateli Unii;

Or. en

Poprawka 21
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję do przeprowadzenia, 
we współpracy z krajowymi organami ds. 
konkurencji, starannej oceny zakłóceń w 
funkcjonowaniu konkurencji i jej wpływu 
na gospodarkę; zwraca się do Komisji o 
zidentyfikowanie możliwych nierówności 
między państwami członkowskimi w tej 
dziedzinie, w tym ich przyczyn;

Or. el

Poprawka 22
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wskazuje, że rozszerzenie systemu 
nadzwyczajnej kryzysowej pomocy 
państwa przyczyniło się do ochrony 
stabilności finansowej, zapobieżenia 
protekcjonizmowi i zapewnienia 
mechanizmu restrukturyzacji banków i 
reagowania kryzysowego, zaś wszystkie te 
elementy mają szczególne znaczenie w 

3. jest zaniepokojony tym, że mimo iż 
system kryzysowej pomocy państwa miał 
mieć charakter tymczasowy, okazuje się 
trwalszy; wyraża wątpliwości, czy ramy 
tymczasowe skutecznie przyczynią się do 
zapewnienia równych szans w całej UE; w 
swoim trzecim kolejnym sprawozdaniu 
rocznym dotyczącym polityki konkurencji 
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państwach objętych programem; podkreśla potrzebę możliwie szybkiego 
zaprzestania stosowania tych środków 
tymczasowych;

Or. en

Poprawka 23
Bas Eickhoutw imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wskazuje, że rozszerzenie systemu 
nadzwyczajnej kryzysowej pomocy 
państwa przyczyniło się do ochrony 
stabilności finansowej, zapobieżenia 
protekcjonizmowi i zapewnienia 
mechanizmu restrukturyzacji banków i 
reagowania kryzysowego, zaś wszystkie te 
elementy mają szczególne znaczenie w 
państwach objętych programem;

3. wskazuje, że rozszerzenie systemu 
nadzwyczajnej kryzysowej pomocy 
państwa przyczyniło się do ochrony 
stabilności finansowej, zapobieżenia 
protekcjonizmowi i zapewnienia 
mechanizmu restrukturyzacji banków i 
reagowania kryzysowego, zaś wszystkie te 
elementy mają szczególne znaczenie w 
państwach objętych programem; ubolewa 
jednak, że w takich przypadkach jak 
DEXIA opisane podejście zawiodło, oraz 
nalega na wyciągnięcie wniosków z 
wcześniejszych niedostatecznych 
interwencji i na przyjęcie odpowiednich 
praktyk;

Or. en

Poprawka 24
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wskazuje, że rozszerzenie systemu 
nadzwyczajnej kryzysowej pomocy 
państwa przyczyniło się do ochrony 
stabilności finansowej, zapobieżenia 

3. wskazuje, że rozszerzenie systemu 
nadzwyczajnej kryzysowej pomocy 
państwa wynikło z panujących 
okoliczności oraz przyczyniło się do 
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protekcjonizmowi i zapewnienia
mechanizmu restrukturyzacji banków i 
reagowania kryzysowego, zaś wszystkie te 
elementy mają szczególne znaczenie w 
państwach objętych programem;

zapobieżenia pogłębienia się 
niestabilności finansowej i gospodarczej 
oraz do zapewnienia mechanizmu 
restrukturyzacji banków i reagowania 
kryzysowego;

Or. en

Poprawka 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wskazuje, że rozszerzenie systemu 
nadzwyczajnej kryzysowej pomocy 
państwa przyczyniło się do ochrony 
stabilności finansowej, zapobieżenia 
protekcjonizmowi i zapewnienia 
mechanizmu restrukturyzacji banków i 
reagowania kryzysowego, zaś wszystkie te 
elementy mają szczególne znaczenie w 
państwach objętych programem; 

3. wskazuje, że rozszerzenie systemu 
nadzwyczajnej kryzysowej pomocy 
państwa przyczyniło się do ochrony 
stabilności finansowej, zapobieżenia 
protekcjonizmowi i zapewnienia 
mechanizmu restrukturyzacji banków i 
reagowania kryzysowego, zaś wszystkie te 
elementy mają szczególne znaczenie w 
państwach objętych programem, które 
borykają się z poważnymi problemami 
związanymi z płynnością; 

Or. el

Poprawka 26
Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wskazuje, że rozszerzenie systemu 
nadzwyczajnej kryzysowej pomocy 
państwa przyczyniło się do ochrony 
stabilności finansowej, zapobieżenia 
protekcjonizmowi i zapewnienia 
mechanizmu restrukturyzacji banków i 

3. wskazuje, że rozszerzenie systemu 
nadzwyczajnej kryzysowej pomocy 
państwa mogło przyczynić się do
zapobieżenia protekcjonizmowi i 
zapewnienia mechanizmu restrukturyzacji 
banków i reagowania kryzysowego, zaś 
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reagowania kryzysowego, zaś wszystkie te 
elementy mają szczególne znaczenie w 
państwach objętych programem;

wszystkie te elementy mają szczególne 
znaczenie w państwach objętych 
programem;

Or. en

Poprawka 27
Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. utrzymuje, że banki otrzymujące pomoc 
państwa muszą zmniejszyć swoje 
rozmiary, skupić swój model biznesowy na 
opłacalnej części ich działalności oraz 
zminimalizować skutki dla konkurentów 
nieotrzymujących pomocy i podatników 
UE;

skreślony

Or. en

Poprawka 28
Claudio Morganti
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. utrzymuje, że banki otrzymujące pomoc 
państwa muszą zmniejszyć swoje
rozmiary, skupić swój model biznesowy na 
opłacalnej części ich działalności oraz 
zminimalizować skutki dla konkurentów 
nieotrzymujących pomocy i podatników 
UE;

4. utrzymuje, że banki otrzymujące pomoc 
państwa muszą zmniejszyć swoje 
rozmiary, skupić swój model biznesowy na 
opłacalnej części ich działalności, 
poprawić dostęp do kredytów dla rodzin i 
przedsiębiorstw oraz zminimalizować 
skutki dla konkurentów nieotrzymujących 
pomocy i podatników UE; w tym 
kontekście należałoby rozważyć 
oddzielenie banków komercyjnych od 
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banków inwestycyjnych;

Or. it

Poprawka 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. utrzymuje, że banki otrzymujące pomoc 
państwa muszą zmniejszyć swoje rozmiary,
skupić swój model biznesowy na 
opłacalnej części ich działalności oraz 
zminimalizować skutki dla konkurentów 
nieotrzymujących pomocy i podatników 
UE;

4. utrzymuje, że banki otrzymujące pomoc 
państwa muszą skupić swój model 
biznesowy na opłacalnej części ich 
działalności oraz zminimalizować skutki 
dla konkurentów nieotrzymujących 
pomocy i podatników UE;

Or. el

Poprawka 30
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. utrzymuje, że banki otrzymujące pomoc 
państwa muszą zmniejszyć swoje 
rozmiary, skupić swój model biznesowy na 
opłacalnej części ich działalności oraz 
zminimalizować skutki dla konkurentów 
nieotrzymujących pomocy i podatników 
UE;

4. utrzymuje, że banki otrzymujące pomoc 
państwa muszą zmniejszyć swoje rozmiary
i swoją złożoność, skupić swój model 
biznesowy na opłacalnej części ich 
działalności, obniżyć wynagrodzenia oraz 
zminimalizować skutki dla konkurentów 
nieotrzymujących pomocy i podatników 
UE;

Or. en
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Poprawka 31
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje to, że 
„banki zostały zmuszone do rezygnacji ze 
stosowania nierentownych modeli 
biznesowych bazujących na nadmiernym 
wykorzystaniu mechanizmu dźwigni 
finansowej i zbytnim uzależnieniu od 
krótkoterminowego finansowania 
hurtowego i zachęcone do ponownego 
skoncentrowania się na swojej 
podstawowej działalności”; w tym 
kontekście wzywa Komisję do 
uwzględnienia opinii grupy ekspertów 
wysokiego szczebla na temat reformy 
struktury unijnego sektora bankowego w 
odniesieniu do zaproponowanego 
podziału prawnego między transakcjami i 
depozytami;

Or. en

Poprawka 32
Bas Eickhoutw imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że trwająca konsolidacja w 
sektorze bankowości w rzeczywistości 
zwiększyła udział w rynku kilku dużych 
instytucji finansowych, i dlatego wzywa
Komisję do dalszego bacznego 
przyglądania się temu sektorowi z myślą o 
zwiększeniu konkurencji na europejskich 
rynkach bankowych, w tym poprzez 
przeprowadzenie reform strukturalnych w 
przypadku, gdy depozyty klientów 
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indywidualnych pozwalają tym 
instytucjom na wspieranie bardziej 
ryzykownych działań inwestycyjnych;

Or. en

Poprawka 33
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. przypomina, że aby uzyskać 
całościowy obraz finansowej pomocy 
państwa, należy uwzględnić finansowanie 
sektora finansowego przez EBC oraz 
dorozumiane gwarancje instytucji 
finansowych o znaczeniu systemowym, a 
także, że Komisja musi podjąć 
odpowiednie działania;

Or. en

Poprawka 34
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4c. przypomina, że instytucje finansowe o 
znaczeniu systemowym korzystają z 
bezpośredniej pomocy państwa w sposób, 
którego nie da się pominąć, a przez to są 
niekompatybilne z konkurencyjną 
społeczną gospodarką rynkową;

Or. en
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Poprawka 35
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4d. z zadowoleniem przyjmuje jako 
pierwszy krok w tym kierunku 
sprawozdanie Erkkiego Liikanena w 
sprawie reformy strukturalnej unijnego 
sektora bankowego; podkreśla, że 
strukturalne oddzielenie bankowości 
detalicznej od bankowości inwestycyjnej 
jest warunkiem wstępnym przywrócenia 
konkurencyjnego sektora bankowego, w 
którym zagrożenia są odpowiednio 
identyfikowane, oddzielane, zarządzane i 
kontrolowane.

Or. en

Poprawka 36
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina szczyt państw strefy euro z 
dnia 29 czerwca 2012 r.; zgadza się, że 
niezbędne jest przełamanie błędnego koła, 
w jakim znalazły się banki i rządy, 
dysponowanie możliwością 
dokapitalizowania banków bezpośrednio 
poprzez europejski mechanizm stabilności 
oraz ustanowienie w trybie pilnym 
jednolitego mechanizmu nadzoru;

5. przypomina szczyt państw strefy euro z 
dnia 29 czerwca 2012 r.; zgadza się, że 
niezbędne jest przełamanie błędnego koła
oddziaływania pomiędzy rządami i 
bankami;

Or. en
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Poprawka 37
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina szczyt państw strefy euro z 
dnia 29 czerwca 2012 r.; zgadza się, że 
niezbędne jest przełamanie błędnego koła, 
w jakim znalazły się banki i rządy, 
dysponowanie możliwością 
dokapitalizowania banków bezpośrednio 
poprzez europejski mechanizm stabilności 
oraz ustanowienie w trybie pilnym 
jednolitego mechanizmu nadzoru; 

5. przypomina szczyt państw strefy euro z 
dnia 29 czerwca 2012 r.; zgadza się, że 
niezbędne jest przełamanie błędnego koła, 
w jakim znalazły się banki i rządy oraz 
ustanowienie w trybie pilnym jednolitego 
mechanizmu nadzoru;

Or. en

Poprawka 38
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina szczyt państw strefy euro z 
dnia 29 czerwca 2012 r.; zgadza się, że 
niezbędne jest przełamanie błędnego koła, 
w jakim znalazły się banki i rządy, 
dysponowanie możliwością 
dokapitalizowania banków bezpośrednio 
poprzez europejski mechanizm stabilności 
oraz ustanowienie w trybie pilnym 
jednolitego mechanizmu nadzoru; 

5. przypomina szczyt państw strefy euro z 
dnia 29 czerwca 2012 r.; zgadza się, że 
niezbędne jest przełamanie błędnego koła, 
w jakim znalazły się banki i rządy, 
dysponowanie możliwością 
dokapitalizowania banków bezpośrednio 
poprzez europejski mechanizm stabilności 
oraz ustanowienie w trybie pilnym 
jednolitego mechanizmu nadzoru, 
uwzględniającego różnorodność form, 
rozmiarów i koncepcji biznesowych 
przedsiębiorstw w sektorze bankowym;

Or. en
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Poprawka 39
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina szczyt państw strefy euro z 
dnia 29 czerwca 2012 r.; zgadza się, że 
niezbędne jest przełamanie błędnego koła, 
w jakim znalazły się banki i rządy, 
dysponowanie możliwością 
dokapitalizowania banków bezpośrednio 
poprzez europejski mechanizm stabilności 
oraz ustanowienie w trybie pilnym 
jednolitego mechanizmu nadzoru;

5. przypomina szczyt państw strefy euro z 
dnia 29 czerwca 2012 r.; zgadza się, że 
niezbędne jest przełamanie błędnego koła, 
w jakim znalazły się banki i rządy, 
dysponowanie możliwością 
dokapitalizowania banków bezpośrednio 
poprzez europejski mechanizm stabilności 
oraz ustanowienie w trybie pilnym 
jednolitego mechanizmu nadzoru i 
jednolitego europejskiego funduszu 
gwarancji depozytów;

Or. el

Poprawka 40
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca się do Komisji o dokładne 
egzekwowanie zasad ochrony konkurencji 
i zasad kontroli łączenia przedsiębiorstw, 
aby promować przejrzyste, otwarte i 
sprawiedliwe rynki finansowe; z uznaniem 
odnosi się do postępowań Komisji w 
odniesieniu do pozagiełdowego rynku 
instrumentów pochodnych, zwłaszcza jeśli 
chodzi o dane handlowe i usługi związane 
ze swapem ryzyka kredytowego, usługi 
płatnicze i rozpowszechnianie informacji 
finansowych na rynkach;

6. zwraca się do Komisji o dokładne 
egzekwowanie zasad ochrony konkurencji 
i zasad kontroli łączenia przedsiębiorstw, 
aby urzeczywistnić uregulowane, 
przejrzyste, otwarte i sprawiedliwe rynki 
finansowe; z uznaniem odnosi się do 
postępowań Komisji w odniesieniu do 
pozagiełdowego rynku instrumentów 
pochodnych, zwłaszcza jeśli chodzi o dane 
handlowe i usługi związane ze swapem 
ryzyka kredytowego, usługi płatnicze i 
rozpowszechnianie informacji finansowych 
na rynkach;

Or. en
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Poprawka 41
Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do unijnych organów ds. 
konkurencji, aby monitorowały 
zachowanie dużych podmiotów 
finansowych i oligopoli, takich jak agencje 
ratingowe, oraz ich wpływ na rynek, a 
także przypadki zmienności cen związane z 
rynkami finansowymi, oraz aby 
priorytetowo potraktowały domniemane 
manipulowanie stopami w odniesieniu do 
LIBOR, EURIBOR i TIBOR;

7. zwraca się do unijnych organów ds. 
konkurencji, aby monitorowały 
zachowanie dużych podmiotów 
finansowych i oligopoli, takich jak agencje 
ratingowe, oraz ich wpływ na rynek, a 
także przypadki zmienności cen związane z 
rynkami finansowymi, oraz aby 
priorytetowo potraktowały domniemane 
manipulowanie stopami w odniesieniu do 
LIBOR, EURIBOR i TIBOR, w ścisłej 
współpracy z innymi jurysdykcjami; 
wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
kwestia ta została w pełni zbadana, w tym, 
czy wszystkie instrumenty UE zostały 
wykorzystane w celu zapobieżenia takiej 
sytuacji;

Or. en

Poprawka 42
Claudio Morganti
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do unijnych organów ds. 
konkurencji, aby monitorowały 
zachowanie dużych podmiotów 
finansowych i oligopoli, takich jak agencje 
ratingowe, oraz ich wpływ na rynek, a 
także przypadki zmienności cen związane z 
rynkami finansowymi, oraz aby 
priorytetowo potraktowały domniemane 

7. zwraca się do unijnych organów ds. 
konkurencji, aby monitorowały 
zachowanie dużych podmiotów 
finansowych i oligopoli, takich jak agencje 
ratingowe, oraz ich wpływ na rynek, a 
także przypadki zmienności cen związane z 
rynkami finansowymi, oraz aby 
priorytetowo potraktowały domniemane 
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manipulowanie stopami w odniesieniu do 
LIBOR, EURIBOR i TIBOR;

manipulowanie stopami w odniesieniu do 
LIBOR, EURIBOR i TIBOR w celu 
zapobieżenia powstaniu bańki stopy 
oprocentowania po bańce hipotecznej;

Or. it

Poprawka 43
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. ponownie wzywa Komisję do 
zaproponowania wniosku dotyczącego 
stworzenia publicznej agencji ratingowej, 
która jako jedyna byłaby uprawniona do 
dokonywania oceny długu publicznego w 
Unii Europejskiej. Nie będąc uczestnikiem 
rynku, ta publiczna agencja ratingowa 
powinna generalnie w racjonalniejszy i 
bardziej długoterminowy sposób oceniać 
zadłużenie publiczne i stabilność 
finansową Unii;

Or. en

Poprawka 44
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Nagłówek trzeci

Projekt rezolucji Poprawka

Promowanie wzrostu, miejsc pracy i 
konkurencyjności

Promowanie trwałego wzrostu, miejsc 
pracy i konkurencyjności

Or. en
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Poprawka 45
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przyznaje, że polityka konkurencji jest 
główną siłą napędową wydajności i 
globalnej konkurencyjności, pełniącą 
kluczową rolę we wspieraniu należytych 
finansów publicznych i celów strategii 
„Europa 2020” dotyczących 
inteligentnego i trwałego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

skreślony

Or. en

Poprawka 46
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przyznaje, że polityka konkurencji jest 
główną siłą napędową wydajności i 
globalnej konkurencyjności, pełniącą 
kluczową rolę we wspieraniu należytych 
finansów publicznych i celów strategii 
„Europa 2020” dotyczących 
inteligentnego i trwałego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

8. przyznaje, że polityka konkurencji jest 
niezbędnym narzędziem służącym 
utrzymaniu jednolitego rynku oraz główną 
siłą napędową wydajności i zewnętrznej 
konkurencyjności UE;

Or. en

Poprawka 47
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. przyznaje, że polityka konkurencji jest 
główną siłą napędową wydajności i 
globalnej konkurencyjności, pełniącą 
kluczową rolę we wspieraniu należytych 
finansów publicznych i celów strategii 
„Europa 2020” dotyczących inteligentnego 
i trwałego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu;

8. przyznaje, że polityka konkurencji jest 
główną siłą napędową wydajności, 
efektywności i globalnej konkurencyjności, 
pełniącą kluczową rolę we wspieraniu 
sprawiedliwych i otwartych rynków,
należytych finansów publicznych i celów 
strategii „Europa 2020” dotyczących 
inteligentnego i trwałego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

Or. el

Poprawka 48
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że pogłębienie jednolitego 
rynku, sfinalizowanie agendy cyfrowej i 
wspieranie innowacji wymaga silnej 
konkurencji; zwraca uwagę, że wszystkie 
instrumenty ochrony konkurencji, kontroli 
pomocy państwa i łączenia przedsiębiorstw 
mają podstawowe znaczenie dla odnowy 
gospodarczej; 

9. podkreśla, że pogłębienie jednolitego 
rynku, wznowienie wzrostu 
gospodarczego, zapewnienie atrakcyjności 
rynku europejskiego na szczeblu 
globalnym, sfinalizowanie agendy 
cyfrowej i wspieranie badań i innowacji 
wymagają silnej konkurencji; zwraca 
uwagę, że wszystkie instrumenty ochrony 
konkurencji, kontroli pomocy państwa i 
łączenia przedsiębiorstw mają podstawowe 
znaczenie dla regulacji rynku, wsparcia 
przejrzystości i odnowy gospodarczej; 

Or. el

Poprawka 49
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że pogłębienie jednolitego 
rynku, sfinalizowanie agendy cyfrowej i 
wspieranie innowacji wymaga silnej 
konkurencji; zwraca uwagę, że wszystkie 
instrumenty ochrony konkurencji, kontroli 
pomocy państwa i łączenia przedsiębiorstw 
mają podstawowe znaczenie dla odnowy 
gospodarczej;

9. podkreśla, że pogłębienie jednolitego 
rynku, sfinalizowanie agendy cyfrowej i 
wspieranie innowacji wymaga, oprócz 
zdrowej różnorodności podmiotów 
gospodarczych, także silnej i proaktywnej 
polityki przemysłowej; zwraca uwagę, że 
instrumenty ochrony konkurencji i kontroli 
łączenia przedsiębiorstw mają podstawowe 
znaczenie dla odnowy gospodarczej;

Or. en

Poprawka 50
Antolín Sánchez Presedo
Salvador Garriga Polledo

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. jest zdania, że wpływ procedur 
wynikających z postępowań 
wyjaśniających dotyczących pomocy 
państwa na przedsiębiorstwa powinien być 
zgodny z uzasadnionymi oczekiwaniami i 
zasadami pewności prawa; uważa, że w 
sytuacjach, gdy wpływ społeczny i 
gospodarczy znacznie przekracza korzyści, 
zwrot udzielonej pomocy nie powinien być 
jedynym środkiem przywracania 
konkurencji, pod warunkiem że można 
opracować lepsze działania naprawcze: a 
także, że w każdym przypadku zwrot 
powinien być proporcjonalny i 
współmierny.

Or. en

Poprawka 51
Sophia in 't Veld
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Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca uwagę na wyrok Sądu w 
sprawie MasterCard z dnia 24 maja 2012 
r., potwierdzający antykonkurencyjny 
charakter wielostronnych opłat 
interchange; ponownie wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
zapewniającego równe szanse na rynku 
płatności kartą, co w pełni odblokuje jego 
potencjał wzrostu i zapewni do niego 
dostęp nowym podmiotom wchodzącym na 
rynek;

Or. en

Poprawka 52
Antolín Sánchez Presedo

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. uważa, że działania publiczne podjęte 
w celu udzielenia wsparcia ofiarom 
oszustw i nielegalnych praktyk 
finansowych na szeroką skalę, których 
jedynym celem jest uniknięcie dalszych 
szkód i przywrócenie praw 
przysługujących ofiarom takich oszustw, 
nie powinny być uznawane za pomoc 
państwa.

Or. en

Poprawka 53
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zobowiązuje Komisję do skutecznego 
wzmocnienia polityki konkurencji oraz do 
promowania technologii i zasobów 
przyjaznych środowisku; odnotowuje, że 
nowe wytyczne ETS powinny przyczynić 
się do zapobiegania ucieczce emisji, 
ochrony sygnałów cenowych i 
ograniczania zakłóceń;

10. zobowiązuje Komisję do skutecznego 
wzmocnienia polityki konkurencji oraz do 
promowania technologii i zasobów 
przyjaznych środowisku; odnotowuje, że 
nowe wytyczne ETS powinny przyczynić 
się do zapobiegania ucieczce emisji, 
ochrony sygnałów cenowych i 
ograniczania zakłóceń;
uważa, że obecna niska cena ETS w 
jedynie nieznacznym stopniu przyczynia 
się do promowania technologii 
przyjaznych dla klimatu i spowalnia 
przejście na gospodarkę niskoemisyjną; w 
związku z tym wzywa Komisję do
przedstawienia środków strukturalnych w 
celu rozwiązania problemu nadwyżki 
uprawnień do emisji CO2 na trzecim 
etapie ETS;

Or. en

Poprawka 54
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że polityka konkurencji 
powinna promować włączenie społeczne 
poprzez dostęp do rynków, postęp 
gospodarczy i lepsze zarządzanie 
wydatkami publicznymi, a także 
zapobiegać prześciganiu się w udzielaniu 
dotacji w UE oraz umożliwiać państwom 
członkowskim korygowanie 
nieprawidłowości na rynku i wspieranie 
usług świadczonych w interesie ogólnym i 
osób najbardziej zagrożonych 
wykluczeniem społecznym;

11. podkreśla, że polityka konkurencji 
powinna promować dostęp do rynków, 
postęp gospodarczy i lepsze zarządzanie 
wydatkami publicznymi, a także 
zapobiegać prześciganiu się w udzielaniu 
dotacji w UE oraz umożliwiać państwom 
członkowskim korygowanie 
nieprawidłowości na rynku i wspieranie 
usług świadczonych w interesie ogólnym i 
osób najbardziej zagrożonych 
wykluczeniem społecznym;
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Or. en

Poprawka 55
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Unowocześnienie polityki w dziedzinie 
pomocy państwa
11a. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji w sprawie unowocześnienia 
unijnej polityki w dziedzinie pomocy 
państwa (COM(2012)0209); wzywa 
jednak Komisję do zapewnienia tego, aby 
stymulowanie wzrostu gospodarczego 
będące jednym z ogólnych celów 
przedmiotowej reformy nie przyczyniło się 
ponownie do zwiększenia długu 
publicznego;

Or. en

Poprawka 56
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że podstawową rolą 
kontroli pomocy państwa jest zapewnienie 
równych szans na rynku wewnętrznym; z 
zadowoleniem przyjmuje pakiet reform, 
których celem jest unowocześnianie 
polityki w dziedzinie pomocy państwa, 
jako podstawę trwającego procesu 
unowocześniania polityki konkurencji;
apeluje o terminowe wdrożenie pakietu 
reform;
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Or. en

Poprawka 57
Bas Eickhout
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że polityka konkurencji 
musi umożliwiać udzielanie 
odpowiedniego wsparcia państwa na rzecz
przejścia na ekologiczną gospodarkę, w 
szczególności w odniesieniu do 
odnawialnych źródeł energii i 
efektywności energetycznej, oraz że nowe 
wytyczne powinny opierać się na tej 
przesłance.

Or. en

Poprawka 58
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. podziela zdanie Komisji, że procedury 
pomocy państwa należy przyspieszyć w 
celu umożliwienia skoncentrowania się w 
większym stopniu na skomplikowanych 
przypadkach, które wywierają poważny 
wpływ na konkurencję na rynku 
wewnętrznym; odnotowuje wniosek 
Komisji dotyczący zwiększenia jej 
kompetencji decyzyjnych w odniesieniu do 
rozpatrywania skarg; wzywa Komisję do 
przedstawienia szczegółowych kryteriów 
dotyczących tego, w jaki sposób należy 
odróżniać w tym kontekście ważniejsze 
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przypadki od mniej ważnych; zwraca 
uwagę, że odpowiednie możliwości takiego 
rozróżnienia obejmują ustanowienie 
wyższych progów w rozporządzeniu de 
minimis oraz rozszerzenie kategorii 
horyzontalnych w ramach rozporządzenia 
upoważniającego i ogólnego 
rozporządzenia w sprawie wyłączeń 
blokowych;

Or. en

Poprawka 59
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. odnotowuje wyrażony przez Komisję 
ogólny zamiar zwolnienia większej liczby 
środków z obowiązku zgłaszania;
podkreśla jednak, że państwa 
członkowskie będą musiały zapewnić 
zgodność ex ante środków de minimis 
oraz programów objętych wyłączeniem 
grupowym z regułami pomocy państwa w 
celu zapewnienia dostatecznego poziomu 
kontroli, przy czym Komisja w dalszym 
ciągu będzie przeprowadzać kontrolę ex 
post takich przypadków;

Or. en

Poprawka 60
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 11 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11d. podkreśla, że Komisja musi zapewnić 
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lepszą wymianę informacji z państwami 
członkowskimi pod względem ich jakości i 
terminowości ich przedstawiania oraz 
przygotowania zgłoszeń; podkreśla, że 
skuteczne systemy krajowe muszą 
zapewniać zgodność środków pomocy 
państwa wyłączonych z obowiązku 
zgłoszenia ex ante z prawem Unii;

Or. en

Poprawka 61
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 11 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11e. zauważa, że stosowne informacje o 
przypadkach kontroli pomocy państwa 
dostarczają jak dotąd wyłącznie państwa 
członkowskie; zwraca się do Komisji o 
ocenę tego, czy dodatkowe zasoby ludzkie 
będą potrzebne w celu rozszerzenia jej 
narzędzi służących do gromadzenia 
informacji oraz umożliwienia Komisji 
otrzymywania informacji bezpośrednio od 
uczestników rynku; zauważa jednak, że 
Komisja nie powinna móc włączać 
dodatkowych kwestii dotyczących jakości i 
skuteczności do oceny kompatybilności;
decyzje te należy pozostawić podmiotowi 
udzielającemu pomoc;

Or. en

Poprawka 62
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że niedawno przyjęty pakiet 
dotyczący usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym powinien 
doprowadzić do prostszych, jaśniejszych i 
bardziej elastycznych ram usług 
publicznych wysokiej jakości; zgadza się z
tym, że należy wyłączyć szpitale, 
mieszkalnictwo socjalne, wszystkie usługi 
socjalne i usługi świadczone w ogólnym 
interesie gospodarczym poniżej poziomu 
de minimis;

12. zwraca uwagę na to, że obywatele 
europejscy chcieliby, aby niezbędne i 
ważne usługi publiczne miały wysoką 
jakość i przystępne ceny oraz aby były 
świadczone na wielu obszarach;
podkreśla, że w tym celu niezbędne jest 
zapewnienie konkurencji między różnymi 
dostawcami usług; podkreśla, że niedawno 
przyjęty pakiet dotyczący usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym mógłby doprowadzić do 
prostszych, jaśniejszych i bardziej 
elastycznych ram w tym względzie;
podkreśla, że zgodnie z regułami 
konkurencji określonymi w TFUE 
Komisja jest zobowiązana do zapewnienia 
zgodności rekompensaty przyznanej z 
tytułu wykonywania usług świadczonych 
w ogólnym interesie gospodarczym z 
przepisami UE dotyczącymi pomocy 
państwa, tak aby uniknąć z jednej strony 
niskiej jakości usług, a z drugiej strony 
wysokich kosztów dla społeczeństwa;
wyraża zaniepokojenie z powodu 
wyłączenia zbyt dużej liczby usług z 
kontroli organów ds. konkurencji poprzez 
określenie zbyt wysokich poziomów de 
minimis;

Or. en

Poprawka 63
Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że niedawno przyjęty pakiet 
dotyczący usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym powinien 
doprowadzić do prostszych, jaśniejszych i 

12. podkreśla, że niedawno przyjęty pakiet 
dotyczący usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym powinien 
doprowadzić do prostszych, jaśniejszych i 
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bardziej elastycznych ram usług 
publicznych wysokiej jakości; zgadza się z
tym, że należy wyłączyć szpitale, 
mieszkalnictwo socjalne, wszystkie usługi 
socjalne i usługi świadczone w ogólnym 
interesie gospodarczym poniżej poziomu 
de minimis;

bardziej elastycznych ram usług 
publicznych wysokiej jakości; jest 
zaniepokojony tym, że szpitale, 
mieszkalnictwo socjalne i wszystkie usługi 
socjalne skorzystają z ogólnego zwolnienia 
z obowiązku zgłaszania, w szczególności w 
świetle ostatnich ustaleń dotyczących tego, 
że mechanizm zwolnienia wykazuje 
poważne niedociągnięcia;

Or. en

Poprawka 64
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że niedawno przyjęty pakiet 
dotyczący usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym powinien
doprowadzić do prostszych, jaśniejszych i 
bardziej elastycznych ram usług 
publicznych wysokiej jakości; zgadza się z 
tym, że należy wyłączyć szpitale, 
mieszkalnictwo socjalne, wszystkie usługi 
socjalne i usługi świadczone w ogólnym 
interesie gospodarczym poniżej poziomu 
de minimis;

12. podkreśla, że niedawno przyjęty pakiet 
dotyczący usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym powinien 
doprowadzić do prostszych, jaśniejszych i 
bardziej elastycznych ram usług 
publicznych wysokiej jakości, przy 
jednoczesnym zwiększeniu konkurencji i 
promowaniu większego wyrównania szans 
między publicznymi i prywatnymi 
dostawcami tych usług; zgadza się z tym, 
że należy wyłączyć szpitale, 
mieszkalnictwo socjalne, wszystkie usługi 
socjalne i usługi świadczone w ogólnym 
interesie gospodarczym poniżej poziomu 
de minimis;

Or. en

Poprawka 65
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że niedawno przyjęty pakiet 
dotyczący usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym powinien 
doprowadzić do prostszych, jaśniejszych i 
bardziej elastycznych ram usług 
publicznych wysokiej jakości; zgadza się z 
tym, że należy wyłączyć szpitale, 
mieszkalnictwo socjalne, wszystkie usługi 
socjalne i usługi świadczone w ogólnym 
interesie gospodarczym poniżej poziomu 
de minimis;

12. podkreśla, że niedawno przyjęty pakiet 
dotyczący usług świadczonych w ogólnym
interesie gospodarczym powinien 
doprowadzić do prostszych, jaśniejszych i 
bardziej elastycznych ram usług 
publicznych wysokiej jakości; ponownie 
podkreśla, że szpitale, mieszkalnictwo 
socjalne, wszystkie usługi socjalne i usługi 
świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym należy wyłączyć bez 
ustanawiania wartości progowych;

Or. en

Poprawka 66
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. ubolewa, że Komisja utrzymała 
restrykcyjny zakres zwolnień z przepisów 
dotyczących pomocy państwa w dziedzinie 
mieszkalnictwa socjalnego, ograniczając 
go w ramach niedawno przyjętego pakietu 
dotyczącego usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym do osób 
w niekorzystnym położeniu czy też mniej 
uprzywilejowanych grup społecznych;
wzywa Komisję do przyjęcia elastycznego i 
konstruktywnego stanowiska w sprawie 
państw członkowskich, które w związku z 
tą definicją doświadczają trudności w 
swoich sektorach mieszkalnictwa 
socjalnego;

Or. en
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Poprawka 67
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Nagłówek piąty

Projekt rezolucji Poprawka

Poprawa dobrobytu konsumentów: 
przykład sektora żywności

Poprawa dobrobytu konsumentów: rozwój 
sektorowy

Or. en

Poprawka 68
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Nagłówek piąty

Projekt rezolucji Poprawka

Poprawa dobrobytu konsumentów: 
przykład sektora żywności

Poprawa ogólnego dobrobytu: przykład 
sektora żywności

Or. en

Poprawka 69
Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Ustęp -14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-14a. ubolewa nad tym, że pomimo 
ogólnego celu, jakim jest zwiększenie 
orientacji rynkowej WPR, we wniosku 
dotyczącym WPR zachowane są niektóre 
odstępstwa od art. 101 TFUE; uważa, że 
również rolnictwo powinno w pełni 
podlegać regułom konkurencji;

Or. en
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Poprawka 70
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zaniepokojony tym, że od połowy 
2007 r. ceny żywności znacznie wzrosły 
przy wysokiej zmienności cen 
producentów, a także tym, że 
konsumpcyjne ceny żywności stanowią 
główny element ogólnej inflacji; podkreśla, 
że nowym ramom dotyczącym rokowań 
zbiorowych w łańcuchu wartości powinna 
towarzyszyć przychylna konkurencyjności 
działalność organizacji producenckich i
platforma monitorowania cen żywności;

14. jest zaniepokojony tym, że od połowy 
2007 r. ceny żywności znacznie wzrosły 
przy wysokiej zmienności cen 
producentów, a także tym, że 
konsumpcyjne ceny żywności stanowią 
główny element ogólnej inflacji; podkreśla
konieczność unikania takich środków 
polityki rolnej jak kwoty produkcyjne, 
które dzielą rynki krajowe i utrudniają 
efektywne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego; nalega, by Komisja, we 
współpracy z krajowymi organami ds. 
konkurencji, starannie skontrolowała 
konkurencję w sektorze rolno-
przemysłowym pod kątem wsparcia, 
przejrzystości i kształtowania się cen 
konsumpcyjnych na wszystkich szczeblach 
łańcucha wartości;

Or. en

Poprawka 71
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zaniepokojony tym, że od połowy 
2007 r. ceny żywności znacznie wzrosły 
przy wysokiej zmienności cen 
producentów, a także tym, że 
konsumpcyjne ceny żywności stanowią 
główny element ogólnej inflacji; podkreśla, 
że nowym ramom dotyczącym rokowań 

14. jest zaniepokojony tym, że od połowy 
2007 r. ceny żywności znacznie wzrosły 
przy wysokiej zmienności cen 
producentów, a także tym, że 
konsumpcyjne ceny żywności stanowią 
główny element ogólnej inflacji; podkreśla, 
że nowym ramom dotyczącym rokowań 
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zbiorowych w łańcuchu wartości powinna 
towarzyszyć przychylna konkurencyjności 
działalność organizacji producenckich i 
platforma monitorowania cen żywności;

zbiorowych w łańcuchu wartości powinna 
towarzyszyć przychylna konkurencyjności 
działalność organizacji producenckich i 
platforma monitorowania cen żywności; 
przypomina, że korzyści dla 
konsumentów, które można osiągnąć w 
sektorze spożywczym, można pomnożyć 
poprzez przeprowadzenie takich samych 
reform w zakresie konkurencji we 
wszystkich pozostałych sektorach 
gospodarki;

Or. en

Poprawka 72
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zaniepokojony tym, że od połowy 
2007 r. ceny żywności znacznie wzrosły 
przy wysokiej zmienności cen 
producentów, a także tym, że 
konsumpcyjne ceny żywności stanowią 
główny element ogólnej inflacji; podkreśla, 
że nowym ramom dotyczącym rokowań 
zbiorowych w łańcuchu wartości powinna 
towarzyszyć przychylna konkurencyjności 
działalność organizacji producenckich i 
platforma monitorowania cen żywności;

14. jest zaniepokojony tym, że od połowy 
2007 r. ceny żywności znacznie wzrosły 
przy wysokiej zmienności cen 
producentów, a także tym, że 
konsumpcyjne ceny żywności stanowią 
główny element ogólnej inflacji; podkreśla, 
że nowym ramom dotyczącym rokowań 
zbiorowych w łańcuchu wartości powinna 
towarzyszyć platforma monitorowania cen 
żywności;

Or. en

Poprawka 73
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że usługi świadczone w 
ogólnym interesie gospodarczym i 
społecznym stanowią istotną część ogółu 
usług świadczonych w państwach 
członkowskich, przy czym sugeruje, że 
znaczące zyski można uzyskać poprzez 
zwiększenie efektywności wspomnianych 
usług; podkreśla, że w tym kontekście 
podstawowe znaczenie ma dopilnowanie 
tego, aby przepisy regulujące świadczenie 
usług w ogólnym interesie gospodarczym i 
społecznym chroniły konsumentów, a nie 
poszczególnych dostawców tych usług;

Or. en

Poprawka 74
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla ogromną rolę spekulacji 
na rynkach żywności jako główną 
przyczynę zmienności cenowej; ubolewa 
nad tym, że rola ta nie została opisana w 
sprawozdaniu Komisji dotyczącym polityki 
konkurencji za rok 2011; wzywa Komisję 
do podjęcia działań mających na celu 
rozwiązanie problemu spekulacji na 
rynkach żywności;

Or. en

Poprawka 75
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14b. nalega, by Komisja rozważyła 
dokonanie przeglądu europejskiej polityki 
konkurencji poza obecnym wąskim 
ukierunkowaniem na dobrobyt 
konsumenta i kwestię niskich cen 
żywności; podkreśla, że obniżenie cen 
żywności nie może negatywnie wpływać 
na zatrudnienie, ochronę środowiska oraz 
jakość i bezpieczeństwo żywności;

Or. en

Poprawka 76
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 14 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. wyraża swoją dezaprobatę dla 
wspomnianego „ogólnego celu, jakim jest 
zwiększenie orientacji rynkowej WPR”;
wzywa Komisję do dalszego zbadania 
korzystnej roli organizacji producentów i 
spółdzielni w zwiększaniu dobrobytu i siły 
przetargowej małych gospodarstw rolnych 
w odniesieniu do przemysłu 
petrochemicznego;

Or. en

Poprawka 77
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z niecierpliwością oczekuje na 15. z niecierpliwością oczekuje na 
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sprawozdanie europejskiej sieci 
konkurencji na ten temat; odnotowuje fakt, 
że największa liczba postępowań w ramach 
spraw dotyczących ochrony konkurencji 
dotyczy zbóż i produktów mleczarskich, 
oraz zachęca krajowe organy ds. 
konkurencji do zwiększenia liczby 
inicjatyw w tym obszarze;

sprawozdanie europejskiej sieci 
konkurencji na ten temat; odnotowuje fakt, 
że największa liczba postępowań w ramach 
spraw dotyczących ochrony konkurencji 
dotyczy zbóż i produktów mleczarskich, 
oraz zachęca krajowe organy ds. 
konkurencji do zwiększenia liczby 
inicjatyw w tym obszarze; wzywa Komisję 
do zbadania europejskiego sektora cukru, 
w którym w 2011 i 2012 r. panowała 
wysoka inflacja cen;

Or. en

Poprawka 78
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Poszczególne sektory
15a. ponownie domaga się, aby Komisja 
dopilnowała pełnego wdrożenia pakietu 
dotyczącego wewnętrznego rynku energii;
zachęca Komisję do aktywnego 
monitorowania konkurencji na rynkach 
energii w związku z tym, że otwarty 
i konkurencyjny jednolity rynek energii 
nie został jeszcze w pełni zrealizowany, 
w szczególności gdy prywatyzacja usług 
komunalnych daje początek rynkom 
monopolistycznym lub oligopolistycznym;

Or. en

Poprawka 79
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do traktowania z 
należytą uwagą zagadnień dotyczących 
konkurencji w złożonym środowisku, 
takim jak wielostronne płatności; uważa, 
że konkretnymi kwestiami wyłaniającymi 
się w tej dziedzinie należy się zajmować w 
zależności od indywidualnych 
przypadków;

Or. en

Poprawka 80
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. cieszy się z przyjęcia pakietu 
dotyczącego portów lotniczych, który 
obejmuje dostęp do przydziałów czasu na 
start, efektywność i jakość usług w 
zakresie obsługi naziemnej oraz 
ograniczenia odnoszące się do poziomu 
hałasu w portach lotniczych; przychylnie 
odnosi się do przeprowadzonych przez 
Komisję postępowań wyjaśniających w 
zakresie łączenia przedsiębiorstw i 
ochrony konkurencji w sektorze 
lotnictwa; zachęca Komisję do objęcia 
surową kontrolą pomocy państwa 
udzielanej na wszystkich szczeblach władz 
na rzecz regionalnych portów lotniczych i 
tanich przewoźników w celu 
dopilnowania, aby niektóre porty i linie 
lotnicze nie były uprzywilejowane w 
stosunku do innych w kwestii 
otrzymywania pomocy państwa;
podkreśla, że wsparcie w ramach 
funduszy strukturalnych UE również 
może stanowić pomoc państwa niezgodną 
z prawem;
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Or. en

Poprawka 81
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. wzywa Komisję do dokładnego 
przeanalizowania ostatnich zmian na 
unijnym rynku towarowego transportu 
lotniczego i usług ekspresowych. W tym 
kontekście uważa, że należy rozważyć i 
szczegółowo zbadać planowane połączenie 
amerykańskiej firmy UPS i holenderskiej 
firmy TNT Express;

Or. en

Poprawka 82
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. zauważa, że w Stanach 
Zjednoczonych firmy FedEx i UPS 
działają na rynku usług ekspresowych w 
ramach swego rodzaju duopolu i że od
ponad 10 lat rynek ten jest praktycznie 
niedostępny dla konkurentów 
europejskich; jednocześnie UE stale 
otwiera swoje rynki dla firm 
amerykańskich; stwierdza, że połączenie 
TNT i UPS doprowadziłoby do sytuacji, w 
której tylko jedna główna firma 
europejska świadcząca usługi ekspresowe 
i logistyczne byłaby w stanie konkurować 
z nimi w UE i na świecie; jest zatem 
przekonany, że mogłoby to wywrzeć 
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znaczny wpływ na konkurencję cenową na 
rynku wewnętrznym na niekorzyść 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 83
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 15 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15d. podkreśla, że na amerykańskim
rynku lotniczym przedsiębiorstwa 
europejskie nie mają równych szans i że 
na rynku lotniczym UE–USA wciąż 
występują oczywiste dysproporcje, 
ponieważ europejskim towarowym liniom 
lotniczym odmawia się dostępu do 
amerykańskiego rynku krajowego i linie 
te muszą konkurować w niekorzystnych 
warunkach; podkreśla, że ten nierówny 
dostęp do rynku zakłóca konkurencję i w 
rezultacie szkodzi europejskiemu 
przemysłowi logistycznemu i jego 
klientom;

Or. en

Poprawka 84
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zachęca Komisję do dalszego 
promowania kultury konkurencji poprzez 
określenie ogólnych zasad i pomocniczych 
działań w tym zakresie skierowanych do 
przedsiębiorstw, a w szczególności poprzez 
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wykazanie większego zainteresowania i 
pozytywniejszego podejścia do kwestii 
zgodności, ponieważ będzie to miało 
decydujący zapobiegawczy wpływ, który 
leży w interesie publicznym;

Or. en

Poprawka 85
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zaleca stosowanie procedury 
rozwiązywania sporów i w stosownych 
przypadkach zniechęcających i 
proporcjonalnych grzywien przy 
jednoczesnym unikaniu negatywnych 
gospodarczych i społecznych skutków 
wyprowadzania z rynku przedsiębiorstw 
pod presją;

18. zaleca stosowanie procedury 
rozwiązywania sporów i w stosownych 
przypadkach zniechęcających i 
proporcjonalnych grzywien przy 
jednoczesnym unikaniu negatywnych 
gospodarczych i społecznych skutków 
wyprowadzania z rynku przedsiębiorstw 
pod presją; uważa, że stosowanie coraz 
wyższych kar jako jedynego instrumentu 
ochrony konkurencji może być zbyt słabe, 
zwłaszcza ze względu na potencjalną 
utratę miejsc pracy w wyniku niezdolności 
do dokonywania płatności; podkreśla, że 
polityka nakładania wysokich kar nie 
powinna być stosowana jako alternatywny 
mechanizm finansowania budżetu;
opowiada się za metodą „kija i 
marchewki”, w której funkcjonują kary 
służące skutecznemu odstraszaniu, 
zwłaszcza sprawców wielokrotnych 
wykroczeń, a jednocześnie zachęca się do 
przestrzegania przepisów;

Or. en

Poprawka 86
Krišjānis Kariņš
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Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. przypomina, że kryzys finansowy 
spowodował poważne trudności dla 
przedsiębiorstw, które mają istotne 
znaczenie dla obywateli wielu państw 
członkowskich. W związku z tym przy 
określaniu kwoty pomocy państwa 
przekazywanej takim przedsiębiorstwom 
należy wziąć pod uwagę czynniki 
społeczne; pomoc państwa w tego rodzaju 
przypadkach może przekraczać progi 
określone w rozporządzeniu nr 1998/2006.

Or. en

Poprawka 87
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca uwagę, że stosowanie grzywien 
nie powinno uniemożliwiać 
przedsiębiorstwom wewnętrzne pociąganie 
do odpowiedzialności swojej kadry 
kierowniczej i pracowników, ani też w 
stosownych przypadkach uniemożliwiać 
państwom członkowskim zajmowanie się 
kwestiami odpowiedzialności karnej; 
zwraca się do Komisji o opublikowanie 
komunikatu na temat tych aspektów;

19. zwraca uwagę, że stosowanie grzywien 
nie powinno uniemożliwiać 
przedsiębiorstwom wewnętrzne pociąganie 
do odpowiedzialności swojej kadry 
kierowniczej i pracowników, ani też w 
stosownych przypadkach uniemożliwiać 
państwom członkowskim zajmowanie się 
kwestiami odpowiedzialności karnej;

Or. en

Poprawka 88

Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

19a. jest głęboko zaniepokojony 
ustaleniami Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego, zgodnie z którymi 
Komisja nie stara się systematycznie 
wykrywać niezgłoszonych środków 
pomocy oraz nie ocenia wpływu ex post 
swojej kontroli pomocy państwa w sposób 
całościowy; domaga się dalszego 
wyjaśnienia oświadczenia komisarza 
Joaquina Almunii na forum komisji 
ECON z dnia 19 czerwca dotyczącego 
tego, że do 40% przypadków przyznania 
pomocy państwa na mocy rozporządzeń w
sprawie wyłączeń grupowych może być 
problematycznych;

Or. en

Poprawka 89
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Polityka nakładania kar
19a. ponownie zwraca uwagę, że metodę 
ustalania grzywien określono 
w wytycznych w sprawie grzywien z 2006 
r., które są instrumentem 
nieustawodawczym, i ponownie wzywa 
Komisję, aby włączyła szczegółową 
podstawę obliczania kar, opartą na 
zasadzie legalności, wraz z nowymi 
zasadami nakładania kar do 
rozporządzenia (WE) nr 1/2003;

Or. en
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Poprawka 90
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. przypomina o apelu Parlamentu o 
dokonanie ogólnego przeglądu 
wytycznych Komisji w sprawie grzywien, 
mając na uwadze sześć lat praktycznego 
doświadczenia w tym zakresie, oraz 
ponownie proponuje przeprowadzenie 
oceny zasad takich jak:
– uwzględnienie, że wdrażanie 
rozwiniętych programów zgodności nie 
powinno mieć negatywnego wpływu na 
sprawcę naruszenia poza tym, co jest 
proporcjonalnym środkiem naprawczym 
względem tego naruszenia;
– uwzględnienie związku pomiędzy 
zobowiązaniami publicznymi i prywatnymi 
w świetle unijnego prawa 
antymonopolowego; Komisja powinna 
dopilnować, aby grzywny uwzględniały 
wszelkie odszkodowania już wypłacone 
stronom trzecim; powinno to mieć 
zastosowanie również w odniesieniu do 
przedsiębiorstw, którym złagodzono karę;
poza tym można zachęcać sprawcę 
naruszenia do zapłaty odszkodowania 
w ramach pozasądowego rozstrzygania 
sporów przed zapadnięciem ostatecznej 
decyzji w sprawie grzywny;
– określenie warunków, na których spółka 
dominująca, która wywiera decydujący 
wpływ na swoją spółkę zależną, ale nie 
jest bezpośrednio zaangażowana 
w naruszenie przepisów, powinna ponosić 
solidarnie odpowiedzialność za 
naruszenia ochrony konkurencji 
popełnione przez swoje spółki zależne;
– domaganie się, by w odniesieniu do 
ponownego naruszenia przepisów 
ustanowiono jasny związek pomiędzy 
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naruszeniem będącym przedmiotem 
dochodzenia i przeszłymi naruszeniami 
z jednej strony a danym 
przedsiębiorstwem z drugiej strony; należy 
wziąć pod uwagę maksymalny okres;

Or. en

Poprawka 91
Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. odnotowuje obecny wniosek Komisji 
dotyczący unowocześnienia unijnej 
polityki w dziedzinie pomocy państwa;
nalega, by Komisja zajęła się w tym 
kontekście wyżej wymienionymi kwestiami 
oraz dopilnowała, aby ewentualne 
ograniczenia monitorowania ex ante 
zgłoszeń zrekompensowała skuteczna i 
surowa kontrola ex post przeprowadzana 
przez Komisję w celu zapewnienia 
odpowiedniej zgodności;

Or. en

Poprawka 92
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 19 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19c. jest przekonany, że w kontekście 
regulacji związku pomiędzy 
zobowiązaniami publicznymi i prywatnymi 
Komisja, która przecież ma najlepsze 
możliwości oceny nadmiernych opłat 
nałożonych na mocy badanego przez nią 
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kartelu, powinna uwzględnić poziom 
nielegalnych zysków i strat podmiotów, na 
które będą miały wpływ podjęte decyzje, 
przy obliczaniu kwoty grzywny;
stanowiłoby to nie tylko podejście oparte 
na skutkach, lecz także zachęcałoby do 
szybkiego rozstrzygania skarg prywatnych 
na zasadzie kontynuacji;

Or. en

Poprawka 93
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 19 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19d. zauważa, że wykorzystanie 
światowego obrotu przy obliczaniu 10% 
pułapu może prowadzić do nakładania 
skumulowanych sankcji za takie samo 
naruszenie, biorąc pod uwagę rosnącą na 
świecie liczbę organów ds. konkurencji;
zauważa w związku tym, że obrót w EOG 
byłby właściwszy niż obrót światowy;

Or. en

Poprawka 94
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 19 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19e. ponownie podkreśla to, że zwiększyła 
się liczba wniosków o zmniejszenie kary 
z uwagi na niezdolność do uiszczenia 
grzywny, zwłaszcza ze strony 
przedsiębiorstw produkujących jeden 
produkt oraz MŚP; ponownie zauważa, że 
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system opóźnionych lub podzielonych 
płatności mógłby stanowić środek 
alternatywny wobec obniżenia kar, by nie 
powodować wypadania przedsiębiorstw 
z rynku;

Or. en

Poprawka 95
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 19 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19f. nadal oczekuje dostosowania 
wytycznych w sprawie grzywien w 
odniesieniu do przedsiębiorstw 
produkujących jeden produkt oraz MŚP; z 
zadowoleniem przyjmuje jednak 
uwzględnienie przez Komisję szczególnych 
potrzeb przedsiębiorstw produkujących 
jeden produkt w swojej decyzji dotyczącej 
okuć do okien i drzwi balkonowych 
(COMP/39452 z dnia 28 marca 2012 r.);

Or. en

Poprawka 96
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 19 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19g. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
jej polityka nakładania kar i ich 
egzekwowania doprowadziła do odbudowy 
zrównoważonego rynku oraz zachęciła 
przedsiębiorstwa do wewnętrznej 
identyfikacji naruszeń i dobrowolnego 
wdrażania działań naprawczych; nalega, 
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by Komisja uwzględniła poziom 
nielegalnych zysków i strat narażonych 
podmiotów;

Or. en

Poprawka 97
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. domaga się, aby Komisja przedłożyła 
wniosek w ramach zwykłej procedury 
ustawodawczej, mający na celu ułatwienie 
składania indywidualnych i zbiorowych 
skarg prywatnych dotyczących szkód 
ponoszonych przez przedsiębiorstwa i 
konsumentów w wyniku naruszania 
unijnego prawa ochrony konkurencji; jest 
zdania, że taki wniosek powinien 
promować konkurencję, ale nie 
nieuzasadnione spory sądowe, obejmować 
mniejsze i rozproszone szkody oraz 
zapewniać pełną spójność z przepisami 
egzekwowania prawa ochrony 
konkurencji przez organy publiczne;

skreślony

Or. en

Poprawka 98
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. domaga się, aby Komisja przedłożyła 
wniosek w ramach zwykłej procedury 
ustawodawczej, mający na celu ułatwienie 
składania indywidualnych i zbiorowych 

20. domaga się, aby Komisja poważniej 
zastanowiła się nad wykorzystaniem 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów jako najlepszego sposobu na 
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skarg prywatnych dotyczących szkód 
ponoszonych przez przedsiębiorstwa i 
konsumentów w wyniku naruszania 
unijnego prawa ochrony konkurencji; jest 
zdania, że taki wniosek powinien 
promować konkurencję, ale nie 
nieuzasadnione spory sądowe, obejmować 
mniejsze i rozproszone szkody oraz 
zapewniać pełną spójność z przepisami 
egzekwowania prawa ochrony konkurencji 
przez organy publiczne;

zapewnienie rekompensaty ekonomicznej 
za szkody poniesione w wyniku naruszania 
prawa; jest zdania, że żaden wniosek 
odnoszący się do skarg dotyczących szkód 
nie powinien zachęcać do wnoszenia 
nieuzasadnionych sporów sądowych i że 
taki wniosek powinien [?] obejmować 
drobne szkody oraz zapewniać pełną 
spójność z przepisami egzekwowania 
prawa ochrony konkurencji przez organy 
publiczne;

Or. en

Poprawka 99
Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. domaga się, aby Komisja przedłożyła 
wniosek w ramach zwykłej procedury 
ustawodawczej, mający na celu ułatwienie 
składania indywidualnych i zbiorowych 
skarg prywatnych dotyczących szkód 
ponoszonych przez przedsiębiorstwa i 
konsumentów w wyniku naruszania 
unijnego prawa ochrony konkurencji; jest 
zdania, że taki wniosek powinien 
promować konkurencję, ale nie 
nieuzasadnione spory sądowe, obejmować 
mniejsze i rozproszone szkody oraz 
zapewniać pełną spójność z przepisami 
egzekwowania prawa ochrony konkurencji 
przez organy publiczne;

20. nalega, by Komisja przedłożyła zaległy
wniosek w ramach zwykłej procedury 
ustawodawczej, mający na celu ułatwienie 
składania indywidualnych i zbiorowych 
skarg prywatnych dotyczących szkód 
ponoszonych przez przedsiębiorstwa i 
konsumentów w wyniku naruszania 
unijnego prawa ochrony konkurencji; jest 
zdania, że taki wniosek powinien 
promować konkurencję, ale nie 
nieuzasadnione spory sądowe, obejmować 
mniejsze i rozproszone szkody, zapewniać 
pełną zgodność z unijnymi zasadami 
przejrzystości oraz faktyczne i konkretne 
uzasadnienie wszelkich wyjątków w 
kontekście procedur łagodzenia kar, a 
także pełną spójność z przepisami 
egzekwowania prawa ochrony konkurencji 
przez organy publiczne;

Or. en
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Poprawka 100
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. domaga się, aby Komisja przedłożyła 
wniosek w ramach zwykłej procedury 
ustawodawczej, mający na celu ułatwienie 
składania indywidualnych i zbiorowych 
skarg prywatnych dotyczących szkód 
ponoszonych przez przedsiębiorstwa i 
konsumentów w wyniku naruszania 
unijnego prawa ochrony konkurencji; jest 
zdania, że taki wniosek powinien 
promować konkurencję, ale nie 
nieuzasadnione spory sądowe, obejmować 
mniejsze i rozproszone szkody oraz 
zapewniać pełną spójność z przepisami 
egzekwowania prawa ochrony konkurencji 
przez organy publiczne;

20. zachęca Komisję do przedłożenia 
wniosku mającego na celu ułatwienie 
składania indywidualnych i zbiorowych 
skarg prywatnych dotyczących szkód 
ponoszonych przez przedsiębiorstwa i 
konsumentów w wyniku naruszania 
unijnego prawa ochrony konkurencji; jest 
zdania, że taki wniosek powinien 
promować konkurencję, ale nie nieuczciwe
spory sądowe, obejmować mniejsze i 
rozproszone szkody oraz zapewniać pełną 
spójność z przepisami egzekwowania 
prawa ochrony konkurencji przez organy 
publiczne; wzywa Komisję do należytego 
uwzględnienia samoregulacyjnych i 
dobrowolnych, jak również nieformalnych 
mechanizmów rozwiązywania sporów w 
celu zapewnienia możliwości dochodzenia 
roszczeń;

Or. en

Poprawka 101
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. ponownie nawiązuje do 
wcześniejszych rezolucji Parlamentu z 
dnia 2 lutego 2012 r. pt. „Roczne 
sprawozdanie dotyczące polityki 
konkurencji UE” oraz „W stronę 
spójnego europejskiego podejścia do 
zbiorowego dochodzenia roszczeń” w 
kontekście potencjalnego wniosku Komisji 
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dotyczącego zbiorowego dochodzenia 
roszczeń;

Or. en

Poprawka 102
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. pozytywnie odnosi się do współpracy 
w ramach europejskiej sieci konkurencji i z 
sądami krajowymi z myślą o zapewnieniu 
skuteczności i spójności strategii 
konkurencji w całej UE; zachęca Komisję 
do promowania porozumień o 
konwergencji i współpracy z innymi 
jurysdykcjami, w tym postanowień o 
wymianie informacji podczas postępowań 
wyjaśniających, na odpowiednich 
warunkach;

21. pozytywnie odnosi się do współpracy 
w ramach europejskiej sieci konkurencji i z 
sądami krajowymi z myślą o zapewnieniu 
skuteczności i spójności strategii 
konkurencji w całej UE; popiera efektywny 
podział odpowiedzialności między 
członków europejskiej sieci konkurencji, 
biorąc pod uwagę to, że krajowy wymiar 
niektórych rynków jest większy niż innych 
rynków, co wynika z różnych 
uwarunkowań prawnych, gospodarczych i 
kulturowych; zachęca Komisję do 
promowania porozumień o konwergencji i 
współpracy z innymi jurysdykcjami, w tym 
postanowień o wymianie informacji 
podczas postępowań wyjaśniających, na 
odpowiednich warunkach;

Or. en

Poprawka 103
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. ponownie wskazuje, że aby Komisja 
proaktywniej i skuteczniej radziła sobie z 
rosnącym obłożeniem pracą w obszarze 

22. oczekuje znacznego ograniczenia 
przyszłorocznego budżetu Komisji; uznaje 
jednak wysokie i rosnące obłożenia pracą 
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egzekwowania zasad konkurencji, 
musiałaby dysponować większymi 
zasobami;

Komisji w obszarze egzekwowania zasad 
konkurencji; w związku z tym ponawia 
swój apel o ponowne przydzielenie 
obecnych służb Komisji do tej głównej 
kompetencji Komisji;

Or. en

Poprawka 104
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina, że należy włączyć 
społeczeństwo obywatelskie w 
opracowywanie i kontrolę polityki 
konkurencji; zachęca Komisję do 
wspierania kultury konkurencji w UE i na 
szczeblu międzynarodowym;

23. przypomina, że należy włączyć 
społeczeństwo obywatelskie w 
opracowywanie i kontrolę polityki 
konkurencji;

Or. en

Poprawka 105
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przypomina, że należy włączyć 
społeczeństwo obywatelskie w 
opracowywanie i kontrolę polityki 
konkurencji; zachęca Komisję do 
wspierania kultury konkurencji w UE i na 
szczeblu międzynarodowym;

23. zachęca Komisję do wspierania kultury 
konkurencji w UE i na szczeblu 
międzynarodowym;

Or. en
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Poprawka 106
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję do zrównoważenia 
podejścia konkurencyjnego 
alternatywnymi racjonalnymi 
przesłankami gospodarczymi; w tym 
kontekście zachęca Komisję do wspierania 
kultury współpracy w UE i na szczeblu 
międzynarodowym, idąc za przykładem 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
która ogłosiła rok 2012 
Międzynarodowym Rokiem 
Spółdzielczości;

Or. en

Poprawka 107
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

24. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i 
krajowym organom ds. konkurencji.

Or. en


