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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

na temat rocznego sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji UE

(2012/XXXX(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dotyczące polityki konkurencji za rok 2011 r. 
(COM(2012)0253) i dołączony do niego dokument roboczy służb Komisji 
(SWD(2012)0141),

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu1,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. 
w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw) 2,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zastosowania 
zasad pomocy państwa do środków podjętych w odniesieniu do instytucji finansowych 
w kontekście obecnego, globalnego kryzysu finansowego (komunikat bankowy) 3,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 5 grudnia 2008 r. zatytułowany 
„Dokapitalizowanie instytucji finansowych w związku z obecnym kryzysem finansowym: 
ograniczenie pomocy do niezbędnego minimum oraz mechanizmy zabezpieczające przez 
nadmiernym zakłóceniem konkurencji” (komunikat o dokapitalizowaniu)4,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie postępowania 
z aktywami o obniżonej wartości we wspólnotowym sektorze bankowym (komunikat 
w sprawie aktywów o obniżonej wartości) 5,

– uwzględniając komunikat Komisji dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie przywrócenia 
rentowności i oceny środków restrukturyzacyjnych stosowanych w sektorze finansowym 
w dobie kryzysu zgodnie z regułami pomocy państwa (komunikat w sprawie 
restrukturyzacji)6,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie tymczasowych 
wspólnotowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa ułatwiających dostęp do 
finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (pierwotne ramy 
tymczasowe)7,

                                               
1 Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1.
2 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.
3 Dz.U. C 270 z 25.10.2008, s. 8.
4 Dz.U. C 10 z 15.1.2009, s. 2.
5 Dz.U. C 72 z 26.3.2009, s. 1.
6 Dz.U. C 195 z 19.8.2009, s. 9.
7 Dz.U. C 16 z 22.1.2009, s. 1.
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– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie tymczasowych 
unijnych ram prawnych w zakresie pomocy państwa ułatwiających dostęp do 
finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (nowe ramy tymczasowe), 
zastępujące ramy prawne, które wygasły 31 grudnia 2010 r.)1,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie stosowania reguł Unii Europejskiej w 
dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych 
w ogólnym interesie gospodarczym2,

– uwzględniając decyzję Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 
ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie 
rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom 
zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym3,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Zasady ramowe Unii Europejskiej 
dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług 
publicznych (2011)”4,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej 
przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym5,

– uwzględniając zamówione przez Parlament opracowanie z czerwca 2011 r. pt. „Pomoc 
państwa – zasady w dobie kryzysu dla sektora finansowego i gospodarki realnej” 6,

– uwzględniając zamówione przez Parlament opracowanie z czerwca 2012 r. pt. 
„Dochodzenie roszczeń zbiorowych w ramach prawa ochrony konkurencji”7,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji pt. „Konsultacje publiczne: W stronę 
spójnego europejskiego podejścia do zbiorowego dochodzenia roszczeń” 
(SEC(2011)0173),

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie 
pomocy państwa” (COM(2012)0209),

– uwzględniając wytyczne Komisji w sprawie niektórych środków pomocy państwa w 
kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r. 
(zwane dalej „wytycznymi ETS”)8,

– uwzględniając Porozumienie ramowe z dnia 20 listopada 2010 r. w sprawie stosunków 
                                               
1 Dz.U. C 6 z 11.1.2011, s. 5.
2 Dz.U. C 8 z 11.1.2012, s. 4.
3 Dz.U. L 7 z 11.1.2012, s. 3.
4 Dz.U. C 8 z 11.1.2012, s. 15. 
5 Dz.U. L 114 z 26.4.2012, s. 8.
6http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201109/20110906ATT25971/20110906ATT25971EN.
pdf
7 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=74351
8 Dz.U. C 158 z 5.6.2012, s. 4.
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między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską1 (zwane dalej „porozumieniem 
ramowym”), w szczególności jego ust. 122 i ust. 163, 

– uwzględniając oświadczenie ze szczytu państw strefy euro z dnia 29 czerwca 2012 r.4, 

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie 33. sprawozdania 
Komisji na temat polityki konkurencji – 2003 r.5, z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie 
sprawozdania Komisji dotyczącego polityki konkurencji w 2004 r.6, z dnia 19 czerwca 
2007 r. w sprawie sprawozdania Komisji dotyczącego polityki konkurencji za rok 20057, z 
dnia 10 marca 2009 r. w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących polityki konkurencji 
za rok 2006 i 20078, z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego polityki 
konkurencji za rok 20089, z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego 
polityki konkurencji za rok 200910 i z dnia 2 lutego 2012 r. na temat rocznego 
sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji UE11,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie reformy zasad UE 
dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym12,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-..../2011),

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

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

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;

Uwagi ogólne

                                               
1 Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47.
2 „Każdy z członków Komisji dba o systematyczny i bezpośredni przepływ informacji pomiędzy członkiem 
Komisji a przewodniczącym właściwej komisji parlamentarnej.”
3 „W ciągu trzech miesięcy po przyjęciu rezolucji parlamentarnej Komisja informuje Parlament na piśmie o 
działaniach podjętych w odpowiedzi na konkretne wnioski skierowane do niej w rezolucjach Parlamentu, 
włączając w to informowanie Parlamentu w przypadkach, w których nie było możliwe zastosowanie się do jego 
poglądów. [...]’
4 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
5 Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0032.
6 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0120.
7 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0263.
8 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0099.
9 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0050.
10 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0023.
11 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0031.
12 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0494.
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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;

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

Odpowiedź na kryzys

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; 

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;

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; 

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;

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;

Promowanie wzrostu, miejsc pracy i konkurencyjności

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; 

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; 
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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;

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; 

Wspieranie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym 

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;

13. wzywa unijne organy ds. konkurencji do monitorowania rynków usług farmaceutycznych, 
zdrowotnych i ubezpieczeniowych (zwłaszcza rynków leków generycznych i 
innowacyjnych), potencjalnego nieodpowiedniego wykorzystywania praw patentowych i 
zachowań dyskryminacyjnych; zwraca uwagę, że choć organizacja sektora zdrowia i 
ochrony socjalnej należy przede wszystkim do kompetencji państw członkowskich, usługi 
te powinny podlegać kontroli, aby chronić finanse publiczne i prawa obywateli UE;

Poprawa dobrobytu konsumentów: przykład sektora 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 przychylna 
konkurencyjności działalność organizacji producenckich i platforma monitorowania cen 
żywności;

15. z niecierpliwością oczekuje na 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;

Promowanie legitymacji i skuteczności polityki konkurencji

16. wspiera aktywną rolę Parlamentu w kształtowaniu polityki konkurencji, który to proces 
obejmuje uprawnienia współustawodawcze; uważa, że Komisja musi ponosić pełną 
odpowiedzialność i stosować się do rezolucji Parlamentu;  zamierza wzmocnić trwający 
ustrukturyzowany dialog;

17. wzywa Komisję, aby nadal działała bezstronnie i obiektywnie oraz pozostała otwarta na 
usprawnienia w procedurach dotyczących konkurencji; chroni prawa procesowe, w tym 
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prawo przedsiębiorstw do dostępu do dokumentacji Komisji przed wysłuchaniem;

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;

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;

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;

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;

22. ponownie wskazuje, że aby Komisja proaktywniej i skuteczniej radziła sobie z rosnącym 
obłożeniem pracą w obszarze egzekwowania zasad konkurencji, musiałaby dysponować 
większymi zasobami;

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;

°

° °

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

Polityka konkurencji stanowi część kodu genetycznego UE. Utworzone na mocy traktatu 
rzymskiego trzy instrumenty polityki konkurencji (polityka ochrony konkurencji, kontrola 
pomocy państwa i łączenia przedsiębiorstw) mają za zadanie utrzymywanie równych szans 
oraz otwartego i dynamicznego rynku. Pobudza to przedsiębiorstwa do dążenia do sukcesu w 
oparciu o własne zasługi – ceny, jakość, innowację – aby zaspokoić potrzeby, preferencje i 
życzenia konsumentów pośrednich i końcowych. 

Nie można sobie wyobrazić europejskiej społecznej gospodarki rynkowej bez konkurencji. 
Konkurencja umożliwia właściwe kształtowanie cen, skuteczny rozdział i wykorzystanie 
zasobów oraz postęp społeczny. Ze strategicznego punktu widzenia konkurencja ma 
podstawowe znaczenie dla przetrwania europejskich przedsiębiorstw, gospodarki i modelu 
społeczeństwa w kontekście globalizacji. Konkurencja to kwestia wartości, a co za tym idzie 
– dodawania wartości.

W 2011 r. ponowne napięcia na rynkach długu państwowego, niepokoje związane z sektorem 
bankowym, pojawiająca się niepewność dotycząca gospodarki w kontekście wysokiej ceny 
ropy i malejącego światowego produktu potencjalnego przyczyniły się pod koniec roku do 
gwałtownej utraty zaufania, a następnie do ograniczenia produkcji.

Kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny trwa od pięciu lat. Według niektórych polityka 
konkurencji powinna zostać w takich okolicznościach odłożona na bok. Jednak 
przekonaliśmy się, że konkurencja jest niezbędnym instrumentem reakcji na kryzys. 
Ograniczyła ona tendencje do protekcjonizmu i fragmentacji rynku, zapewniła ramy 
wytycznych, które przyczyniły się do stabilności finansowej i restrukturyzacji, a także 
wsparła sprawiedliwszą konkurencję na bardziej przejrzystych rynkach finansowych. Polityka 
konkurencji była w tym okresie jedynym narzędziem walki z kryzysem bankowym na 
szczeblu europejskim, a doświadczenie zdobyte przez Komisję powinno okazać się użyteczne 
w zmierzaniu ku unii bankowej. Jednocześnie polityka ta pomogła państwom członkowskim 
osiągnąć maksymalną skuteczność interwencji publicznej. W trudnych czasach konkurencja 
jest zawsze ważna i istotna.

Polityka konkurencji jest głównym sprzymierzeńcem odnowy gospodarczej. Ochrona 
konkurencji, kontrola pomocy państwa i łączenia przedsiębiorstw mają bezpośredni wpływ na 
pobudzanie wydajności i konkurencyjności. Silna konkurencja jest potrzebna do osiągnięcia 
celów strategii „Europa 2020” dotyczących inteligentnego i trwałego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu. Zapewnia ona warunki rynkowe dla włączenia społecznego pod 
względem finansowym, umożliwia państwom członkowskim skuteczne korygowanie 
nieprawidłowości rynku i stwarza podstawy zapewniania obywatelom wysokiej jakości usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

W 2011 r. sektor żywności stanowił 14% całkowitych wydatków gospodarstw domowych. 
Jest to jeden z najlepszych przykładów współpracy w ramach sieci organów ds. konkurencji, 
mającej na celu poprawę dobrobytu konsumentów. Informacje na temat przyszłego 
sprawozdania ukazują, że sektor ten jest najczęściej badanym sektorem w sprawach 
dotyczących zachowań antykonkurencyjnych. W ostatnich ośmiu latach organy ds. 
konkurencji zbadały 170 spraw dotyczących wdrażania prawa ochrony konkurencji, 1300 
spraw dotyczących kontroli łączenia przedsiębiorstw i około 100 działań w zakresie 
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monitorowania rynku na wszystkich poziomach łańcucha dostaw. Sprawozdawca przedstawia 
propozycje z myślą o kontynuowaniu działań w tym obszarze. 

Sukces polityki konkurencji wymaga większej legitymacji i skuteczności. Należy w tym celu 
włączyć Parlament Europejski w opracowywanie polityki konkurencji, zapewnić Komisji 
właściwe zasoby oraz zwiększyć udział zainteresowanych stron i społeczeństwa 
obywatelskiego. Naszą ambicją jest umocnienie kultury konkurencji na szczeblu europejskim 
i światowym. 

Po 55 latach konkurencja nie należy wyłącznie do historii – jest biografią i przyszłością.


