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Poprawka 1
David Casa

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji ma na celu zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i zagwarantowanie 
najlepszych cen;

A. mając na uwadze, że silna polityka 
konkurencji ma na celu ochronę 
konsumentów przed niesprawiedliwą, 
nieoptymalną, niekonkurencyjną polityką 
cenową; mając na uwadze, że równowaga 
konkurencyjna oznacza na ogół 
maksymalizację dobrobytu; mając na 
uwadze, że celem polityki konkurencji nie 
jest mikrozarządzanie, ale egzekwowanie 
jasnych i sprawiedliwych reguł
umożliwiających skuteczne działanie sił 
rynkowych;

Or. en

Poprawka 2
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji ma na celu zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i zagwarantowanie 
najlepszych cen;

A. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji ma na celu zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, zapewnienie równych 
warunków działania i zagwarantowanie 
najlepszych cen;

Or. en

Poprawka 3
Françoise Castex
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Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji ma na celu zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i zagwarantowanie 
najlepszych cen;

A. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji ma na celu zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, ochronę konsumentów 
przed praktykami antykonkurencyjnymi
i zagwarantowanie najlepszych cen;

Or. fr

Poprawka 4
David Casa

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zapewnienie 
konkurencyjnych rynków towarów i usług 
wiąże się z większym zapotrzebowaniem 
na siłę roboczą, a tym samym z większym 
zatrudnieniem, i na odwrót –
konkurencyjny rynek pracy wiąże się 
z większą dostępnością towarów i usług;

Or. en

Poprawka 5
Françoise Castex

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że działania 
publiczne, inwestycje publiczne i usługi 
świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym odgrywają zasadniczą rolę 
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w zapewnianiu spójności społecznej, 
zwłaszcza w kontekście kryzysu;

Or. fr

Poprawka 6
David Casa

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że Unia Europejska 
jest szczególnie zaniepokojona 
bezrobociem osób młodych na jednolitym 
rynku oraz że osoby młode ponoszą 
największe konsekwencje bezrobocia 
spowodowanego niesprawnym działaniem 
rynków;

Or. en

Poprawka 7
David Casa

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze protokół nr 26 do
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, który gwarantuje organom 
publicznym szeroki zakres uprawnień 
dyskrecjonalnych w zakresie świadczenia, 
zlecania i organizowania usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym;

C. mając na uwadze art. 14 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który 
stanowi, że do zapewniania warunków 
funkcjonowania usług świadczonych
w ogólnym interesie gospodarczym, 
w szczególności warunków gospodarczych 
i finansowych, należy stosować zwykłą 
procedurę ustawodawczą;

Or. en
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Poprawka 8
David Casa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że w 2012 r. wdrożony 
został „pakiet w sprawie pomocy 
państwa”; uważa, że niektóre środki 
dotyczące zwolnienie z obowiązku 
zawiadamiania są zadowalające; zwraca się 
do Komisji o podsumowanie wdrożenia 
pakietu;

1. przypomina, że w 2012 r. wdrożony 
został „pakiet w sprawie pomocy 
państwa”; uważa, że w przypadku 
inwestycji publicznych o określonej 
wartości niektóre środki dotyczące 
zwolnienia z obowiązku zawiadamiania są 
zadowalające; zwraca się do Komisji 
o podsumowanie wdrożenia pakietu;

Or. en

Poprawka 9
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że w 2010 r. wdrożony 
został „pakiet w sprawie pomocy 
państwa”; uważa, że niektóre środki 
dotyczące zwolnienie z obowiązku 
zawiadamiania są zadowalające; zwraca się 
do Komisji o podsumowanie wdrożenia 
pakietu;

1. przypomina, że w 2010 r. wdrożony 
został „pakiet w sprawie pomocy 
państwa”; uważa, że niektóre środki 
dotyczące zwolnienia z obowiązku 
zawiadamiania są zadowalające; zwraca się 
do Komisji o podsumowanie wdrożenia 
pakietu, uwzględniając wciąż aktualne, 
poważne skutki kryzysu gospodarczego;

Or. es

Poprawka 10
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że w 2012 r. wdrożony 
został „pakiet w sprawie pomocy 
państwa”; uważa, że niektóre środki 
dotyczące zwolnienie z obowiązku 
zawiadamiania są zadowalające; zwraca się 
do Komisji o podsumowanie wdrożenia 
pakietu;

1. przypomina, że w 2012 r. wdrożony 
został „pakiet w sprawie pomocy 
państwa”; uważa, że niektóre środki 
dotyczące zwolnienia z obowiązku 
zawiadamiania są zadowalające; zwraca się 
do Komisji o podsumowanie wdrożenia
pakietu z uwzględnieniem ewentualnych 
skutków ilościowych i jakościowych 
w obszarze zatrudnienia i usług dla 
obywateli;

Or. fr

Poprawka 11
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp –1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

–1a. przypomina, że zasada 
pomocniczości, kontrola demokratyczna 
i wspieranie interesu ogólnego są również 
zasadami leżącymi u podstaw Unii 
Europejskiej;
(Należy umieścić przed ustępem 1).

Or. fr

Poprawka 12
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że Komisja powinna 
przedsięwziąć dalsze środki, aby zaradzić 
problemowi niedostatecznej pewności 
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prawa w obszarze usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym 
będącemu wynikiem stosowania prawa 
konkurencji przez Komisję i dokonywania 
jego wykładni przez Trybunał; zwraca się 
do Komisji o uściślenie, że dobra 
publiczne, usługi publiczne, usługi 
świadczone w interesie ogólnym oraz 
sektor towarów i usług niepodlegających 
wymianie nie są objęte zasadami 
konkurencji, lecz stanowią sektor 
zorganizowany przez państwa 
członkowskie lub władze samorządowe 
zgodnie z zasadą pomocniczości 
i ukierunkowany wyłącznie na interes 
publiczny;

Or. fr

Poprawka 13
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że zgodnie z ogólnymi 
zasadami Traktatów (niedyskryminacja, 
równe traktowanie, proporcjonalność) 
państwa członkowskie i władze lokalne 
muszą mieć możliwość swobodnego 
decydowania o sposobie finansowania 
i organizowania usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym; w tym 
kontekście zwraca uwagę na cele 
społeczne Unii oraz konieczność 
wspierania jakości, dostępności 
i skuteczności tych usług – bez względu na 
to, czy są one świadczone przez podmioty 
publiczne czy prywatne;

Or. fr
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Poprawka 14
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. uważa, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na mieszkalnictwo socjalne, które 
odgrywa ważną rolę w zakresie włączenia 
społecznego, łagodzenia skutków kryzysu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy 
niepodlegających delokalizacji; wyraża 
ubolewanie w związku z tym, że w pakiecie 
środków dotyczących pomocy państwa z 
grudnia 2011 r. zwolnienia w obszarze 
mieszkalnictwa socjalnego ograniczono 
do osób w niekorzystnej sytuacji i osób 
w gorszym położeniu społecznym; zachęca 
Komisję do zrewidowania tej nadmiernie 
zawężonej definicji;

Or. fr

Poprawka 15
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. przyjmuje do wiadomości fakt, że 
Komisja Europejska wykazała się 
odpowiednią zdolnością reagowania, aby 
zapewnić naprawę i stabilizację licznych 
instytucji bankowych w 2012 r. oraz 
ustanowić tymczasowy system 
antykryzysowy; uważa, że powinna istnieć 
możliwość przyjęcia takiego samego 
podejścia w celu wsparcia innych 
sektorów przemysłu znajdujących się 
w kryzysie;

Or. fr
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Poprawka 16
David Casa

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że Unia Europejska ma 
przed sobą duże wyzwania w zakresie 
reindustrializacji, transformacji sektora 
energetycznego oraz w zakresie sprzętu 
cyfrowego, które wymagają dużych 
inwestycji; uważa, że odpowiedzialność za 
wspieranie tych inwestycji spoczywa na 
władzach publicznych; uważa, że polityka 
konkurencji nie może hamować tych 
przyszłościowych inwestycji;

2. przypomina, że Unia Europejska ma 
przed sobą duże wyzwania w zakresie 
reindustrializacji, transformacji sektora 
energetycznego oraz w zakresie sprzętu 
cyfrowego, które wymagają dużych 
inwestycji; uważa, że odpowiedzialność za 
wspieranie tych inwestycji spoczywa na 
władzach publicznych; uważa, że polityka 
konkurencji nie może hamować tych 
przyszłościowych inwestycji; zauważa 
ponadto, że problemem europejskich 
rynków pracy jest niedopasowanie 
umiejętności osób młodych poszukujących 
pracy do potrzeb pracodawców oraz że 
inwestycje publiczne w dziedzinie edukacji 
mające przeciwdziałać bezrobociu osób 
młodych stanowią uzupełnienie, nie zaś 
zaprzeczenie, celów polityki konkurencji;

Or. en

Poprawka 17
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że Unia Europejska ma 
przed sobą duże wyzwania w zakresie 
reindustrializacji, transformacji sektora 
energetycznego oraz w zakresie sprzętu 
cyfrowego, które wymagają dużych 
inwestycji; uważa, że odpowiedzialność za 
wspieranie tych inwestycji spoczywa na 

2. przypomina, że Unia Europejska ma 
przed sobą duże wyzwania w zakresie 
reindustrializacji, transformacji sektora 
energetycznego oraz w zakresie sprzętu 
cyfrowego, które wymagają dużych 
inwestycji; uważa, że odpowiedzialność za 
wspieranie tych inwestycji, które 



AM\944011PL.doc 11/24 PE516.667v01-00

PL

władzach publicznych; uważa, że polityka 
konkurencji nie może hamować tych 
przyszłościowych inwestycji;

charakteryzują się znacznym potencjałem 
pod względem zatrudnienia, spoczywa na 
władzach publicznych; uważa, że polityka 
konkurencji nie może hamować tych 
przyszłościowych inwestycji;

Or. en

Poprawka 18
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że Unia Europejska ma 
przed sobą duże wyzwania w zakresie 
reindustrializacji, transformacji sektora 
energetycznego oraz w zakresie sprzętu 
cyfrowego, które wymagają dużych 
inwestycji; uważa, że odpowiedzialność za 
wspieranie tych inwestycji spoczywa na 
władzach publicznych; uważa, że polityka 
konkurencji nie może hamować tych 
przyszłościowych inwestycji;

2. przypomina, że Unia Europejska ma 
przed sobą duże wyzwania w zakresie 
reindustrializacji, transformacji sektora 
energetycznego oraz w zakresie sprzętu 
cyfrowego, które wymagają dużych 
inwestycji; uważa, że przedsiębiorstwa 
ukierunkowane na cele krótkofalowe 
dotyczące rentowności nie mogą zapewnić 
tego rodzaju inwestycji długoterminowych 
niezbędnych do przywrócenia trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; uważa, że 
odpowiedzialność za wspieranie tych 
inwestycji spoczywa na władzach 
publicznych; uważa, że polityka 
konkurencji nie może hamować tych 
przyszłościowych inwestycji;

Or. fr

Poprawka 19
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że Unia Europejska ma 
przed sobą duże wyzwania w zakresie 
reindustrializacji, transformacji sektora 
energetycznego oraz w zakresie sprzętu 
cyfrowego, które wymagają dużych 
inwestycji; uważa, że odpowiedzialność za 
wspieranie tych inwestycji spoczywa na 
władzach publicznych; uważa, że polityka 
konkurencji nie może hamować tych 
przyszłościowych inwestycji;

2. przypomina, że Unia Europejska ma 
przed sobą duże wyzwania w zakresie 
reindustrializacji, transformacji sektora 
energetycznego oraz w zakresie sprzętu 
cyfrowego, które wymagają dużych 
inwestycji, w tym inwestycji społecznych 
w kształcenie, szkolenie i podnoszenie 
umiejętności zgodnie z pakietem 
dotyczącym inwestycji społecznych 
przedstawionym przez Komisję w lutym 
2013 r.; uważa, że odpowiedzialność za 
wspieranie tych inwestycji spoczywa na 
władzach publicznych; uważa, że polityka 
konkurencji nie może hamować tych 
przyszłościowych inwestycji;

Or. en

Poprawka 20
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę na konieczność 
przyjęcia zerowego bezrobocia za główny 
cel polityki zarządzania procesami 
restrukturyzacji oraz uznania, że polityka 
musi zapewniać odpowiednie rozwiązania 
każdemu pracownikowi, biorąc pod 
uwagę, że przez dziesięciolecia globalna 
konkurencja i restrukturyzacja 
przedsiębiorstw doprowadziły do utraty 
zatrudnienia w przemyśle wytwórczym 
w Unii Europejskiej, zwłaszcza wśród 
nisko wykwalifikowanych pracowników;

Or. en
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Poprawka 21
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że polityka konkurencji 
powinna uwzględniać postanowienia art. 
9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowiące, że przy realizacji 
swoich polityk i działań Unia bierze pod 
uwagę wymogi związane ze wspieraniem 
wysokiego poziomu zatrudnienia; 
wspomniana klauzula horyzontalna ma 
ogromne znaczenie dla interpretacji 
prawa UE oraz podejmowania decyzji 
dotyczących sektorów dotkniętych 
skutkami kryzysu i odnotowujących
dramatyczny spadek liczby miejsc pracy;

Or. es

Poprawka 22
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, jak ważne jest ożywienie
europejskich sektorów przemysłu poprzez 
inwestycje w modernizację narzędzi 
produkcji i politykę konkurencji 
umożliwiającą powstawanie działających 
na skalę światową grup przemysłowych;

Or. fr

Poprawka 23
Françoise Castex
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wyraża zadowolenie w związku z tym, 
że Komisja udzieliła wsparcia w zakresie 
wdrażania na całym terytorium Unii 
Europejskiej infrastruktury 
szerokopasmowej, która stanowi źródło 
konkurencyjności gospodarczej i 
spójności społecznej; zastanawia się nad 
możliwym charakterem usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym w obszarze cyfryzacji w 
Europie;

Or. fr

Poprawka 24
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że reformy strukturalne 
muszą obejmować gruntowną przebudowę 
systemu podatkowego, aby zwalczać 
nadużycia finansowe, oszustwa 
podatkowe, raje podatkowe i konkurencję 
podatkową pomiędzy przedsiębiorstwami;

Or. en

Poprawka 25
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2b. zwraca uwagę, że należy kłaść nacisk 
na uwzględnianie kryteriów społecznych 
i środowiskowych w postępowaniach 
o udzielenie zamówień publicznych;

Or. fr

Poprawka 26
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. wyraża przekonanie, że politykę 
konwergencji społecznej można 
realizować w ścisłym związku z silną 
polityką gospodarczą i polityką 
konkurencji;

Or. fr

Poprawka 27
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zastanawia się nad pojęciem 
„niewłaściwej pomocy”, wprowadzonym 
przez Komisję; przypomina, że Trybunał 
Sprawiedliwości orzekł, że kontrola 
skuteczności nie jest uzasadniona 
w zakresie rekompensaty z tytułu 
świadczenia usług publicznych;

3. zastanawia się nad pojęciem 
„niewłaściwej pomocy”, wprowadzonym 
przez Komisję; przypomina, że Trybunał 
Sprawiedliwości orzekł, że kontrola 
skuteczności nie jest uzasadniona 
w zakresie rekompensaty z tytułu 
świadczenia usług publicznych; zaleca 
dokonanie bardziej precyzyjnego 
rozróżnienia pojęć dotacji, pomocy 
i inwestycji oraz uściślenie reguł 
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obowiązujących w sytuacji, gdy państwa 
członkowskie, organy lokalne lub 
regionalne lub sektor prywatny dokonują 
inwestycji w rozmaitych sektorach 
świadczących usługi gospodarcze lub 
socjalne lub usługi socjalno-gospodarcze;

Or. en

Poprawka 28
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zastanawia się nad pojęciem 
„niewłaściwej pomocy”, wprowadzonym 
przez Komisję; przypomina, że Trybunał 
Sprawiedliwości orzekł, że kontrola 
skuteczności nie jest uzasadniona 
w zakresie rekompensaty z tytułu 
świadczenia usług publicznych;

3. zastanawia się nad pojęciem 
„niewłaściwej pomocy”, wprowadzonym 
przez Komisję, oraz zwraca się 
o sprecyzowanie kryteriów 
umożliwiających zdefiniowanie skutecznej 
pomocy; przypomina, że Trybunał 
Sprawiedliwości orzekł, że kontrola 
skuteczności nie jest uzasadniona 
w zakresie rekompensaty z tytułu 
świadczenia usług publicznych;

Or. fr

Poprawka 29
David Casa

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zastanawia się nad pojęciem 
„niewłaściwej pomocy”, wprowadzonym 
przez Komisję; przypomina, że Trybunał 
Sprawiedliwości orzekł, że kontrola 
skuteczności nie jest uzasadniona 
w zakresie rekompensaty z tytułu

3. zastanawia się nad pojęciem 
„niewłaściwej pomocy”, wprowadzonym 
przez Komisję; przypomina, że Trybunał 
Sprawiedliwości orzekł, że kontrola 
skuteczności nie jest uzasadniona 
w zakresie świadczenia usług publicznych;
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świadczenia usług publicznych;

Or. en

Poprawka 30
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zaleca Komisji przeprowadzenie oceny 
związków pomiędzy polityką konkurencji 
a celami polityki ochrony środowiska oraz 
polityki społecznej i gospodarczej UE; 
mając na uwadze trudności 
w zapewnianiu odpowiedniego dostępu do 
źródeł finansowania dla sektora 
prywatnego i gospodarki społecznej, 
osiąganiu celów strategii „Europa 2020” 
oraz przestrzeganiu ograniczeń 
budżetowych i podatkowych wymaganych 
zgodnie z paktem stabilności i wzrostu;

Or. en

Poprawka 31
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zastanawia się nad podejściem, jakie 
w sprawozdaniu rocznym przyjęła 
Komisja Europejska, przedstawiając 
politykę konkurencji jako instrument 
polityki budżetowej i kontroli wydatków 
publicznych; zastanawia się ponadto nad 
uzasadnieniem przyjęcia przez Komisję 
takiego założenia;
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Or. fr

Poprawka 32
David Casa

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że ze względu na szczególny 
sposób działania i szczególne cele 
gospodarka społeczna i solidarna powinna 
móc korzystać ze szczególnych zasad 
w dziedzinie pomocy państwa;

4. uważa, że ze względu na szczególny 
sposób działania i szczególne cele 
gospodarka społeczna powinna móc 
korzystać ze szczególnych zasad 
w dziedzinie pomocy państwa, zważywszy 
że wspieranie organizacji 
niekomercyjnych i usług świadczonych 
w ogólnym interesie gospodarczym nie 
powoduje zakłóceń na rynku;

Or. en

Poprawka 33
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że ze względu na szczególny 
sposób działania i szczególne cele 
gospodarka społeczna i solidarna 
powinna móc korzystać ze szczególnych 
zasad w dziedzinie pomocy państwa;

4. uważa, że mając na uwadze szczególny 
sposób działania i szczególne cele 
gospodarki społecznej i solidarnej oraz 
działalności, która przyczynia się do 
osiągania szczególnych celów 
społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych UE, zasady konkurencji 
muszą utrzymać w tych obszarach 
określony stopień elastyczności;

Or. en
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Poprawka 34
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że ze względu na szczególny 
sposób działania i szczególne cele 
gospodarka społeczna i solidarna powinna 
móc korzystać ze szczególnych zasad w 
dziedzinie pomocy państwa;

4. uważa, że ze względu na szczególny 
sposób działania i szczególne cele 
gospodarka społeczna i solidarna powinna 
móc korzystać ze szczególnych zasad w 
dziedzinie pomocy państwa; podkreśla, że 
stosowanie polityki konkurencji nie 
powinno usprawiedliwiać działania na 
szkodę usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym państw 
członkowskich;

Or. es

Poprawka 35
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że ze względu na szczególny 
sposób działania i szczególne cele 
gospodarka społeczna i solidarna powinna 
móc korzystać ze szczególnych zasad 
w dziedzinie pomocy państwa;

4. uważa, że ze względu na szczególny 
sposób działania i szczególne cele 
gospodarka społeczna i solidarna powinna 
móc korzystać z własnego zbioru
szczególnych zasad w dziedzinie pomocy 
państwa;

Or. en

Poprawka 36
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. wyraża ubolewanie w związku z tym, 
że Komisja utrzymała restrykcyjne 
podejście do zwolnień ze stosowania zasad 
pomocy państwa w dziedzinie 
mieszkalnictwa socjalnego, ograniczając 
takie zwolnienia w niedawno przyjętym 
pakiecie dotyczącym usług świadczonych 
w ogólnym interesie gospodarczym do 
osób w niekorzystnej sytuacji lub osób 
w gorszym położeniu społecznym; wzywa 
Komisję do przyjęcia elastycznego 
i konstruktywnego podejścia do państw 
członkowskich, które z powodu takiej 
definicji doświadczają problemów 
z sektorem mieszkalnictwa socjalnego;

Or. en

Poprawka 37
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że w ramach sektora 
mieszkalnictwa socjalnego pomocniczość 
odgrywa zasadniczą rolę oraz że 
europejska polityka konkurencji nie 
powinna uniemożliwiać rozwoju 
przepisów krajowych pozwalających na 
osiągnięcie lepszej integracji społecznej;

Or. es

Poprawka 38
David Casa

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że wysoka jakość dialogu, jaką 
zachowuje komisarz ds. konkurencji, nie 
może zastąpić rzeczywistej demokratycznej 
kontroli sprawowanej przez Parlament;

5. uważa, że wysoką jakość dialogu, jaką 
zachowuje komisarz ds. konkurencji, 
należy połączyć z demokratyczną kontrolą 
sprawowaną przez Parlament;

Or. en

Poprawka 39
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że wysoka jakość dialogu, jaką 
zachowuje komisarz ds. konkurencji, nie 
może zastąpić rzeczywistej 
demokratycznej kontroli sprawowanej 
przez Parlament;

5. uważa, że wysoka jakość dialogu, jaką 
zachowuje komisarz ds. konkurencji, nie 
może zastąpić rzeczywistej 
demokratycznej kontroli sprawowanej 
przez Parlament; zaleca wypracowanie 
skuteczniejszej komunikacji pomiędzy 
Komisją, państwami członkowskimi, 
podmiotami lokalnymi i regionalnymi 
oraz społeczeństwem obywatelskim w celu 
dopilnowania, aby polityka konkurencji 
i wydatki publiczne stanowiły 
uzupełnienie wspólnych celów 
dotyczących zapewnienia sprawiedliwego 
i bardziej kompletnego jednolitego rynku 
oraz osiągnięcia krajowych i europejskich 
celów społecznych i gospodarczych;

Or. en

Poprawka 40
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że wysoka jakość dialogu, jaką 
zachowuje komisarz ds. konkurencji, nie 
może zastąpić rzeczywistej 
demokratycznej kontroli sprawowanej 
przez Parlament;

5. uważa, że wysoka jakość dialogu, jaką 
zachowuje komisarz ds. konkurencji, nie 
może zastąpić rzeczywistej 
demokratycznej kontroli sprawowanej 
przez Parlament; podkreśla, że kontrola ta 
jest tym bardziej konieczna, że polityka 
konkurencji wiąże się z kontrolowaniem 
przez Komisję decyzji demokratycznie 
wybieranych władz krajowych 
i lokalnych;

Or. fr

Poprawka 41
David Casa

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że Komisja powinna zwrócić 
uwagę na wewnątrzunijne praktyki 
dumpingowe stosowane przez 
przedsiębiorstwa, które w obrocie 
międzynarodowym lub krajowym 
sprzedają towary poniżej ceny produkcji, 
aby doprowadzić konkurentów do 
upadłości; wzywa Komisję do 
ograniczenia przypadków oskarżania 
o dumping, w obrębie UE i poza UE, do 
sytuacji, gdy dane przedsiębiorstwo 
wyraźnie dąży do wyeliminowania 
konkurencji, nie zaś gdy dany towar 
przypadkowo wyprodukowano 
w nadmiernej ilości;

Or. en

Poprawka 42
Evelyn Regner
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że uczciwa konkurencja na 
rynku wewnętrznym Unii możliwa jest 
tylko wtedy, gdy w państwach 
członkowskich istnieją bardziej 
porównywalne warunki, jeśli chodzi o 
obszary mające znaczenie dla 
konkurencji; wzywa zatem do stworzenia 
wspólnych minimalnych kryteriów 
dotyczących między innymi 
opodatkowania działalności gospodarczej, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalania 
wysokości wynagrodzenia i walki z 
dumpingiem płacowym i socjalnym;

Or. de

Poprawka 43
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że zapewnianie 
przedsiębiorstwom sprawiedliwych 
warunków konkurencji na rynku 
wewnętrznym wymaga również zwalczania 
dumpingu socjalnego, który należałoby 
uznać za praktykę antykonkurencyjną; 
uważa, że w związku z tym w gestii 
Komisji leży wyeliminowanie istotnych 
różnic pomiędzy państwami 
członkowskimi w zakresie płac, warunków 
pracy i opodatkowania przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawka 44
Emer Costello
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Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. ponownie wzywa Komisję do 
uwzględnienia w przyszłych 
sprawozdaniach specjalnej sekcji 
dotyczącej wpływu unijnej polityki 
konkurencji na zatrudnienie i sprawy 
społeczne.

Or. en


