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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie platform internetowych i jednolitego
rynku cyfrowego
Parlament Europejski,
1.

podkreśla, że platform internetowych dotyczy wiele inicjatyw w ramach strategii
jednolitego rynku cyfrowego; ubolewa nad brakiem koordynacji i spójności między
tymi inicjatywami; jest zdania, że inicjatywy powinny wzajemnie się uzupełniać, aby
ułatwiać w platformom internetowym wejście na rynek i umożliwiać im zwiększanie
skali ich działalności we wszystkich państwach członkowskich;

2.

jest zdania, że istniejące uregulowania prawne są przestarzałe w obliczu przemian
cyfrowych; podkreśla, że przepisy z ery analogicznej nie mogą być po prostu
kopiowane do świata cyfrowego; apeluje o ambitny przegląd istniejącego
prawodawstwa w celu promowania uproszczenia oraz sprzyjania innowacjom i postaw
neutralnych pod względem technologicznym; zachęca państwa członkowskie do
oceniania także tego, czy krajowe praktyki regulacyjne wspierają wzrost gospodarki
cyfrowej w Europie;

3.

zachęca Komisję do wspierania zapewniania platformom internetowym równych
warunków działania i wspierania konkurencji między nimi; zauważa, że w
poszczególnych sektorach występują różne presje konkurencyjne, a zatem
kompleksowe definicje platform internetowych i rozwiązania uniwersalne rzadko są
odpowiednie;

4.

podkreśla, że należy unikać nadmiernej regulacji podczas ewentualnych reform i z
zadowoleniem przyjmuje uznanie przez Komisję tego zagrożenia; uznaje, że ze
stosowania takich samych przepisów w internecie i poza nim wynikają korzyści, jest
jednak zdania, że powinno to mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy sytuacje są w
pełni porównywalne;

5.

podkreśla, że zgodnie z rezolucją Parlamentu z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie aktu
o jednolitym rynku cyfrowym1 ograniczona odpowiedzialność pośredników ma istotne
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znaczenie dla ochrony otwartości internetu, praw podstawowych, pewności prawa i
innowacyjności; przyjmuje z zadowoleniem zamiar Komisji, by przedstawić wskazówki
w celu wspierania platform internetowych pozostających w zgodności z dyrektywą w
sprawie handlu elektronicznego;
6.

ostrzega, że zwiększanie obowiązków w zakresie monitoringu ciążących na platformach
internetowych nie może zastępować skutecznego egzekwowania prawa krajowego i
europejskiego dotyczącego nielegalnych treści, gdyż w szczególności działania
podmiotów prywatnych nie mogą zastępować właściwej sprawiedliwości proceduralnej
i ochrony obejmującej swobodne wykonywanie praw podstawowych przez obywateli;

7.

zwraca uwagę na wstępne ustalenia wynikające z przeprowadzonego przez Komisję
badanie na temat praktyk B2B w ramach platform internetowych i na obawy wyrażone
przez uczestników, w szczególności wśród MŚP; podkreśla znaczenie platform online
dla MŚP poszukujących racjonalnego pod względem kosztów dostępu do rynku i fakt,
że te przedsiębiorstwa mogą być w znacznym stopniu poszkodowane z powodu
nieuczciwych praktyk;

8.

zauważa, że Komisja będzie nadal rozważać najbardziej właściwą odpowiedź na swoją
ocenę praktyk B2B, jednak uważa, że, jako minimum, muszą być dostępne odpowiednie
procedury rozstrzygania sporów lub dochodzenia roszczeń; uważa, że działania mające
na celu zwiększenie przejrzystości mechanizmów ustalania cen i rankingów
wyszukiwania nie tylko poprawią stosunki B2B, ale także umożliwią lepsze
informowanie konsumentów;

9.

podkreśla, że unijne prawo konkurencji opiera się na solidnych, utrwalonych zasadach,
które – o ile ściśle przestrzegane – są adekwatne dla gospodarki cyfrowej; z
zadowoleniem przyjmuje aktywne działania Komisji w zakresie egzekwowania
przepisów i zachęca do pracy, w szczególności w odniesieniu do interakcji między
kontrolą i wykorzystywaniem danych a prawem konkurencji;

10.

podkreśla potrzebę podjęcia przez Komisję szybkich decyzji w sprawach konkurencji w
świetle szybko zmieniającej się sytuacji w sektorze cyfrowym; uważa, że sektorowe
kodeksy postępowania, mogą również być skutecznymi narzędziami, aby zniechęcić do
praktyk antykonkurencyjnych, w uzupełnieniu do indywidualnych przypadków;
Or. en
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