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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji
(2018/2102(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności 
jego art. 7, 8, 9, 11,12, 39, 42 i 101–109,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 35, 
37 i 38,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z 18 czerwca 2018 r. dotyczące polityki 
konkurencji za rok 2017 (COM(2018)0482) oraz towarzyszący mu dokument roboczy 
służb Komisji opublikowany w tym samym dniu,

– uwzględniając Białą księgę Komisji z 9 lipca 2014 r. pt. „W kierunku skuteczniejszej 
unijnej kontroli łączenia przedsiębiorstw” (COM(2014)0449),

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 22 marca 2017 r. dotyczącej nadania organom ochrony konkurencji państw 
członkowskich uprawnień w celu zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł 
konkurencji i należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (COM(2017)0142),

– uwzględniając swoją rezolucję z 5 lutego 2014 r. w sprawie umów o współpracy UE w 
zakresie stosowania polityki konkurencji – dalsze działania1,

– uwzględniając stosowne reguły, wytyczne, decyzje, postanowienia, komunikaty i 
dokumenty Komisji dotyczące konkurencji,

– uwzględniając swoje rezolucje z 19 kwietnia 2018 r.2 i 14 lutego 2017 r.3 w sprawie 
sprawozdań rocznych dotyczących polityki konkurencji UE odpowiednio za lata 2017 i 
2016,

– uwzględniając art. 52 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji 
Handlu Międzynarodowego, a także Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-
0000/2018),

1. z zadowoleniem przyjmuje działania Komisji oraz starania mające na celu zapewnienie 
skutecznego stosowania reguł konkurencji w Unii;

2. uważa, że reguły konkurencji oparte na traktacie należy interpretować w świetle 
szerszych europejskich wartości leżących u podstaw unijnej społecznej gospodarki 
rynkowej, w szczególności ochrony środowiska i ochrony socjalnej, równości, ochrony 

                                               
1 Dz.U. C 93 z 24.3.2017, s. 71.
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0187.
3 Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 78.
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konsumentów i zdrowia publicznego, zgodnie z art. 7 TFUE; w związku z tym uważa, 
że działania, które powodują negatywne skutki społeczne i środowiskowe, wywołują 
zakłócenia na rynku, którym należy zaradzić za pomocą prawa konkurencji, natomiast 
działania, które przynoszą korzyści społeczne lub środowiskowe, powinny być 
wyraźnie uwzględniane przy ocenie przepisów dotyczących konkurencji opartych na 
traktacie;

3. podkreśla, że nawet jeżeli produkty lub usługi są bezpłatne, konsumenci nadal mogą 
być narażeni na niesprawiedliwe traktowanie, takie jak pogorszenie jakości lub 
wyłudzenia; wzywa w związku z tym, aby do takich przypadków sformułowano „teorię 
szkodliwości”, która powinna wykraczać poza podejście skoncentrowane wyłącznie na 
cenie i uwzględniać szersze kwestie, takie jak wpływ na prywatność obywateli;

4. podkreśla pilną potrzebę skutecznych ram dostosowanych do wyzwań gospodarki 
opartej na danych; zauważa w szczególności, że platformy cyfrowe, które kontrolują 
stale rosnący przepływ danych, generują istotne zewnętrzne czynniki sieciowe oraz 
korzyści skali, a w ostatecznym rozrachunku – z powodu nadmiernej koncentracji, 
pogoni za rentą i nadmiernej siły rynkowej, powodują niedoskonałości rynku;

5. w związku z tym wzywa Komisję do uznania kontroli danych niezbędnych do tworzenia 
i świadczenia usług za wskaźnik zastępczy siły rynkowej, w tym podczas wydawania 
wytycznych dotyczących art. 102 TFUE, oraz do wymagania interoperacyjności między 
platformami internetowymi a dostawcami usług społecznościowych; zwraca się do 
Komisji o przygotowanie specjalnego rozdziału poświęconego tym kwestiom w 
następnym rocznym sprawozdaniu na temat polityki konkurencji i uwzględnienia w nim 
analizy przykładów pułapów opłat występujących w takich sektorach jak platformy 
internetowe świadczące usługi zakwaterowania i usługi turystyczne;

6. uważa, że prawnie określone progi stanowiące punkt wyjścia dla unijnego przeglądu 
łączenia przedsiębiorstw, które opierają się na obrotach podmiotów nabywanych i 
nabywających, nie sprawdzają się w erze gospodarki cyfrowej, ponieważ ich wartość 
często jest przedstawiana, w celach reklamowych, w postaci liczby odwiedzających 
stronę internetową; sugeruje, aby progi te zostały zmienione i dostosowane do liczby 
konsumentów, na których połączenie przedsiębiorstw wywrze wpływ i do wartości 
powiązanych transakcji;

7. podkreśla, że bariery wejścia na rynek w gospodarce cyfrowej stają się coraz trudniejsze 
do przezwyciężenia, ponieważ im bardziej utrwala się niesprawiedliwe traktowanie tym 
trudniej jest zwalczać szkodliwe dla konkurencji skutki; w tym zakresie potwierdza, że 
Komisja powinna skutecznie korzystać ze środków tymczasowych przy jednoczesnej 
dbałości o sprawiedliwość proceduralną i prawo do obrony w odniesieniu do 
przedsiębiorstw objętych postępowaniem;

8. wskazuje na rozbieżności między zasadami dotyczącymi pomocy państwa w dziedzinie 
pomocy na likwidację a systemem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
przewidzianym w dyrektywie w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków; wskazuje, że w dwóch niedawnych sprawach, 
pomimo wniosków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji 
(SRB), że restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja nie może być uzasadniona 
względami interesu publicznego, Komisja zatwierdziła pomoc państwa, twierdząc, że 
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załagodzi ona zaburzenia gospodarcze na szczeblu regionalnym, co świadczy o dwóch 
odrębnych interpretacjach pojęcia interesu publicznego; wzywa w związku z tym 
Komisję do ponownego przeanalizowania swojej interpretacji odnośnych zasad pomocy 
państwa w sposób spójny z ramami restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
przewidzianymi w dyrektywie w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków oraz do wprowadzenia odpowiednich zmian do 
komunikatu bankowego z 2013 r., w tym w odniesieniu do kwestii pomocy na 
likwidację;

9. ponawia swój wniosek do Komisji o zbadanie, czy instytucje bankowe – od początku 
kryzysu – korzystały z ukrytych dotacji i pomocy państwa w postaci pomocy na 
utrzymanie płynności finansowej udzielanej przez banki centralne; przypomina 
zobowiązanie podjęte przez komisarz M. Vestager podczas zorganizowanego dialogu z 
komisją ECON w listopadzie 2017 r. polegające na zastanowieniu się nad ewentualnymi 
zakłóceniami konkurencji wynikającymi z programu zakupów w sektorze 
przedsiębiorstw EBC oraz o przedłożenie sprawozdania w ujęciu jakościowym;

10. jest głęboko zaniepokojony daleko idącą koncentracją w łańcuchu dostaw żywności, 
ponieważ cztery przedsiębiorstwa, blisko powiązane finansowo, posiadają i obsługują 
do 60 % światowego rynku nasion i 75 % światowego rynku pestycydów, ze szkodą dla 
konsumentów, rolników, środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej; 
przypomina, że taki oligopol jeszcze bardziej technologicznie i gospodarczo uzależnieni 
rolników od kilku globalnie zintegrowanych platform oferujących kompleksową 
obsługę, produkujących ograniczoną pod względem różnorodności liczbę nasion, 
przekierowując innowacyjne tendencje ku modelowi produkcji, który nie jest zgodny z 
zasadami ochrony środowiska i różnorodności biologicznej, a ostatecznie, w wyniku 
ograniczenia konkurencji, będzie generował mniej innowacji;

11. zwraca się do Komisji o przedstawienie zmian do rozporządzenia UE w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw, tak aby posiadała ona uprawnienia, które posiada 
obecnie wiele państw członkowskich, do przyjmowania środków służących ochronie 
europejskiego porządku publicznego oraz praw i zasad TFUE oraz Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w tym ochronie środowiska;

12. apeluje o taką interpretację art. 101 ust. 3 TFUE, w tym w wytycznych horyzontalnych 
Komisji, która nie koncentruje się na wąskich, zorientowanych na ceny interesach 
konsumentów, ale która skupia się na potrzebie zapewnienia efektywności społecznej i 
środowiskowej przez zachęcanie do koordynacji horyzontalnej w celu poprawy 
zrównoważenia środowiskowego i społecznego łańcucha dostaw; zwraca uwagę, że 
korzyści wynikające z takiego rozwiązania rynkowego muszą być wystarczające, aby 
zrównoważyć skutki antykonkurencyjne, które wywołują one na tym samym lub 
niezwiązanym rynku geograficznym;

13. przyznaje, że wiążące prawnie zobowiązania podjęte przez państwa członkowskie w 
ramach porozumienia klimatycznego z Paryża nie mogą zostać urzeczywistnione bez 
konkretnych państwowych środków w zakresie wspierania i finansowania produkcji i 
stosowania energii odnawialnej; odnotowuje zbliżającą się zmianę wytycznych 
dotyczących pomocy państwa i energii, która nie będzie już wykluczać dwóch 
sektorów, które korzystają w największym stopniu z dotacji państwowych, czyli 
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energetyki jądrowej i wydobycia paliw kopalnych, a które zapewniają większą 
elastyczność w zakresie energii odnawialnej wytwarzanej przez konsumentów;

14. podkreśla, jak ważne jest zapewnienie organom ochrony konkurencji wystarczających 
środków na wykonywanie zadań; wspiera w związku z tym proponowany pakiet 
dotyczący konkurencji w ramach programu jednolitego rynku w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2021–2027;

15. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym państw członkowskich.
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