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Przedmowa Margrethe Vestager, komisarz ds. konkurencji, do sprawozdania dotyczącego polityki 

konkurencji za rok 2018 

 

W 2018 r. Komisja bardzo aktywnie wprowadzała w życie unijną politykę i prawo konkurencji: wydała 

395 decyzji w sprawie łączenia przedsiębiorstw, 284 decyzje w sprawie pomocy państwa i podjęła 

decyzje w sprawie ponad 20 postępowań antymonopolowych i dotyczących karteli, co stanowi 

wzrost o 40 % w stosunku do 2017 r. Jednocześnie Komisja nadal upraszczała procedury w sprawach 

dotyczących konkurencji, tak by zwiększyć aktualność i skuteczność unijnych przepisów dotyczących 

konkurencji. Egzekwowanie reguł konkurencji zapisanych w Traktacie ponad 60 lat temu w dalszym 

ciągu dowodzi aktualności równowagi wypracowanej przez założycieli naszej Unii. Unijna polityka 

konkurencji jest kluczowym narzędziem politycznym, pozwalającym reagować na wyzwania 

ekonomiczne i finansowe. I łatwo zrozumieć, dlaczego: znajdując stabilne oparcie w zasadach, 

faktach, dowodach i ocenie ekonomicznej, zapewnia ona przewidywalność prawa w odniesieniu do 

praworządności i przynosi korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom. Jednocześnie udowodniła ona, 

że stanowi solidną podstawę pozwalającą stawiać czoła ciągle nowym wyzwaniom. 

W ostatnich latach na rynkach zaszły radykalne zmiany, a cyfryzacja gospodarki stale zmienia 

sposoby funkcjonowania tych rynków, a także sposób postępowania konsumentów. Obecnie istnieją 

zasadniczo tylko dwa rodzaje przemysłu – ten, który został przekształcony w procesie cyfryzacji, oraz 

ten, który obecnie przechodzi cyfrową transformację. O ile proces ten przyniósł pożądane innowacje, 

udoskonaloną łączność, nowe produkty i usługi, to opinia publiczna ma również coraz większe obawy 

co do jego oddziaływania społecznego i – z punktu widzenia konkurencji – co do skupienia zdolności 

decyzyjnych w rękach kilku bardzo dużych firm cyfrowych. Jednocześnie nadążanie za zachodzącymi 

zmianami wymaga ciągłego kwestionowania status quo. 

Dlatego też spędziliśmy wiele czasu analizując i starając się zrozumieć, co cyfryzacja będzie oznaczała 

dla konkurencji. Prowadzone przez nas trzy dochodzenia w sprawie zachowań przedsiębiorstwa 

Google pomogły zrozumieć, w jaki sposób potężne przedsiębiorstwa mogą zaszkodzić konkurencji 

w erze cyfrowej. Dwa lata temu zakończyliśmy dochodzenie w sprawie rynków handlu 

elektronicznego w całej Europie, bazując na dowodach uzyskanych od prawie 2 000 europejskich 

przedsiębiorstw. W następstwie tego dochodzenia przeprowadziliśmy szereg spraw. 

W styczniu tego roku zebraliśmy na konferencji w Brukseli ponad 500 osób, aby omówić, w jaki 

sposób technologia cyfrowa zmienia nasze rynki. W ramach przygotowań do tej konferencji 

zebraliśmy ponad 100 pisemnych uwag od wszystkich stron biorących udział w debacie. Kilka 

miesięcy temu otrzymaliśmy sprawozdanie przygotowane dla nas przez trzech specjalnych 

doradców, poświęcone temu, w jaki sposób cyfryzacja wpłynie na konsumentów w Europie oraz jak 

polityka konkurencji może się do tych zmian dostosować.  

Jedną z najważniejszych kwestii zawartych w tym sprawozdaniu jest potrzeba zareagowania na 

ogromne możliwości platform cyfrowych. Można to osiągnąć dzięki zachowaniu konkurencyjności 

mniejszych podmiotów wobec platform dominujących, wykorzystując siłę takich platform 

i gwarantując, by traktowały one swoich klientów biznesowych w sposób sprawiedliwy i przejrzysty, 

ściśle przestrzegając strategii leżących u podstaw interoperacyjności, jak również wprowadzając 

regulacje gwarantujące, że platformy cyfrowe podlegają odpowiedniej kontroli demokratycznej. 

Jeżeli chodzi o egzekwowanie reguł konkurencji, najważniejszym wyzwaniem jest możliwość 

szybkiego i skutecznego reagowania we właściwym czasie na zagrożenia dla konkurencji oraz 

uwzględnienie w tych reakcjach nowych strategii, które mogą szkodzić konkurencji.  



 

2 
 

Spoglądając w przyszłość, Komisja zaproponowała w ubiegłym roku 37 programów wydatków, które 

mają zostać zrealizowane w kolejnych wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027. Jeżeli 

współprawodawcy zatwierdzą te programy, umożliwi to udzielenie polityce konkurencji 

bezpośredniego wsparcia: orientacyjny budżet przeznaczony na ten cel wynosi 140 mln EUR w ciągu 

najbliższych siedmiu lat. Jednym z kluczowych priorytetów tej części programu na rzecz jednolitego 

rynku, która dotyczy konkurencji, jest pomoc Komisji w udoskonaleniu jej narzędzi informatycznych 

i poszerzeniu wiedzy fachowej w celu dalszego skutecznego egzekwowania reguł konkurencji 

w gospodarce, która w coraz większym stopniu opiera się na danych. W szczególności oznacza to, że 

musimy być w stanie wykrywać naruszenia przepisów w świecie opartym na algorytmach, a także 

być w stanie zarządzać coraz obszerniejszymi i coraz bardziej złożonymi aktami spraw oraz ogromną 

ilością danych. Adekwatność, jakość i szybkość naszych działań związanych z konkurencją nadal mają 

podstawowe znaczenie. Dochodzenia muszą być szybkie, ale również dokładne i trafne, 

a przedsiębiorstwa mają prawo przedstawić swoje stanowisko. Komisja w coraz większym stopniu 

potrzebuje wydajnych i odpowiednio dostosowanych narzędzi informatycznych, by właściwie 

ukierunkowywać prowadzone dochodzenia i sprawnie je kończyć.  

Aby zapewnić, że wydatki w ramach nowych wieloletnich ram finansowych są realizowane możliwie 

jak najskuteczniej, dążymy do przeprowadzenia ukierunkowanej zmiany zasad pomocy państwa. 

Chcemy zagwarantować, by finansowanie krajowe – na przykład z europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych zarządzanych na szczeblu krajowym – oraz centralnie zarządzane 

fundusze UE można było łączyć bez zakłóceń, ale nie wypierać przy tym inwestycji prywatnych i nie 

zakłócać nadmiernie konkurencji. 

Ponadto nadążanie za zmianami wymaga systematycznej samooceny. W zeszłym roku, zgodnie 

z wytycznymi Komisji dotyczącymi lepszego stanowienia prawa, rozpoczęliśmy ocenę zasad pomocy 

państwa przyjętych w ramach unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa oraz 

niektórych innych. W ramach tej „oceny adekwatności” sprawdzone zostanie, czy zasady istotnie 

funkcjonowały zgodnie z założeniami, i będzie ona stanowić dla Komisji podstawę do podejmowania 

w przyszłości decyzji w sprawie dalszego przedłużenia okresu obowiązywania lub ewentualnej 

aktualizacji przepisów. 

Ponadto przyjęta w grudniu ubiegłego roku dyrektywa w sprawie europejskiej sieci konkurencji plus 

zapewni, że wszystkie krajowe organy ochrony konkurencji będą mogły być odpowiednio 

finansowane i odpowiednio wyposażone w celu egzekwowania reguł konkurencji w całej Unii 

Europejskiej. Organy krajowe podejmują obecnie około 85 % wszystkich decyzji, w których 

zastosowanie mają unijne reguły konkurencji, i wzmocnienie tych reguł będzie oznaczało możliwość 

szybszego, bardziej jednolitego, a co za tym idzie skuteczniejszego ich egzekwowania. 

Podsumowując, uważam, że nasze działania w 2018 r. i w ostatnich latach pokazały, w jaki sposób 

polityka konkurencji przyczynia się zarówno do sprawiedliwego traktowania podmiotów na rynkach, 

jak i do zapewnienia sprawiedliwych rezultatów obywatelom UE, zapewniając przedsiębiorstwom 

możliwość konkurowania na równych warunkach na jednolitym rynku, co w konsekwencji przynosi 

korzyści konsumentom. Nieustannie podejmujemy działania na rzecz ochrony i przywracania 

uczciwej konkurencji w szeregu kluczowych sektorów, takich jak gospodarka cyfrowa, rynek energii, 

sektor transportu i rynki finansowe. Kontynuowaliśmy nasze starania, aby zagwarantować, że 

państwa członkowskie nie przyznają nienależnych korzyści podatkowych wybranym 

przedsiębiorstwom, które to korzyści umożliwiają tym firmom unikanie płacenia należnej części 

zobowiązań podatkowych. Jednocześnie zasady pomocy państwa Unii Europejskiej w dalszym ciągu 

umożliwiały państwom członkowskim wspieranie ważnych projektów stanowiących przedmiot 

wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI), takich jak projekt zintegrowany zgłoszony 
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wspólnie przez Francję, Niemcy, Włochy i Zjednoczone Królestwo w zakresie badań i innowacji 

w dziedzinie mikroelektroniki, jednej z sześciu kluczowych technologii wspomagających, które 

uważamy za najistotniejsze dla przyszłego rozwoju przemysłowego. Wreszcie, w dalszym ciągu 

działaliśmy na arenie międzynarodowej, promując rzeczywistą kulturę konkurencji w Unii 

Europejskiej i na świecie.  

Jest to rok ważnych zmian dla Unii Europejskiej, która przygotowuje się do przyjęcia nowego zespołu 

liderów na kolejny cykl instytucjonalny. W tym kontekście rola naszej polityki konkurencji w dalszym 

ciągu ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania sprawiedliwej, zrównoważonej i konkurencyjnej 

Europy. Polityka konkurencji jest i będzie kluczowym narzędziem dalszego zwiększania 

konkurencyjności i tworzenia warunków stymulujących wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, 

inwestowania w przyszłe technologie oraz wspierania jednolitego rynku i europejskiego przemysłu, 

tak by stawał się coraz silniejszy i w coraz większym stopniu zdolny do konkurowania na całym 

świecie. 

Silna gospodarka europejska potrzebuje efektywnej konkurencji, aby pozostać innowacyjną, 

dynamiczną i skuteczną. Znajdujemy się w zwrotnym punkcie naszej historii, kiedy to wybory, 

których dokonujemy w tej chwili, zdefiniują rodzaj świata, w którym będziemy żyć w nadchodzących 

dekadach, i musimy nadal dbać o to, by chronić wartości, które mają znaczenie dla Europejczyków.  


