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Pozměňovací návrh 1
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie (SFEU), a zejména na 
články 101, 102 a 107 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěrečnou zprávu 
odborné skupiny na vysoké úrovni ze dne 
2. října 2012 o reformě struktury 
bankovního sektoru EU1,
1http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-
level_expert_group/report_en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Právní východisko 17 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zvláštní zprávu 
Evropského účetního dvora č. 15/2011 
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s názvem „Zajišťují postupy Komise 
účelné řízení kontroly státní podpory?“,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že politika 
hospodářské soutěže je nedílnou součástí 
EU a úhelným kamenem evropského 
sociálně tržního hospodářství;

A. vzhledem k tomu, že politika 
hospodářské soutěže je nástrojem, který 
slouží evropským spotřebitelům, neboť 
zajišťuje sociálně a ekonomicky zdravý 
vnitřní trh a bojuje proti nekalým 
praktikám určitých hospodářských 
subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že politika 
hospodářské soutěže je nedílnou součástí 
EU a úhelným kamenem evropského 
sociálně tržního hospodářství;

A. vzhledem k tomu, že politika 
hospodářské soutěže založená na zásadách 
otevřeného trhu a rovných podmínkách ve 
všech odvětvích je úhelným kamenem 
neomezeného fungování vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Derk Jan Eppink
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že odstranění 
překážek volného pohybu zboží, služeb, 
osob a kapitálu je předpokladem růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v roce 2011 se 
krize prohloubila a způsobila propad 
hospodářství v EU;

B. vzhledem k tomu, že hospodářská a 
finanční krize vypukla na podzim roku 
2008 a v roce 2011 se prohloubila a 
způsobila propad hospodářství v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že Komise 
reagovala na krizi přijetím zvláštních 
pravidel pro státní podporu a využitím 
politiky hospodářské soutěže jako nástroje 
pro řízení krize; vzhledem k tomu, že se 
jednalo a stále jedná pouze o přechodný 
režim;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že politika 
hospodářské soutěže je nezbytným 
předpokladem pro boj s krizí, je zásadní 
při podpoře strategie Evropa 2020 a pro 
vytvoření bankovní unie, skutečné 
hospodářské a měnové unie a hlubší
integraci;

C. vzhledem k tomu, že protekcionismus 
by pouze prohloubil a prodloužil krizi a že 
přísné prosazování pravidel hospodářské 
soutěže je zásadní pro oživení evropského 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že politika 
hospodářské soutěže je nezbytným 
předpokladem pro boj s krizí, je zásadní 
při podpoře strategie Evropa 2020 a pro
vytvoření bankovní unie, skutečné 
hospodářské a měnové unie a hlubší 
integraci;

C. vzhledem k tomu, že politika 
hospodářské soutěže je reakcí na krizi, 
nástrojem pro podporu strategie Evropa 
2020 a  k vytváření bankovní unie, 
skutečné hospodářské a měnové unie a 
k hlubší integraci;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že politika 
hospodářské soutěže je nezbytným 
předpokladem pro boj s krizí, je zásadní při 
podpoře strategie Evropa 2020 a pro 
vytvoření bankovní unie, skutečné 
hospodářské a měnové unie a hlubší 
integraci;

C. vzhledem k tomu, že politika 
hospodářské soutěže je nezbytným 
předpokladem pro boj s krizí, je zásadní při 
podpoře strategie Evropa 2020 a 
jednotného trhu a pro vytvoření bankovní 
unie, skutečné hospodářské a měnové unie 
a pro hlubší integraci a sbližování;

Or. el

Pozměňovací návrh 12
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že výroční zpráva o 
politice hospodářské soutěže by měla 
sloužit jako nástroj prohloubení celkové 
konkurenceschopnosti Unie rozšířením 
hospodářské soutěže a otevřením pro nové 
subjekty, čímž dojde k rozšíření a 
prohloubení vnitřního trhu, a nikoli pouze 
jako nástroj praktického provádění 
politiky hospodářské soutěže ze strany 
Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že hospodářská 
soutěž neprobíhá ve všech členských 
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státech stejně uspokojivě;

Or. el

Pozměňovací návrh 14
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že odvětví, v nichž je 
úroveň hospodářské soutěže slabší, jsou 
často zároveň těmi, kde je dosahováno 
malé hospodářské výkonnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zprávu Komise o politice 
hospodářské soutěže za rok 2011; 
konstatuje, že nová tematická struktura se 
se soustředí na otázky, na něž poukázal 
Parlament a umožňuje jasně vymezit 
priority, cíle a přijatá opatření;

1. bere na vědomí zprávu Komise 
o politice hospodářské soutěže 
za rok 2011; konstatuje, že nová tematická 
struktura se soustředí na otázky, na něž 
poukázal Parlament a umožňuje jasně 
vymezit priority, cíle a přijatá opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Antolín Sánchez Presedo

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že politika hospodářská 
soutěž je významným přínosem 
evropského sociálně tržního hospodářství; 
v zájmu zajištění hospodářské účinnosti, 
dobře fungujícího trhu a sociálního 
pokroku vyzdvihuje význam posílení 
kontroly v rámci antimonopolní politiky, 
státní podpory a spojování podniků; větší 
přístup malých a středních podniků a 
terciárního sektoru na vnitřní trh a jejich 
účast na vnitřním trhu vyžaduje aktivní 
politiku hospodářské soutěže směřující 
k odstranění stávajících překážek;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. obhajuje názor, že při vypracovávání 
předpisů pro jednotlivá odvětví je nutné 
mít na paměti cíle politiky hospodářské 
soutěže, aby bylo možné podnikům, 
spotřebitelům a občanům zajistit řádné 
fungování trhů;

2. vyzývá k nastolení soudržnosti politiky 
hospodářské soutěže EU se všemi 
ostatními politikami EU, včetně předpisů 
pro jednotlivá odvětví, aby bylo možné 
občanům a podnikům zajistit řádné 
fungování trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. obhajuje názor, že při vypracovávání 
předpisů pro jednotlivá odvětví je nutné 
mít na paměti cíle politiky hospodářské 
soutěže, aby bylo možné podnikům, 
spotřebitelům a občanům zajistit řádné 
fungování trhů;

2. obhajuje názor, že při vypracovávání 
předpisů pro jednotlivá odvětví je nutné 
mít na paměti cíle politiky hospodářské 
soutěže, aby bylo možné podnikům, 
spotřebitelům a občanům zajistit řádné 
fungování trhů s produkty a službami a 
trhu práce;

Or. el

Pozměňovací návrh 19
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. obhajuje názor, že při vypracovávání 
předpisů pro jednotlivá odvětví je nutné 
mít na paměti cíle politiky hospodářské 
soutěže, aby bylo možné podnikům, 
spotřebitelům a občanům zajistit řádné 
fungování trhů;

2. obhajuje názor, že při vypracovávání 
předpisů pro jednotlivá odvětví je nutné 
mít na paměti cíle politiky hospodářské 
soutěže, aby bylo možné podnikům, 
spotřebitelům a občanům zajistit řádné 
fungování trhů, které nepoškozuje životní 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že uplatňování 
hospodářské politiky v širším smyslu 
nesmí posílit zavedené podniky a 
poskytovatele zboží a služeb, ale jeho 
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celkovým cílem by mělo být spíše 
usnadnění vstupu nových subjektů a 
obohacení o nové nápady a postupy 
s cílem maximalizovat přínos pro občany 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s vnitrostátními orgány na ochranu 
hospodářské soutěže důkladně posoudila 
narušení fungování hospodářské soutěže 
a hospodářský dopad; žádá Komisi, aby 
zjistila případnou nerovnováhu mezi 
členskými státy v tomto ohledu včetně  
příčin tohoto stavu;

Or. el

Pozměňovací návrh 22
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že prodloužení 
mimořádného krizového režimu státních 
podpor přispělo k zachování finanční 
stability, zamezilo protekcionismu a 
podílelo se na vzniku mechanismu pro 
bankovní restrukturalizaci a řešení krize, 
což je ku prospěchu především v zemích 
zapojených do programů;

3. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
ačkoli byl krizový režim státních podpor
původně zamýšlen jako prozatímní, 
v současné době se jako prozatímní příliš 
nejeví; má pochybnosti o účinném 
přínosu prozatímního rámce k zajištění 
rovných podmínek v celé EU; ve své třetí 
výroční zprávě o politice hospodářské 
soutěže zdůrazňuje, že je zapotřebí tato 
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prozatímní opatření co nejdříve zrušit;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že prodloužení 
mimořádného krizového režimu státních 
podpor přispělo k zachování finanční 
stability, zamezilo protekcionismu a 
podílelo se na vzniku mechanismu pro 
bankovní restrukturalizaci a řešení krize, 
což je ku prospěchu především v zemích 
zapojených do programů;

3. poukazuje na to, že prodloužení 
mimořádného krizového režimu státních 
podpor přispělo k zachování finanční 
stability, zamezilo protekcionismu a 
podílelo se na vzniku mechanismu pro 
bankovní restrukturalizaci a řešení krize, 
což je ku prospěchu především v zemích 
zapojených do programů; vyjadřuje však 
politování nad tím, že v případech, jako je 
DEXIA, byl zvolený přístup chybný, a trvá 
na tom, že je nutné vzít si z předchozího 
nedostatečného zásahu ponaučení a 
následně změnit odpovídajícím způsobem 
přijaté postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že prodloužení 
mimořádného krizového režimu státních 
podpor přispělo k zachování finanční 
stability, zamezilo protekcionismu a 
podílelo se na vzniku mechanismu pro 
bankovní restrukturalizaci a řešení krize, 

3. poukazuje na to, že prodloužení 
mimořádného krizového režimu státních 
podpor bylo vynuceno okolnostmi a 
přispělo k tomu, že se zabránilo zhoršení 
finanční a hospodářské nestability, a ke 
vzniku mechanismu pro bankovní 
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což je ku prospěchu především v zemích 
zapojených do programů;

restrukturalizaci a řešení krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že prodloužení 
mimořádného krizového režimu státních 
podpor přispělo k zachování finanční 
stability, zamezilo protekcionismu a 
podílelo se na vzniku mechanismu pro 
bankovní restrukturalizaci a řešení krize, 
což je ku prospěchu především v zemích 
zapojených do programů;

3. poukazuje na to, že prodloužení 
mimořádného krizového režimu státních 
podpor přispělo k zachování finanční 
stability, zamezilo protekcionismu a 
podílelo se na vzniku mechanismu pro 
bankovní restrukturalizaci a řešení krize, 
což je ku prospěchu především v těch 
zemích zapojených do programů, jež se 
potýkají se závažnými problémy 
s likviditou;

Or. el

Pozměňovací návrh 26
Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že prodloužení 
mimořádného krizového režimu státních 
podpor přispělo k zachování finanční 
stability, zamezilo protekcionismu a 
podílelo se na vzniku mechanismu pro 
bankovní restrukturalizaci a řešení krize, 
což je ku prospěchu především v zemích
zapojených do programů;

3. poukazuje na to, že prodloužení 
mimořádného krizového režimu státních 
podpor mohlo přispět k zamezení
protekcionismu a ke vzniku mechanismu 
pro bankovní restrukturalizaci a řešení 
krize, což je ku prospěchu především 
v zemích zapojených do programů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 27
Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. má za to, že je nutné, aby banky, které 
jsou příjemci státní podpory, zredukovaly 
svou velikost, zaměřily svůj obchodní 
model na životaschopnou část činností a co 
nejvíce omezily dopad na konkurenční 
subjekty, které příjemci pomoci nejsou, a 
na daňové poplatníky v EU;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Claudio Morganti
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. má za to, že je nutné, aby banky, které 
jsou příjemci státní podpory, zredukovaly 
svou velikost, zaměřily svůj obchodní 
model na životaschopnou část činností a co 
nejvíce omezily dopad na konkurenční 
subjekty, které příjemci pomoci nejsou, a 
na daňové poplatníky v EU;

4. má za to, že je nutné, aby banky, které 
jsou příjemci státní podpory, zredukovaly 
svou velikost, zaměřily svůj obchodní 
model na životaschopnou část činností,
zlepšily přístup rodin a podniků k úvěrům
a co nejvíce omezily dopad na konkurenční 
subjekty, které příjemci pomoci nejsou, a 
na daňové poplatníky v EU; v tomto 
ohledu by bylo žádoucí zvážit oddělení 
komerčních bank od bank investičních;

Or. it
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Pozměňovací návrh 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. má za to, že je nutné, aby banky, které 
jsou příjemci státní podpory, zredukovaly 
svou velikost, zaměřily svůj obchodní 
model na životaschopnou část činností a co 
nejvíce omezily dopad na konkurenční 
subjekty, které příjemci pomoci nejsou, a 
na daňové poplatníky v EU;

4. má za to, že je nutné, aby banky, které 
jsou příjemci státní podpory, zaměřily svůj 
obchodní model na životaschopnou část 
činností a co nejvíce omezily dopad na 
konkurenční subjekty, které příjemci 
pomoci nejsou, a na daňové poplatníky 
v EU;

Or. el

Pozměňovací návrh 30
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. má za to, že je nutné, aby banky, které 
jsou příjemci státní podpory, zredukovaly 
svou velikost, zaměřily svůj obchodní 
model na životaschopnou část činností a co 
nejvíce omezily dopad na konkurenční 
subjekty, které příjemci pomoci nejsou, a 
na daňové poplatníky v EU;

4. má za to, že je nutné, aby banky, které 
jsou příjemci státní podpory, zredukovaly 
svou velikost a složitost struktury, 
zaměřily svůj obchodní model na 
životaschopnou část činností, stanovily 
horní hranice pro odměňování a co 
nejvíce omezily dopad na konkurenční 
subjekty, které příjemci pomoci nejsou, a 
na daňové poplatníky v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vítá skutečnost, že „od bank se 
požadovalo, aby upustily od 
neudržitelných obchodních modelů 
založených na nadměrném využívání 
pákového efektu a přílišném spoléhání se 
na krátkodobé velkoobchodní tržní 
financování, a byly vybízeny, aby se znovu 
zaměřily na svou hlavní činnost“; vyzývá 
v tomto ohledu Komisi, aby vzala na 
vědomí stanovisko odborné skupiny na 
vysoké úrovni o reformě struktury 
bankovního sektoru EU, pokud jde o 
navrhované právní oddělení obchodních 
činností a vkladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že postupující konsolidace 
bankovnictví vedla ve skutečnosti ke 
zvýšení tržního podílu některých velkých 
finančních institucí, a naléhavě proto 
Komisi vyzývá, aby toto odvětví 
nepřestávala pozorně sledovat s cílem 
zlepšit fungování hospodářské soutěže na 
evropských bankovních trzích a aby za tím 
účelem mj. zaváděla strukturální reformy 
v případech, kdy vklady drobných klientů 
těmto institucím umožňují vzájemné 
křížové subvencování rizikovějších 
činností investičního bankovnictví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. připomíná, že pro ucelenou představu 
o státní finanční podpoře musí Komise 
zohlednit financování peněžního odvětví 
ze strany ECB a implicitní záruky 
systémově významným finančním 
institucím;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. připomíná, že systémově významné 
finanční instituce nezanedbatelně těží 
z implicitní státní podpory, a tudíž 
neodpovídají požadavkům na 
konkurenceschopné sociálně tržní 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4d. vítá jako první krok Liikanenovu 
zprávu o strukturální reformě bankovního 
sektoru EU; zdůrazňuje, že strukturální 
oddělení retailového a investičního 
bankovnictví je předpokladem pro obnovu 
konkurenceschopného bankovního 
sektoru, v němž jsou rizika náležitě 
identifikována, oddělena, řízena a 
kontrolována;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná prohlášení ze summitu 
eurozóny ze dne 29. června 2012; souhlasí 
s tím, že je bezpodmínečně nutné překonat 
začarovaný kruh mezi bankami a vládami, 
získat možnost provést rekapitalizaci bank 
přímo pomocí Evropského mechanismu 
stability a neprodleně zřídit jednotný 
mechanismus dohledu;

5. připomíná prohlášení ze summitu 
eurozóny ze dne 29. června 2012; souhlasí 
s tím, že je bezpodmínečně nutné překonat 
nežádoucí cyklickou zpětnou vazbu mezi 
vládami a bankami;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná prohlášení ze summitu 
eurozóny ze dne 29. června 2012; souhlasí 

5. připomíná prohlášení ze summitu 
eurozóny ze dne 29. června 2012; souhlasí 
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s tím, že je bezpodmínečně nutné překonat 
začarovaný kruh mezi bankami a vládami, 
získat možnost provést rekapitalizaci bank 
přímo pomocí Evropského mechanismu 
stability a neprodleně zřídit jednotný 
mechanismus dohledu; 

s tím, že je bezpodmínečně nutné překonat 
začarovaný kruh mezi bankami a vládami a 
neprodleně zřídit jednotný mechanismus 
dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná prohlášení ze summitu 
eurozóny ze dne 29. června 2012; souhlasí 
s tím, že je bezpodmínečně nutné překonat 
začarovaný kruh mezi bankami a vládami, 
získat možnost provést rekapitalizaci bank 
přímo pomocí Evropského mechanismu 
stability a neprodleně zřídit jednotný 
mechanismus dohledu; 

5. připomíná prohlášení ze summitu 
eurozóny ze dne 29. června 2012; souhlasí 
s tím, že je bezpodmínečně nutné překonat 
začarovaný kruh mezi bankami a vládami, 
získat možnost provést rekapitalizaci bank 
přímo pomocí Evropského mechanismu 
stability a neprodleně zřídit jednotný 
mechanismus dohledu, v jehož rámci bude 
věnována pozornost rozmanitým formám 
podnikání, velikostem a konceptům 
v bankovním sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná prohlášení ze summitu 
eurozóny ze dne 29. června 2012; souhlasí 
s tím, že je bezpodmínečně nutné překonat 
začarovaný kruh mezi bankami a vládami, 
získat možnost provést rekapitalizaci bank 

5. připomíná prohlášení ze summitu 
eurozóny ze dne 29. června 2012; souhlasí 
s tím, že je bezpodmínečně nutné překonat 
začarovaný kruh mezi bankami a vládami, 
získat možnost provést rekapitalizaci bank 
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přímo pomocí Evropského mechanismu 
stability a neprodleně zřídit jednotný 
mechanismus dohledu;

přímo pomocí Evropského mechanismu 
stability a neprodleně zřídit jednotný 
mechanismus dohledu a jednotný evropský 
fond pojištění vkladů;

Or. el

Pozměňovací návrh 40
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. žádá Komisi, aby přísně uplatňovala 
antimonopolní pravidla a pravidla kontroly 
spojování podniků, a podporovala tak 
transparentní, otevřené a spravedlivé
finanční trhy; oceňuje, že Komise provádí 
vyšetřování trhu s OTC deriváty, 
především co se týče údajů a služeb 
spadajících do trhu se swapy úvěrového 
selhání (CDS), platebních služeb a šíření 
finančních informací na trhy;

6. žádá Komisi, aby přísně uplatňovala 
antimonopolní pravidla a pravidla kontroly 
spojování podniků, a docílila tak 
regulovaných, transparentních, 
otevřených a spravedlivých finančních 
trhů; oceňuje, že Komise provádí 
vyšetřování trhu s OTC deriváty, 
především co se týče údajů a služeb 
spadajících do trhu se swapy úvěrového 
selhání (CDS), platebních služeb a šíření 
finančních informací na trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá orgány EU pro hospodářskou 
soutěž, aby sledovaly působení a tržní 
dopad velkých finančních subjektů a 
oligopolů, jako jsou ratingové agentury, a 
případy cenových výkyvů, které souvisí s 
finančními trhy, a zabývaly se především 
údajnými manipulacemi se sazbami 

7. vyzývá orgány EU pro hospodářskou 
soutěž, aby sledovaly působení a tržní 
dopad velkých finančních subjektů a 
oligopolů, jako jsou ratingové agentury, a 
případy cenových výkyvů, které souvisí 
s finančními trhy, a zabývaly se v úzké 
spolupráci s jurisdikcemi příslušných 
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LIBOR, EURIBOR a TIBOR; států především údajnými manipulacemi se 
sazbami LIBOR, EURIBOR a TIBOR; 
vyzývá Komisi, aby zajistila úplné 
vyšetření této otázky, včetně toho, zda byly 
využity veškeré preventivní nástroje EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Claudio Morganti
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá orgány EU pro hospodářskou 
soutěž, aby sledovaly působení a tržní 
dopad velkých finančních subjektů a 
oligopolů, jako jsou ratingové agentury, a 
případy cenových výkyvů, které souvisí s 
finančními trhy, a zabývaly se především 
údajnými manipulacemi se sazbami 
LIBOR, EURIBOR a TIBOR;

7. vyzývá orgány EU pro hospodářskou 
soutěž, aby sledovaly působení a tržní 
dopad velkých finančních subjektů a 
oligopolů, jako jsou ratingové agentury, a 
případy cenových výkyvů, které souvisí 
s finančními trhy, a zabývaly se především 
údajnými manipulacemi se sazbami 
LIBOR, EURIBOR a TIBOR s cílem 
zabránit, aby hypoteční bublinu 
následovala bublina úrokových sazeb;

Or. it

Pozměňovací návrh 43
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. znovu žádá Komisi, aby předložila 
návrh na vytvoření veřejné ratingové 
agentury, která by byla jedinou 
agenturou, jež by mohla hodnotit státní 
dluhy v Evropské unii; jako od netržního 
subjektu se od této veřejné ratingové 
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agentury očekává racionálnější a 
dlouhodobější výhled při hodnocení 
veřejných dluhů a finanční stability Unie 
obecně;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Třetí nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Podpora růstu, zaměstnanosti a 
konkurenceschopnosti

Podpora udržitelného růstu, zaměstnanosti 
a konkurenceschopnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že politika hospodářské soutěže 
je hlavní hnací silou produktivity a 
konkurenceschopnosti na celosvětové 
úrovni a že má zásadní význam při 
podpoře zdravých veřejných financí a cílů 
strategie Evropa 2020 pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění; 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Derk Jan Eppink
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že politika hospodářské soutěže 
je hlavní hnací silou produktivity a 
konkurenceschopnosti na celosvětové 
úrovni a že má zásadní význam při 
podpoře zdravých veřejných financí a cílů 
strategie Evropa 2020 pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění;

8. uznává, že politika hospodářské soutěže 
je zásadním nástrojem ochrany 
jednotného trhu a hlavní hnací silou 
produktivity a vnější konkurenceschopnosti 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že politika hospodářské soutěže 
je hlavní hnací silou produktivity a 
konkurenceschopnosti na celosvětové 
úrovni a že má zásadní význam při podpoře 
zdravých veřejných financí a cílů strategie 
Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění;

8. uznává, že politika hospodářské soutěže 
je hlavní hnací silou produktivity, 
účinnosti a konkurenceschopnosti na 
celosvětové úrovni a že má zásadní 
význam při podpoře spravedlivých a 
otevřených trhů, zdravých veřejných 
financí a cílů strategie Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění;

Or. el

Pozměňovací návrh 48
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že k prohloubení jednotného 9. zdůrazňuje, že k prohloubení jednotného 
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trhu, dosažení cílů Digitální agendy a k 
podpoře inovací je nutná stabilní 
hospodářská soutěž; poukazuje na to, že 
veškeré antimonopolní nástroje, nástroje 
státní podpory a kontroly spojování 
podniků mají klíčový význam pro obnovu 
hospodářství;

trhu, obnově hospodářského růstu, zvýšení 
přitažlivosti evropského trhu v 
celosvětovém měřítku, dosažení cílů 
Digitální agendy a k podpoře výzkumu a 
inovací je nutná stabilní hospodářská 
soutěž; poukazuje na to, že veškeré 
antimonopolní nástroje, nástroje státní 
podpory a kontroly spojování podniků mají 
klíčový význam pro zlepšení regulace 
trhu, podporu transparentnosti a obnovu 
hospodářství;

Or. el

Pozměňovací návrh 49
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že k prohloubení jednotného 
trhu, dosažení cílů Digitální agendy a k 
podpoře inovací je nutná stabilní
hospodářská soutěž; poukazuje na to, že 
veškeré antimonopolní nástroje, nástroje 
státní podpory a kontroly spojování 
podniků mají klíčový význam pro obnovu 
hospodářství;

9. zdůrazňuje, že k prohloubení jednotného 
trhu, dosažení cílů Digitální agendy a 
k podpoře inovací je vedle zdravé plurality 
hospodářských subjektů nutná důrazná a 
proaktivní průmyslová politika; poukazuje 
na to, že antimonopolní nástroje a nástroje 
kontroly spojování podniků mají klíčový 
význam pro obnovu hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Antolín Sánchez Presedo
Salvador Garriga Polledo

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. je přesvědčen, že dopady, jež mají na 
společnosti postupy při šetření týkajících 
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se státní podpory, by měly zohlednit 
zásady legitimního očekávání a právní 
jistoty; s ohledem na případy, v nichž 
sociální a hospodářský dopad značně 
překračuje přínosy, je dále přesvědčen, že 
tato obnova by neměla být jedinou 
alternativou obnovení hospodářské 
soutěže, pokud lze nalézt lepší způsob 
nápravy; a rovněž je přesvědčen, že by 
obnova měla být v každém případě 
přiměřená a úměrná;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. připomíná rozsudek Tribunálu ze dne 
24. května 2012 ve věci MasterCard, který 
potvrdil, že vícestranné mezibankovní 
poplatky narušují hospodářskou soutěž; 
znovu naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila legislativní návrh zajišťující 
rovné podmínky pro trh s platebními 
kartami, a tím umožnila plné rozvinutí 
potenciálu tohoto trhu k růstu a zajistila 
přístup novým subjektům;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Antolín Sánchez Presedo

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. zastává názor, že veřejná opatření 
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přijatá na podporu obětí rozsáhlých 
podvodů a nezákonných finančních 
praktik s výlučným cílem zabránit dalším 
škodám a obnovit jejich práva by neměla 
být považována za státní podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. pověřuje Komisi, aby účinně 
prosazovala politiku hospodářské soutěže a 
aby podporovala ekologicky šetrné 
technologie a zdroje; podotýká, že nové 
pokyny k systému pro obchodování 
s emisními povolenkami by měly přispět k 
zamezení úniku uhlíku, zachování 
cenových signálů a k minimalizaci 
narušení hospodářské soutěže;

10. pověřuje Komisi, aby účinně 
prosazovala politiku hospodářské soutěže a 
aby podporovala ekologicky šetrné 
technologie a zdroje; podotýká, že nové 
pokyny k systému pro obchodování 
s emisními povolenkami by měly přispět 
k zamezení úniku uhlíku, zachování 
cenových signálů a k minimalizaci 
narušení hospodářské soutěže;
domnívá se, že stávající nízká cena 
v rámci Systému obchodování s emisemi 
stěží přispívá k podpoře technologií 
šetrných ke klimatu a zpomaluje přechod 
k nízkouhlíkovému hospodářství; vyzývá 
tudíž Komisi, aby navrhla strukturální 
opatření pro řešení nadbytku povolenek 
na emise CO2 během třetí fáze systému 
obchodování s emisemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 11



AM\917381CS.doc 27/54 PE496.675v02-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že politika hospodářské 
soutěže by měla podporovat sociální 
začlenění, a to prostřednictvím přístupu
na trhy, hospodářského pokroku a lepšího
nakládání s veřejnými výdaji, zabránit 
soupeření v poskytování dotací v rámci EU 
a zmocnit členské státy k nápravě selhání 
trhu a podpoře služeb obecného zájmu a 
zranitelných osob;

11. zdůrazňuje, že politika hospodářské 
soutěže by měla podporovat přístup na 
trhy, hospodářský pokrok a lepší nakládání 
s veřejnými výdaji, zabránit soupeření 
v poskytování dotací v rámci EU a zmocnit 
členské státy k nápravě selhání trhu a 
podpoře služeb obecného zájmu a 
zranitelných osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Modernizace státní podpory
11a. vítá sdělení Komise o modernizaci 
státní podpory (COM(2012)0209); vyzývá 
však Komisi, aby zajistila, že stimulace 
hospodářského růstu, který je jedním 
z celkových cílů této reformy, nepovede 
k opětovnému nárůstu veřejného dluhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že prvořadou úlohou
kontroly státní podpory je zajistit rovné 
podmínky na vnitřním trhu; vítá balíček 
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pro modernizaci státní podpory jakožto 
základní pilíř probíhajícího procesu 
modernizace politiky hospodářské 
soutěže; vyzývá ke včasnému provedení 
reformního balíčku;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že hospodářská politika 
musí umožnit náležitou státní podporu pro 
ekologickou přeměnu hospodářství, 
zejména pokud jde o obnovitelné zdroje a 
energetickou účinnost, a že nové pokyny 
by měly vycházet z tohoto předpokladu;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. sdílí názor Komise, že je potřeba 
urychlit postupy kontroly státní podpory, 
aby bylo možné více se zaměřit na složité 
případy se závažnými dopady na 
hospodářskou soutěž na vnitřním trhu;  
bere na vědomí návrh Komise na posílení 
míry její volnosti jednání při rozhodování 
o stížnostech; vyzývá Komisi, aby v této 
souvislosti stanovila podrobná kritéria 
rozlišování důležitých a méně důležitých 
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případů; zdůrazňuje, že vhodnými 
možnostmi pro účely takového rozlišování 
jsou vyšší prahové hodnoty v rámci 
nařízení o podpoře malého rozsahu (de 
minimis) nebo rozšíření horizontálních 
kategorií ve zmocňovacím nařízení a 
v nařízení o všeobecné blokové výjimce;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. bere na vědomí obecný záměr Komise 
vyjmout z požadavků na oznamování více 
opatření; zdůrazňuje však, že členské státy 
budou muset v zájmu zachování 
dostatečné míry kontroly zajistit 
předběžný soulad opatření pravidel státní 
podpory de minimis a systémů blokových 
výjimek, přičemž Komise bude v těchto 
případech pokračovat v provádění 
následných kontrol;  

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 11 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11d. zdůrazňuje, že Komise musí zajistit 
lepší komunikaci s členskými státy, pokud 
jde o kvalitu a včasnost předávání 
informací a vyhotovování oznámení; 
podotýká, že účinné vnitrostátní systémy 
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musí zajistit, aby opatření státní podpory, 
jež byla vyjmuta z povinnosti předběžného 
oznámení, byla v souladu s právními 
předpisy Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 11 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11e. připomíná, že relevantní informace 
pro případy kontroly státní pomoci 
poskytují výlučně členské státy; žádá 
Komisi, aby posoudila, zda budou 
zapotřebí další lidské zdroje pro rozšíření 
jejích nástrojů pro shromažďování 
informací a pro umožnění získávání 
přímých informací od účastníků trhu; 
konstatuje však, že by Komise neměla mít 
možnost zahrnout do posuzování 
slučitelnosti další hlediska kvality a 
účinnosti; tato rozhodnutí musí být 
ponechána na orgánu poskytujícím státní 
podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že nový balíček pro oblast 
služeb obecného hospodářského zájmu by 
měl poskytnout jednodušší, jasnější a 
pružnější rámec pro podporu vysoce 

12. připomíná, že evropští občané 
požadují vysokou kvalitu a cenově 
dostupnou nabídku nezbytných a 
důležitých veřejných služeb s širokým 
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kvalitních veřejných služeb; souhlasí s 
tím, že vyňaty by měly být nemocnice, 
sociální bydlení a veškeré sociální služby 
a služby obecného hospodářského zájmu 
pod úrovní de minimis;

pokrytím; zdůrazňuje, že ochrana 
hospodářské soutěže mezi různými 
poskytovateli je pro tento účel zásadní; 
zdůrazňuje, že nový balíček pro oblast 
služeb obecného hospodářského zájmu by 
v tomto ohledu mohl poskytnout 
jednodušší, jasnější a pružnější rámec;
zdůrazňuje povinnost Komise danou 
pravidly hospodářské soutěže obsaženými 
ve SFEU zajistit slučitelnost náhrad 
poskytovaných za služby obecného 
hospodářského zájmu s pravidly státní 
podpory s cílem zabránit poskytování 
nekvalitních, a přitom nákladných služeb 
veřejnosti; vyjadřuje obavu z vyjmutí příliš 
velkého množství služeb z kontroly orgánů 
na ochranu hospodářské soutěže, pokud 
se stanoví příliš vysoká úroveň de 
minimis;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že nový balíček pro oblast 
služeb obecného hospodářského zájmu by 
měl poskytnout jednodušší, jasnější a 
pružnější rámec pro podporu vysoce 
kvalitních veřejných služeb; souhlasí s tím, 
že vyňaty by měly být nemocnice, sociální
bydlení a veškeré sociální služby a služby 
obecného hospodářského zájmu pod 
úrovní de minimis;

12. zdůrazňuje, že nový balíček pro oblast 
služeb obecného hospodářského zájmu by 
měl poskytnout jednodušší, jasnější a 
pružnější rámec pro podporu vysoce 
kvalitních veřejných služeb; je znepokojen
tím, že na nemocnice, sociální bydlení a 
veškeré sociální služby se bude vztahovat 
obecná výjimka z požadavku na 
oznamování, zejména vzhledem 
k nedávnému zjištění, že mechanismus 
výjimek vykazuje závažné nedostatky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 64
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že nový balíček pro oblast 
služeb obecného hospodářského zájmu by 
měl poskytnout jednodušší, jasnější a 
pružnější rámec pro podporu vysoce 
kvalitních veřejných služeb; souhlasí s tím, 
že vyňaty by měly být nemocnice, sociální
bydlení a veškeré sociální služby a služby 
obecného hospodářského zájmu pod úrovní 
de minimis;

12. zdůrazňuje, že nový balíček pro oblast 
služeb obecného hospodářského zájmu by 
měl poskytnout jednodušší, jasnější a 
pružnější rámec pro podporu vysoce 
kvalitních veřejných služeb, a zároveň 
posílit hospodářskou soutěž a více 
podporovat rovné podmínky pro veřejné a 
soukromé poskytovatele těchto služeb; 
souhlasí s tím, že vyňaty by měly být 
nemocnice, sociální bydlení a veškeré 
sociální služby a služby obecného 
hospodářského zájmu pod úrovní de 
minimis;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že nový balíček pro oblast 
služeb obecného hospodářského zájmu by 
měl poskytnout jednodušší, jasnější a 
pružnější rámec pro podporu vysoce 
kvalitních veřejných služeb; souhlasí s tím, 
že vyňaty by měly být nemocnice, sociální
bydlení a veškeré sociální služby a služby 
obecného hospodářského zájmu pod 
úrovní de minimis;

12. zdůrazňuje, že nový balíček pro oblast 
služeb obecného hospodářského zájmu by 
měl poskytnout jednodušší, jasnější a 
pružnější rámec pro podporu vysoce 
kvalitních veřejných služeb; znovu 
opakuje, že vyňaty by měly být všechny
nemocnice, sociální bydlení a veškeré 
sociální služby a služby obecného 
hospodářského zájmu bez ohledu na 
prahové hodnoty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. lituje, že Komise ponechala omezující 
ustanovení pro rozsah výjimek z pravidel 
státní podpory v oblasti sociálního bydlení 
a ve stávajícím balíčku pro oblast služeb 
obecného hospodářského zájmu jej 
omezila na znevýhodněné občany či 
sociálně znevýhodněné skupiny; vyzývá 
Komisi, aby zvolila pružný a konstruktivní 
přístup k členským státům, jež se 
v důsledku této definice potýkají 
s problémy v oblasti sociálního bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Pátý nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zlepšení podmínek pro spotřebitele: 
příklad potravinářského odvětví

Zlepšení podmínek pro spotřebitele: vývoj 
v odvětví

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Pátý nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zlepšení podmínek pro spotřebitele: Zlepšení obecných podmínek: příklad 
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příklad potravinářského odvětví potravinářského odvětví

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod -14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-14a. lituje skutečnosti, že návrh SZP i 
přes obecný cíl posílit orientaci SZP na 
trh zachovává některé výjimky z článku 
101 SFEU; domnívá se, že i zemědělství 
by mělo plně podléhat pravidlům 
hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je znepokojen tím, že od poloviny roku 
2007 došlo k výraznému nárůstu cen 
potravin, že ceny producentů silně kolísají 
a že ceny potravin pro spotřebitele 
zásadním způsobem přispívají k celkové 
inflaci; zdůrazňuje, že nový rámec pro 
kolektivní vyjednávání v hodnotovém 
řetězci by měl být doplněn činností 
organizací producentů ve prospěch 
hospodářské soutěže a platformou pro 
sledování cen potravin;

14. je znepokojen tím, že od poloviny roku 
2007 došlo k výraznému nárůstu cen
potravin, že ceny producentů silně kolísají 
a že ceny potravin pro spotřebitele 
zásadním způsobem přispívají k celkové 
inflaci; zdůrazňuje potřebu zabránit 
opatřením zemědělské politiky, jako jsou 
výrobní kvóty, které rozdělují vnitrostátní 
trhy a brání účinnému fungování 
vnitřního trhu; naléhá na Komisi, aby ve 
spolupráci s vnitrostátními orgány na 
ochranu hospodářské soutěže důkladně 
prověřila hospodářskou soutěž 
v zemědělsko-průmyslovém odvětví, pokud 
jde o podporu, transparentnost a vývoj 
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spotřebitelských cen na všech úrovních 
hodnotového řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je znepokojen tím, že od poloviny roku 
2007 došlo k výraznému nárůstu cen 
potravin, že ceny producentů silně kolísají 
a že ceny potravin pro spotřebitele 
zásadním způsobem přispívají k celkové 
inflaci; zdůrazňuje, že nový rámec pro 
kolektivní vyjednávání v hodnotovém 
řetězci by měl být doplněn činností 
organizací producentů ve prospěch 
hospodářské soutěže a platformou pro 
sledování cen potravin;

14. je znepokojen tím, že od poloviny roku 
2007 došlo k výraznému nárůstu cen 
potravin, že ceny producentů silně kolísají 
a že ceny potravin pro spotřebitele 
zásadním způsobem přispívají k celkové 
inflaci; zdůrazňuje, že nový rámec pro 
kolektivní vyjednávání v hodnotovém 
řetězci by měl být doplněn činností 
organizací producentů ve prospěch 
hospodářské soutěže a platformou pro 
sledování cen potravin; připomíná, že 
přínosy pro spotřebitele, jichž lze 
v potravinářském odvětví dosáhnout, 
mohou být znásobeny provedením 
stejných reforem hospodářské soutěže ve 
všech dalších odvětvích hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je znepokojen tím, že od poloviny roku 
2007 došlo k výraznému nárůstu cen 
potravin, že ceny producentů silně kolísají 
a že ceny potravin pro spotřebitele 

14. je znepokojen tím, že od poloviny roku 
2007 došlo k výraznému nárůstu cen 
potravin, že ceny producentů silně kolísají 
a že ceny potravin pro spotřebitele 
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zásadním způsobem přispívají k celkové 
inflaci; zdůrazňuje, že nový rámec pro 
kolektivní vyjednávání v hodnotovém 
řetězci by měl být doplněn činností 
organizací producentů ve prospěch 
hospodářské soutěže a platformou pro 
sledování cen potravin;

zásadním způsobem přispívají k celkové 
inflaci; zdůrazňuje, že nový rámec pro 
kolektivní vyjednávání v hodnotovém 
řetězci by měl být doplněn platformou pro 
sledování cen potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že služby obecného 
hospodářského zájmu, stejně jako služby 
sociální zájmu, představují značný podíl 
celkových služeb poskytovaných 
v členských státech, z čehož vyplývá, že 
zvýšením jejich účinnosti lze dosáhnout 
značných zisků; zdůrazňuje, že v tomto 
ohledu je zásadní zajistit, aby pravidla, 
jimiž se řídí služby obecného 
hospodářského zájmu a služby obecného 
sociálního zájmu, chránila spíše 
spotřebitele než jednotlivé poskytovatele 
těchto služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že hlavní příčinou 
kolísání cen na trhu s potravinami je 
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spekulace; lituje, že zpráva o politice 
hospodářské soutěže za rok 2011 
neobsahuje zmínku v tomto smyslu; 
vyzývá Komisi, aby se chopila iniciativy 
řešit problém spekulace na trhu 
s potravinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. naléhá na Komisi, aby uvažovala o 
přezkumu evropské politiky v oblasti 
hospodářské soutěže, který by šel nad 
rámec stávajícího úzkého zaměření na 
příznivé podmínky pro spotřebitele a 
starost o nízké ceny potravin; zdůrazňuje, 
že snižování cen potravin nesmí být 
dosaženo na úkor zaměstnanosti, ochrany 
životního prostředí nebo kvality či 
bezpečnosti potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 14 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14c. vyjadřuje nesouhlas se zmíněným 
„obecným cílem zvýšit orientaci SZP na 
trh“; vyzývá Komisi, aby se více zaměřila 
na přínos organizací producentů a 
družstev při zlepšování podmínek malých 
zemědělců a na jejich vyjednávací sílu 
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vůči dodavatelskému průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. na toto téma očekává zprávu Evropské 
sítě pro hospodářskou soutěž; bere na 
vědomí skutečnost, že odvětvím, kde se 
nejčastěji provádí antimonopolní šetření, 
jsou obiloviny a mléčné výrobky, a vybízí 
vnitrostátní orgány pro hospodářskou 
soutěž, aby v této oblasti rozšířily své 
aktivity;

15. na toto téma očekává zprávu Evropské 
sítě pro hospodářskou soutěž; bere na 
vědomí skutečnost, že odvětvím, kde se 
nejčastěji provádí antimonopolní šetření, 
jsou obiloviny a mléčné výrobky, a vybízí 
vnitrostátní orgány pro hospodářskou 
soutěž, aby v této oblasti rozšířily své 
aktivity; vyzývá Komisi, aby zaměřila 
pozornost na evropské odvětví výroby 
cukru, kde byla v letech 2011 a 2012 
zaznamenána obzvlášť vysoká inflace;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Konkrétní odvětví
15a. znovu naléhavě žádá Komisi, aby 
usilovala o plné uplatnění balíčku 
opatření pro vnitřní trh s energií; vybízí 
Komisi, aby vzhledem k tomu, že 
otevřeného a konkurenceschopného 
jednotného trhu s energií nebylo dosud 
plně dosaženo, aktivně sledovala 
hospodářskou soutěž na trzích s energií, 
zejména v případech, kdy privatizaci 
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veřejných služeb předcházel monopolní či 
oligopolní trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. naléhá na Komisi, aby s náležitou 
péčí řešila otázky hospodářské soutěže 
v komplexním prostředí, jako jsou 
například mnohostranné platby; je 
přesvědčen, že konkrétní otázky, jež v této 
oblasti vyvstanou, by měly být řešeny 
případ od případu;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. vítá přijetí balíčku opatření týkajících 
se lepších letišť, který se vztahuje na 
přístup k letištním časům, účinnost a 
kvalitu odbavovacích služeb a 
protihluková omezení na letištích; kladně 
hodnotí vyšetřování vedené Komisí 
v oblasti a monopolů v odvětví; vyzývá 
Komisi, aby přísně kontrolovala státní 
podporu všech úrovní veřejné správy 
poskytovanou regionálním letištím a 
nízkonákladovým dopravcům s cílem 
zajistit, aby státní podporu nečerpaly 
neodůvodněně některá letiště a letecké 
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společnosti na úkor jiných; zdůrazňuje, že 
podpora ze strukturálních fondů EU může 
rovněž představovat nezákonnou státní 
podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. vyzývá Komisi, aby se pečlivě 
zabývala nedávnými událostmi na trhu 
EU v oblasti nákladní letecké dopravy a 
expresních přepravních služeb; v této 
souvislosti je přesvědčen, že by mělo být 
důkladně posouzeno a prošetřeno 
zamýšlené spojení americké společnosti 
UPS a nizozemské společnosti TNT 
Express;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. konstatuje, že ve Spojených státech 
působí společnosti FedEx a UPS v určité 
formě duopolu na trhu s expresními 
zásilkami, což během uplynulých deseti let 
prakticky uzavřelo přístup na trh 
konkurenčním společnostem z Evropy; 
EU zároveň neustále otevírá své trhy 
společnostem z USA; dochází k závěru, že 
toto sloučení společnosti TNT a UPS by 
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způsobilo, že v EU i celosvětově se bude 
hospodářské soutěže účastnit pouze jedna 
velká evropská společnost v oblasti 
expresní přepravy a logistiky; je tudíž 
přesvědčen, že cenová konkurence na 
vnitřním trhu by mohla být značně 
ovlivněna v neprospěch spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 15 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15d. zdůrazňuje, že na trhu v oblasti 
letecké dopravy v USA neexistují rovné 
podmínky pro evropské společnosti a že 
na tomto trhu mezi EU a USA panuje 
zjevná nerovnováha, neboť evropským 
leteckým společnostem zabývajícím se 
nákladní přepravou je odpírán přístup 
k vnitrostátnímu trhu USA a tyto
společnosti obtížně konkurují za 
nepříznivých podmínek; zdůrazňuje, že 
tento nerovný přístup na trh narušuje 
hospodářskou soutěž a v konečném 
důsledku poškozuje evropské odvětví 
logistiky a jeho zákazníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vybízí Komisi, aby dále rozvíjela 
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konkurenční prostředí tím, že stanoví 
obecné zásady a podpoří kroky společností 
v této oblasti, zejména podpořit 
společnosti, aby projevily větší zájem o 
dodržování předpisů a kladnější vztah 
k nim, což bude mít rozhodující 
preventivní účinek, který je ve veřejném 
zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. doporučuje, aby byl používán postup 
mimosoudního vyrovnání a případně 
odrazující a přiměřené pokuty a aby se 
současně předešlo nepříznivým 
hospodářským a sociálním důsledkům 
toho, že podniky, které se dostaly do potíží, 
budou vytlačeny z trhu;

18. doporučuje, aby byl používán postup 
mimosoudního vyrovnání a případně 
odrazující a přiměřené pokuty a aby se 
současně předešlo nepříznivým 
hospodářským a sociálním důsledkům 
toho, že podniky, které se dostaly do potíží, 
budou vytlačeny z trhu; je přesvědčen, že 
uplatňování stále vyšší pokut jakožto 
jediného antimonopolního nástroje se 
může ukázat jako příliš necitlivé, 
v neposlední řadě s ohledem na 
potenciální ztráty pracovních míst 
v důsledku neschopnosti tyto pokuty 
zaplatit; zdůrazňuje, že politika vysokých 
pokut by neměla být využívána jako 
alternativa mechanismu rozpočtového 
financování; je zastáncem politiky „cukru 
a biče“ uvalující sankce, které jsou 
účinným zastrašujícím prostředkem, 
zejména pro provinilce porušující 
předpisy opakovaně, a současně podnětem 
k dodržování předpisů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. připomíná, že finanční krize 
způsobila závažné problémy společnostem, 
které mají velký význam pro obyvatele 
řady členských států; při stanovování výše 
státní podpory poskytované těmto 
podnikům by tudíž měla být zohledňována 
sociální hlediska; státní podpora v těchto 
případech může přesáhnout prahové 
hodnoty stanovené v nařízení 
č. 1998/2006;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že pokuty by neměly 
podnikům bránit v tom, aby své vedoucí 
pracovníky a další zaměstnance interně 
povolávaly k odpovědnosti, nebo případně 
členským státům v tom, aby se zabývaly 
otázkami trestní odpovědnosti; žádá 
Komisi, aby v tomto ohledu zveřejnila 
sdělení;

19. konstatuje, že pokuty by neměly 
podnikům bránit v tom, aby své vedoucí 
pracovníky a další zaměstnance interně 
povolávaly k odpovědnosti, nebo případně 
členským státům v tom, aby se zabývaly 
otázkami trestní odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
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Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. je hluboce znepokojen zjištěními 
Evropského účetního dvora, že se Komise 
nesnaží soustavně odhalovat poskytnutí 
podpory, která nebyla řádně ohlášena, a 
že zpětně komplexně neposuzuje dopady 
kontroly státní podpory; znovu požaduje 
objasnění prohlášení komisaře Almunii ze 
dne 19. června v Hospodářském a 
měnovém výboru, že až 40 % případů 
státní podpory poskytnuté na základě 
nařízení o blokových výjimkách může být 
problematických;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Politika ukládání pokut
19a. znovu připomíná, že postup 
stanovování pokut je obsažen 
v nelegislativním nástroji – Pokynech pro 
výpočet pokut z roku 2006 –, a opětovně 
naléhavě žádá Komisi, aby do nařízení 
(ES) č. 1/2003 začlenila vedle nových 
zásad pro ukládání pokut také podrobný 
základ pro jejich výpočet vycházející ze 
zásady zákonnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Andreas Schwab

Návrh usnesení
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Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. znovu opakuje výzvu Parlamentu 
k obecné revizi pokynů Komise pro 
výpočet pokut, při které bude zohledněna 
šestiletá praktická zkušenost, a znovu 
navrhuje, aby Komise posoudila zásady, 
jako je: 
– zohlednění toho, že provádění 
důkladných programů dodržování 
předpisů by nemělo mít pro protiprávně 
jednající osoby důsledky přesahující míru 
náhrady přiměřené povaze protiprávního 
jednání;
– zohlednění vzájemného vztahu 
veřejnoprávních a soukromoprávních 
závazků na základě antimonopolního 
práva EU; Komise by se měla přesvědčit, 
že pokuty zohledňují veškeré náhrady, 
které již byly vyplaceny třetím stranám; to 
by se mělo týkat také podniků, vůči nimž 
je uplatňována shovívavost; kromě toho 
by protiprávně jednající osoba mohla být 
ještě před přijetím konečného rozhodnutí 
o pokutě vybídnuta k uhrazení škody na 
základě mimosoudní dohody;
– upřesnění podmínek, za nichž by měly 
mateřské společnosti, jež vykonávají 
rozhodující vliv na své dceřiné 
společnosti, avšak které nemají přímý 
podíl na protiprávním jednání, nést 
společně a nerozdílně odpovědnost za 
porušení antimonopolních pravidel ze 
strany těchto dceřiných společností; 
– požadavek, aby pro kvalifikaci 
opakovaného protiprávního jednání 
existovala jednoznačná souvislost mezi 
protiprávním jednáním, které je 
předmětem vyšetřování, a minulým 
protiprávním jednáním na straně jedné a 
dotčeným podnikem na straně druhé; 
mělo by být zváženo stanovení maximální 
lhůty;
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Or. en

Pozměňovací návrh 91
Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. připomíná stávající návrh Komise na 
modernizaci státní podpory v EU; naléhá 
na Komisi, aby se v této souvislosti 
zabývala výše zmíněnými otázkami a aby 
zajistila, že případné oslabení 
předběžného sledování oznámení bude 
kompenzováno účinnou a přísnou 
následnou kontrolou jménem Komise, a 
zajistilo se tak náležité dodržování 
předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 19 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19c. je přesvědčen, že pokud jde o regulaci 
vzájemných vztahů mezi veřejnoprávními 
a soukromoprávními závazky, by Komise, 
která má koneckonců nejlepší pozici pro 
posuzování nepřiměřeně vysokých cen 
stanovených kartely, jež vyšetřuje, měla 
zohlednit při stanovování pokut míru 
nezákonných zisků a výši ztrát, jež utrpěly 
dotčené subjekty; byl by to nejen přístup 
založený na účincích, ale pomohlo by to 
také urychlenému vyřešení navazujících 
soukromoprávních žalob;
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Or. en

Pozměňovací návrh 93
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 19 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19d. konstatuje, že použití 10 % 
celosvětového obratu jako stropu může 
vést vzhledem k celosvětově rostoucímu 
počtu orgánů na ochranu hospodářské
soutěže ke kumulativnímu ukládání 
sankcí za stejné protiprávní jednání; 
poznamenává, že než celosvětový obrat by 
byl vhodnější obrat plynoucí z EHP;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 19 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19e. znovu opakuje, že počet žádostí o 
snížení pokuty z důvodu neschopnosti 
pokutu zaplatit se zvýšil, a to zejména ze 
strany podniků zaměřených na jediný 
produkt a ze strany malých a středních 
podniků; znovu opakuje svůj názor, že 
v zájmu zabránění ukončení činnosti 
podniku by bylo jako o alternativě snížení 
pokut možné uvažovat o systému 
odložených či rozložených plateb; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 95
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 19 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19f. stále očekává uzpůsobení pokynů o 
pokutách pro podniky zaměřené na jediný 
produkt a pro malé a střední podniky;  
vítá však, že Komise zohlednila zvláštní 
potřeby podniků zaměřených na jediný 
produkt ve svém rozhodnutí o „Kování 
pro okna“ (COMP/39.452 ze dne 28. 
března 2012);

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 19 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19g. vyzývá Komisi, aby zajistila, že její 
politika v oblasti ukládání a vymáhání 
pokut dosáhne obnovy vyrovnaného trhu 
a motivuje společnosti k internímu 
zjišťování protiprávních jednání a 
k dobrovolnému přijetí nápravných 
opatření; naléhavě žádá Komisi, aby 
zohlednila míru nezákonných zisků a 
míru ztrát utrpěných postiženými 
subjekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Andreas Schwab

Návrh usnesení
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Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá Komisi, aby v rámci řádného 
legislativního postupu předložila návrh, 
který usnadní podávání individuálních i 
kolektivních žalob o náhradu škod 
utrpěných společnostmi a spotřebiteli v 
důsledku porušení antimonopolního práva 
EU; domnívá se, že uvedený návrh by měl 
podpořit hospodářskou soutěž, nikoli však 
vznik neoprávněných soudních sporů, měl 
by se vztahovat na případy drobných či 
blíže neurčených škod a měl by zajistit 
plný soulad s veřejnoprávním vymáháním 
práva;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá Komisi, aby v rámci řádného 
legislativního postupu předložila návrh, 
který usnadní podávání individuálních i 
kolektivních žalob o náhradu škod 
utrpěných společnostmi a spotřebiteli v 
důsledku porušení antimonopolního práva
EU; domnívá se, že uvedený návrh by měl 
podpořit hospodářskou soutěž, nikoli však 
vznik neoprávněných soudních sporů, měl 
by se vztahovat na případy drobných či 
blíže neurčených škod a měl by zajistit 
plný soulad s veřejnoprávním vymáháním 
práva;

20. žádá Komisi, aby důkladněji uvážila 
využívání alternativního řešení sporů 
jakožto nejlepší způsob, jak poskytnout 
ekonomickou náhradu za škodu utrpěnou 
v důsledku porušení práva; domnívá se, že 
návrh spojený se žalobami na náhradu 
škody by nikdy neměl zavdat příčinu 
neoprávněným soudním sporům, měl by 
[?] se vztahovat na případy malých škod a 
měl by zajistit plný soulad 
s veřejnoprávním vymáháním práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá Komisi, aby v rámci řádného 
legislativního postupu předložila návrh, 
který usnadní podávání individuálních i 
kolektivních žalob o náhradu škod 
utrpěných společnostmi a spotřebiteli v 
důsledku porušení antimonopolního práva 
EU; domnívá se, že uvedený návrh by měl 
podpořit hospodářskou soutěž, nikoli však 
vznik neoprávněných soudních sporů, měl 
by se vztahovat na případy drobných či 
blíže neurčených škod a měl by zajistit 
plný soulad s veřejnoprávním vymáháním 
práva;

20. naléhavě žádá Komisi, aby v rámci 
řádného legislativního postupu předložila 
notně opožděný návrh, který usnadní 
podávání individuálních i kolektivních 
žalob o náhradu škod utrpěných 
společnostmi a spotřebiteli v důsledku 
porušení antimonopolního práva EU; 
domnívá se, že uvedený návrh by měl 
podpořit hospodářskou soutěž, nikoli však 
vznik neoprávněných soudních sporů, měl 
by se vztahovat na případy drobných či 
blíže neurčených škod, zajistit plný soulad 
s pravidly EU v oblasti transparentnosti a 
to, že jakákoli výjimka týkající se řízení o 
shovívavosti bude náležitě a konkrétně 
odůvodněna, a měl by zajistit plný soulad 
s veřejnoprávním vymáháním práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá Komisi, aby v rámci řádného 
legislativního postupu předložila návrh, 
který usnadní podávání individuálních i 
kolektivních žalob o náhradu škod 
utrpěných společnostmi a spotřebiteli v 
důsledku porušení antimonopolního práva 
EU; domnívá se, že uvedený návrh by měl 
podpořit hospodářskou soutěž, nikoli však 
vznik neoprávněných soudních sporů, měl 
by se vztahovat na případy drobných či 

20. vybízí Komisi, aby předložila návrh, 
který usnadní podávání individuálních i 
kolektivních žalob o náhradu škod 
utrpěných společnostmi a spotřebiteli 
v důsledku porušení antimonopolního 
práva EU; domnívá se, že uvedený návrh 
by měl podpořit hospodářskou soutěž, 
nikoli však vznik neoprávněných soudních 
sporů, měl by se vztahovat na případy 
drobných či blíže neurčených škod a měl 
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blíže neurčených škod a měl by zajistit 
plný soulad s veřejnoprávním vymáháním 
práva;

by zajistit plný soulad s veřejnoprávním 
vymáháním práva; vyzývá Komisi, aby při 
zjednávání nápravy věnovala náležitou 
pozornost samoregulačním a 
dobrovolným, jakož i neformálním 
mechanismům řešení sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. pokud jde o případný návrh Komise o 
hromadné žalobě, znovu odkazuje na 
dřívější usnesení Parlamentu ze dne
2. února 2012 o „Výroční zprávě o politice 
hospodářské soutěže EU“ a „Směrem 
k soudržnému evropskému přístupu 
k žalobě“;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. kladně hodnotí spolupráci v rámci 
Evropské sítě pro hospodářskou soutěž a s 
vnitrostátními soudy, jejímž cílem je 
zajistit efektivitu a soudržnost politik 
hospodářské soutěže v celé EU; vyzývá 
Komisi, aby podporovala sbližování 
předpisů a dohody o spolupráci 
s jurisdikcemi ostatních zemí za 
stanovených podmínek, včetně ustanovení 

21. kladně hodnotí spolupráci v rámci 
Evropské sítě pro hospodářskou soutěž a s 
vnitrostátními soudy, jejímž cílem je 
zajistit efektivitu a soudržnost politik 
hospodářské soutěže v celé EU; podporuje 
účinné rozdělení odpovědnosti mezi členy 
této sítě, neboť některé trhy více tíhnou 
vzhledem k rozdílným právním, 
hospodářským a kulturním podmínkám 
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o výměně informací v rámci vyšetřování; k národnímu rozměru než trhy jiné;
vyzývá Komisi, aby podporovala 
sbližování předpisů a dohody o spolupráci 
s jurisdikcemi ostatních zemí za 
stanovených podmínek, včetně ustanovení
o výměně informací v rámci vyšetřování;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že Komise potřebuje více 
prostředků, má-li být aktivnější a má-li se 
lépe přizpůsobit rostoucí pracovní zátěži
v oblasti prosazování pravidel hospodářské 
soutěže;

22. uvítal by větší ukázněnost v rámci
rozpočtu Komise na příští rok; uznává 
však vysokou a stále rostoucí pracovní 
zátěž Komise v oblasti prosazování 
pravidel hospodářské soutěže; znovu tudíž 
opakuje svou výzvu k novému vyčlenění 
lidských zdrojů Komise na tuto její 
klíčovou pravomoc;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že na utváření a na kontrole 
politiky hospodářské soutěže by se měla 
podílet občanská společnost; vyzývá 
Komisi, aby podporovala kulturu 
hospodářské soutěže v rámci EU i na 
mezinárodní úrovni;

23. připomíná, že na utváření a na kontrole 
politiky hospodářské soutěže by se měla 
podílet občanská společnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že na utváření a na 
kontrole politiky hospodářské soutěže by 
se měla podílet občanská společnost; 
vyzývá Komisi, aby podporovala kulturu 
hospodářské soutěže v rámci EU i na 
mezinárodní úrovni;

23. vyzývá Komisi, aby podporovala 
kulturu hospodářské soutěže v rámci EU 
i na mezinárodní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi, aby důraz na 
konkurenceschopnost vyvážila 
alternativními ekonomickými přístupy 
vyzývá v tomto ohledu Komisi, aby v rámci 
EU i na mezinárodní úrovni posílila 
kulturu spolupráce po vzoru OSN, která 
vyhlásila rok 2012 Mezinárodním rokem 
družstev;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení Radě a Komisi.

24. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení Radě, Komisi a 
vnitrostátním orgánům pro ochranu 
hospodářské soutěže.

Or. en


