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Pozměňovací návrh 1
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá 40. výročí zprávy Komise o 
hospodářské soutěži a přínos, který tyto 
zprávy měly pro budování jednotného trhu 
a zajištění lepšího výběru pro spotřebitele;

1. vítá 40. výročí zprávy Komise o 
hospodářské soutěži a přínos, který tyto 
zprávy měly pro budování jednotného trhu, 
zajištění lepšího výběru pro spotřebitele a 
stimulování hospodářského růstu Unie;

Or. lt

Pozměňovací návrh 2
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že dočasný rámec státní 
pomoci byl velmi užitečný pro podporu 
hospodářské obnovy; vybízí Komisi, aby 
pokračovala v pragmatickém uplatňování 
pravidel státní pomoci a aby zajistila, že 
případy narušení hospodářské soutěže 
budou omezovány na minimum;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Andreas Schwab

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

1a. poznamenává, že ani spotřebitelé často 
nechápou rozhodnutí, která Komise 
přijímá v oblasti udělování pokut 
kartelům; vyzývá proto Komisi, aby 
začlenila základ pro výpočet pokut a nové 
zásady pro udělování pokut do nařízení 
Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 
2002 o provádění pravidel hospodářské 
soutěže stanovených v článcích 81 a 82 
Smlouvy1;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že pro stimulaci 
hospodářské soutěže na jednotném trhu a 
nabídku skutečného výběru pro 
spotřebitele je nezbytná větší 
transparentnost cen;

2. je přesvědčen, že pro stimulaci 
hospodářské soutěže na jednotném trhu a 
nabídku skutečného výběru pro 
spotřebitele je nezbytná větší 
transparentnost cen; domnívá se, že 
politika hospodářské soutěže by měla 
přispívat k podpoře a prosazování 
otevřených norem a interoperability, aby 
se předešlo technologické patové situaci 
spotřebitelů a zákazníků vytvořené 
menšinou hráčů na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Rolandas Paksas

                                               
1 Úř. věst. L 1, 4. 1. 2003, s. 1–25.
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že pro stimulaci 
hospodářské soutěže na jednotném trhu a
nabídku skutečného výběru pro 
spotřebitele je nezbytná větší 
transparentnost cen;

2. je přesvědčen, že pro stimulaci 
hospodářské soutěže na jednotném trhu, 
nabídku skutečného výběru pro 
spotřebitele, zlepšování kvality zboží a 
služeb a podpory inovací a 
technologického pokroku je nezbytná větší 
transparentnost cen; zdůrazňuje, že vysoké 
ceny základních potravinových produktů, 
léčivých přípravků a pohonných hmot 
jsou výsledkem nedostatečné a nekalé 
hospodářské soutěže;

Or. lt

Pozměňovací návrh 6
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že pro stimulaci 
hospodářské soutěže na jednotném trhu a 
nabídku skutečného výběru pro 
spotřebitele je nezbytná větší 
transparentnost cen;

2. je přesvědčen, že pro stimulaci 
hospodářské soutěže na jednotném trhu a 
nabídku skutečného výběru pro 
spotřebitele je nezbytná větší 
transparentnost cen; vítá v tomto smyslu 
nová pravidla telekomunikačního rámce a 
návrh Komise na nařízení o roamingu III, 
které navrhuje strukturální opatření na 
zlepšení hospodářské soutěže na 
velkoobchodní úrovni, s očekávanými 
výhodami pro hospodářskou soutěž na 
maloobchodní úrovni, ceny a výběr pro 
spotřebitele;

Or. en



PE475.792v01-00 6/21 AM\881927CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 7
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. naléhavě vyzývá Komisi a všechny 
zúčastněné strany, aby zajistily, že politika 
hospodářské soutěže hraje roli v celostním 
přístupu k posílení vnitřního trhu, tak, že 
ústředním bodem rozhodovacího procesu 
budou priority občanů, spotřebitelů a 
malých a středních podniků a že se bude 
řešit jejich nespokojenost s každodenními 
jevy;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí složitost potravinového 
řetězce a nedostatek transparentnosti při 
stanovování cen potravin; je přesvědčen, že 
lepší analýza nákladů, procesů, přidané 
hodnoty, objemů, cen a marží ve všech 
úsecích potravinového řetězce, a to v 
souladu se soutěžním právem a obchodním 
tajemstvím, zvýší transparentnost cen 
a možnost výběru pro spotřebitele;

3. bere na vědomí složitost potravinového 
řetězce a nedostatek transparentnosti při 
stanovování cen potravin; je přesvědčen, že 
lepší analýza nákladů, původu, procesů, 
přidané hodnoty, objemů, cen a marží ve 
všech úsecích potravinového řetězce, a to v 
souladu se soutěžním právem a obchodním 
tajemstvím, zvýší transparentnost cen 
a možnost výběru pro spotřebitele;

Or. it

Pozměňovací návrh 9
Pascal Canfin
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí složitost potravinového 
řetězce a nedostatek transparentnosti při 
stanovování cen potravin; je přesvědčen, že 
lepší analýza nákladů, procesů, přidané 
hodnoty, objemů, cen a marží ve všech 
úsecích potravinového řetězce, a to v 
souladu se soutěžním právem a obchodním 
tajemstvím, zvýší transparentnost cen 
a možnost výběru pro spotřebitele;

3. bere na vědomí složitost potravinového 
řetězce a nedostatek transparentnosti při 
stanovování cen potravin; je přesvědčen, že 
lepší analýza nákladů, procesů, přidané 
hodnoty, objemů, cen a marží ve všech 
úsecích potravinového řetězce, a to v 
souladu se soutěžním právem a obchodním 
tajemstvím, zvýší transparentnost cen 
a možnost výběru pro spotřebitele; 
připomíná své požadavky na Komisi, aby 
provedla šetření hospodářské soutěže 
v zemědělsko-potravinářském průmyslu 
v zájmu šetření dopadu tržní síly, kterou 
významní dodavatelé a maloobchodníci 
uplatňují na fungování tohoto trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí složitost potravinového 
řetězce a nedostatek transparentnosti při 
stanovování cen potravin; je přesvědčen, že 
lepší analýza nákladů, procesů, přidané 
hodnoty, objemů, cen a marží ve všech 
úsecích potravinového řetězce, a to v 
souladu se soutěžním právem a obchodním 
tajemstvím, zvýší transparentnost cen
a možnost výběru pro spotřebitele;

3. bere na vědomí složitost potravinového 
řetězce a nedostatek transparentnosti při 
stanovování cen potravin; je přesvědčen, že 
lepší analýza nákladů, procesů, přidané 
hodnoty, objemů, cen a marží ve všech 
úsecích potravinového řetězce, a to v 
souladu se soutěžním právem a obchodním 
tajemstvím, zvýší transparentnost 
mechanismů stanovení cen a zemědělsko-
potravinářského průmyslu a 
zlepší možnost výběru pro spotřebitele a 
zároveň zvýší odolnost zemědělsko-
potravinářského průmyslu vůči kolísání 
cen;
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Or. lt

Pozměňovací návrh 11
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí složitost potravinového 
řetězce a nedostatek transparentnosti při 
stanovování cen potravin; je přesvědčen, že 
lepší analýza nákladů, procesů, přidané 
hodnoty, objemů, cen a marží ve všech 
úsecích potravinového řetězce, a to v 
souladu se soutěžním právem a obchodním 
tajemstvím, zvýší transparentnost cen 
a možnost výběru pro spotřebitele;

3. bere na vědomí složitost potravinového 
řetězce a nedostatek transparentnosti při 
stanovování cen potravin; je přesvědčen, že 
lepší analýza nákladů, kvality, procesů, 
přidané hodnoty, objemů, cen a marží ve 
všech úsecích potravinového řetězce, a to v 
souladu se soutěžním právem a obchodním 
tajemstvím, zvýší transparentnost cen 
a možnost výběru pro spotřebitele a zamezí 
nespravedlivé diskriminaci spotřebitelů; 
vítá zřízení fóra na vysoké úrovni pro lepší 
fungování potravinového řetězce a jeho
pozitivní dopady na zlepšení obchodních 
praktik;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí složitost potravinového 
řetězce a nedostatek transparentnosti při 
stanovování cen potravin; je přesvědčen, že 
lepší analýza nákladů, procesů, přidané 
hodnoty, objemů, cen a marží ve všech 
úsecích potravinového řetězce, a to v 
souladu se soutěžním právem a obchodním 
tajemstvím, zvýší transparentnost cen 
a možnost výběru pro spotřebitele;

3. bere na vědomí složitost potravinového 
řetězce a nedostatek transparentnosti při 
stanovování cen potravin; je přesvědčen, že 
lepší analýza nákladů, procesů, přidané 
hodnoty, objemů, cen a marží ve všech 
úsecích potravinového řetězce, a to v 
souladu se soutěžním právem a obchodním 
tajemstvím, zvýší transparentnost cen 
a možnost výběru pro spotřebitele; je dále 
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přesvědčen, že by spotřebitelé měli mít 
k dispozici více informací o způsobu 
vytváření konečných cen;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. bere na vědomí, že spotřebitelé chtějí 
nejlepší poměr kvality a ceny a nejenom 
nízké ceny; zdůrazňuje, že hospodářská 
soutěž mezi potravinářskými 
maloobchodními řetězci by měla být volná 
a spravedlivá a že současná koncentrace 
na trhu s potravinami nesmí být na úkor 
svobodné volby pro spotřebitele; naléhavě 
vyzývá Komisi a členské státy, aby řádně a 
souvisle posilovaly předpisy upravující 
hospodářskou soutěž a aby na vnitrostátní 
úrovni případně posilovaly předpisy 
týkající se nekalé hospodářské soutěže 
v oblasti vztahů mezi podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že v současné době ve 
většině zemí EU neexistuje účinný právní 
systém, který by upravoval platbu náhrad 
jednotlivcům za škody způsobené 
porušením předpisů o hospodářské 
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soutěži; bere na vědomí, že porušování 
předpisů o hospodářské soutěži trestají 
úřady pro hospodářskou soutěž a pokuty 
jsou placeny státu, ovšem spotřebitelé, 
jichž se tato porušení přímo dotýkají, 
odškodnění neobdrží; domnívá se, že tento 
problém by měl být na úrovni EU řešen 
vhodným mechanismem kolektivního 
odškodnění spotřebitelů; vyzývá Komisi, 
aby důkladně zvážila možnost vytvoření 
evropského fondu financovaného 
částečně z pokut, které byly uloženy 
společnostem, které porušily předpisy EU 
o hospodářské soutěži; navrhuje, že 
takový fond by mohl být vzhledem ke 
svému evropskému rozměru využíván pro 
hrazení nákladů na přeshraniční 
kolektivních žalob, za předpokladu, že 
finanční prostředky budou využívány 
k tomuto účelu;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vítá, že Komise v zájmu posílení 
transparentnosti při stanovení 
minimálních pravidel pro tvorbu cen a 
vyplácení náhrady uvažuje o přezkumu 
směrnice Rady 89/105/EHS ze dne 21. 
prosince 1988 o průhlednosti opatření 
upravujících tvorbu cen u humánních 
léčivých přípravků a jejich začlenění do 
oblasti působnosti vnitrostátních systémů 
zdravotního pojištění1;

Or. en

                                               
1 Úř. věst. L 40, 11. 2. 1989, s. 8–11.
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Pozměňovací návrh 16
Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí zvýšení cen energií a 
negativní dopad, který to má na 
spotřebitele, zejména starší a zranitelné 
osoby;

4. bere na vědomí zvýšení cen energií a 
negativní dopad, který to má na 
spotřebitele, zejména starší osoby, 
nezaměstnané osoby, osoby nedostatečně 
zaměstnané a obecně na zranitelné osoby;

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí zvýšení cen energií a 
negativní dopad, který to má na 
spotřebitele, zejména starší a zranitelné 
osoby;

4. bere na vědomí zvýšení cen energií a 
negativní dopad, který to má na 
spotřebitele, zejména starší a zranitelné 
osoby; připomíná svou výzvu Komisi 
uskutečněnou během počátečních kroků 
provádění třetího energetického balíčku, 
aby důkladně monitorovala úroveň 
hospodářské soutěže, protože tři největší 
subjekty na trhu i nadále představují asi 
75 % (elektřina) a více než 60 % (plyn) 
trhu, i přesto, že se trhy od poloviny 90. let 
postupně otevírají; vyzývá Komisi, aby 
vydala pokyny pro zlepšení přístupu 
energie z obnovitelných zdrojů do 
energetické sítě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí zvýšení cen energií a 
negativní dopad, který to má na 
spotřebitele, zejména starší a zranitelné 
osoby;

4. lituje, že členské státy zdržely provedení 
a uplatnění třetího energetického balíčku, 
což brání vytvoření skutečného a 
konkurenceschopného jednotného trhu s 
energiemi, a spotřebitelé tak v tomto 
odvětví nemohou využívat výhod 
hospodářské soutěže; bere na vědomí 
zvýšení cen energií a negativní dopad, 
který to má na spotřebitele, zejména starší 
a zranitelné osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí zvýšení cen energií a 
negativní dopad, který to má na 
spotřebitele, zejména starší a zranitelné 
osoby;

4. bere na vědomí zvýšení cen energií a 
negativní dopad, který to má na 
spotřebitele, zejména starší a zranitelné 
osoby; zdůrazňuje, že by měl být zaručen 
přístup k cenově dostupné energii jako 
univerzální službě;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí zvýšení cen energií a 
negativní dopad, který to má na 
spotřebitele, zejména starší a zranitelné 
osoby;

4. bere na vědomí zvýšení cen energií a 
negativní dopad, který to má na výrobní 
podniky a na spotřebitele, zejména na 
rodiny s nízkými příjmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. upozorňuje na skutečnost, že blahobyt 
občanů Unie a konkurenceschopnost 
evropských podniků jsou závislé na trzích 
s energií; zdůrazňuje, že manipulace 
s trhem s energií a nedostatečná 
transparentnost cen uměle nastavují ceny 
na úroveň, která neodpovídá skutečné 
dostupnosti a výrobním nákladům, 
skladovací a přepravní kapacitě a 
poptávce;

Or. lt

Pozměňovací návrh 22
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá nařízení o integritě a 
transparentnosti trhu s energií (REMIT –
Regulation on Energy Market Integrity and 
Transparency) a iniciativy členských států, 
jejichž cílem je zajistit větší 

5. vítá nařízení o integritě a 
transparentnosti trhu s energií (REMIT –
Regulation on Energy Market Integrity and 
Transparency) a iniciativy členských států, 
jejichž cílem je zajistit větší 
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transparentnost cen energií a zvýšit důvěru 
spotřebitelů a výběr na trhu s energií;

transparentnost cen energií a zvýšit důvěru 
spotřebitelů a výběr na trhu s energií;
připomíná potřebu vnitřního trhu 
s energiemi, který spotřebitelům umožní 
nakupovat energii za dostupné ceny, a 
zdůrazňuje potřebu přísného a řádného 
provedení energetického balíčku 
týkajícího se vnitřního trhu; vybízí proto 
Komisi, aby aktivně monitorovala 
hospodářskou soutěž na trzích s energiemi 
vzhledem k tomu, že dosud nebylo zcela 
dosaženo otevřeného a 
konkurenceschopného jednotného trhu s 
energiemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. naléhavě vyzývá Komisi, aby plnila cíl 
stanovený digitálním programem pro 
Evropu (KOM(2010) 245 v konečném 
znění/2), tedy že by se rozdíly v roamingu 
a vnitrostátních tarifech do roku 2015 
měly přiblížit nule; bere na vědomí, že na 
roamingovém trhu neexistuje 
konkurence, a zdůrazňuje potřebu zlepšit 
transparentnost cen;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že by měl být 
upřednostněn rozvoj odvětví energie 
z obnovitelných zdrojů a úspor energie a 
že evropská politika hospodářské soutěže, 
zejména co se týče státní podpory, nesmí 
vést k omezování podpůrných opatření 
zavedených v této oblasti veřejnými 
orgány;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá rozhodnutí Rady podpořit dlouho 
očekávané zavedení jednotného 
patentového systému EU, který sníží 
náklady a časově náročnou 
administrativu pro podnikatele, a tím 
posílí inovace, podpoří konkurenční 
výhodu národních států Evropy a zlepší 
vnitřní trh;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá rozhodnutí Rady podpořit dlouho 
očekávané zavedení jednotného 
patentového systému EU, který sníží 

6. vítá rozhodnutí Rady podpořit dlouho 
očekávané zavedení jednotného 
patentového systému EU, který sníží 
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náklady a časově náročnou administrativu 
pro podnikatele, a tím posílí inovace, 
podpoří konkurenční výhodu národních 
států Evropy a zlepší vnitřní trh;

náklady a časově náročnou administrativu 
pro podnikatele, a tím posílí inovace na 
vnitřním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá rozhodnutí Rady podpořit dlouho 
očekávané zavedení jednotného 
patentového systému EU, který sníží 
náklady a časově náročnou administrativu 
pro podnikatele, a tím posílí inovace, 
podpoří konkurenční výhodu národních 
států Evropy a zlepší vnitřní trh;

6. vítá rozhodnutí Rady podpořit dlouho 
očekávané zavedení jednotného 
patentového systému EU, který sníží 
náklady a časově náročnou administrativu 
pro podnikatele, a tím posílí inovace, 
podpoří konkurenční výhodu členských 
států a zlepší vnitřní trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vítá cíl Komise odstranit do roku 2015 
rozdíly v roamingu a vnitrostátních 
tarifech;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt
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Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že větší konkurence 
v odvětví širokopásmového připojení je 
zásadní pro dosažení cíle strategie Evropa 
2020 plného pokrytí pro evropské občany, 
což přinese výhody pro spotřebitele i pro 
podniky; žádá Komisi, aby prošetřila 
možné případy, kde byl přístup 
k širokopásmovým službám na 
vnitrostátní úrovni omezen;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě žádá Komisi, aby zlepšila 
kontrolu protisoutěžního chování ve všech 
obchodních odvětvích a aby případně 
zahájila formální řízení;

7. naléhavě žádá Komisi, aby zlepšila 
kontrolu protisoutěžního chování ve všech 
obchodních odvětvích, aby případně 
zahájila formální řízení a předcházela 
nekalým obchodním praktikám, které 
podkopávají důvěru veřejnosti, jsou 
překážkami investic, negativně ovlivňují 
kolísání cen energií a snižují 
konkurenceschopnost dalších odvětví a 
energeticky náročných odvětví;

Or. lt

Pozměňovací návrh 31
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě žádá Komisi, aby zlepšila 
kontrolu protisoutěžního chování ve všech 
obchodních odvětvích a aby případně 
zahájila formální řízení;

7. naléhavě žádá Komisi, aby zlepšila 
kontrolu protisoutěžního chování ve všech 
obchodních odvětvích a aby případně 
zahájila formální řízení, zejména v případě 
ohrožení práv spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Bod 7 –a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vítá dialog mezi generálním ředitelstvím 
pro hospodářskou soutěž EK a sdruženími 
spotřebitelů; podporuje Komisi, aby 
zintenzivnila tyto dialogy a aby je otevřela 
dalším zúčastněným stranám;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. připomíná, že služby obecného 
hospodářského zájmu podléhají 
evropským pravidlům hospodářské 
soutěže pouze do té míry, pokud 
uplatňování těchto pravidel nebrání 
právně nebo fakticky plnění zvláštních 
úkolů, které jim byly svěřeny;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 34
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vítá stávající výměnu názorů mezi 
Komisí a sdruženími spotřebitelů v oblasti 
evropských právních předpisů o 
hospodářské soutěži a povzbuzuje obě 
strany, aby takovou výměnu dále 
podporovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. domnívá se, že všechny sociální 
služby, které plní základní potřeby, 
zejména co se týče přístupu ke zdravotní 
péči, péči o děti, odbornému vzdělávání, 
práci, sociálnímu bydlení a sociálnímu 
začlenění pro zranitelné osoby, musí být 
od plnění pravidel hospodářské soutěže 
osvobozeny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. lituje potenciálně negativního dopadu 
úplné liberalizace poštovního odvětví na 
kvalitu těchto služeb obecného 
hospodářského zájmu a domnívá se, že by 
měla být co nejdříve vypracována 
důkladná a nezávislá studie, která by 
zhodnotila dopad směrnic o poštovních 
službách na kvalitu a univerzálnost 
služeb, na ceny pro spotřebitele a na 
úroveň a kvalitu pracovních míst v tomto 
odvětví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 7 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7d. opakuje výzvu Komisi, aby ve své příští 
výroční zprávě zhodnotila, do jaké míry 
může být koncentrace dodavatelů 
kritických surovin škodlivá pro činnost 
odběratelských odvětví a ekologicky 
účinnějšího hospodářství, vzhledem 
k tomu, že některé z nich mají rozhodující 
význam pro využití ekologicky účinných 
technologií, jako jsou fotovoltaické panely 
a lithium-iontové baterie;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 7 e (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7e. domnívá se, že nadcházející návrh 
Komise na projektové dluhopisy v rámci 
strategie Evropa 2020 by mohl a měl by 
být hlavním hybatelem rozvoje služeb 
obecného zájmu v členských státech i na 
úrovni Evropské unie; zdůrazňuje, že 
postupy ustanovené za tímto účelem by 
měly být výslovně definovány v rámci 
způsobilosti projektu, který má být 
definován na základě řádného 
legislativního postupu;

Or. en


