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Muudatusettepanek 1
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt komisjoni koostatud 
40. konkurentsipoliitika aruande ja selle 
üle, kuidas need aruanded on aidanud 
kaasa ühtse turu loomisele ning tarbijate 
valikuvõimaluste avardamisele;

1. väljendab heameelt komisjoni koostatud 
40. konkurentsipoliitika aruande ja selle 
üle, kuidas need aruanded on aidanud 
kaasa ühtse turu loomisele, tarbijate 
valikuvõimaluste avardamisele ja liidu 
majanduskasvu stimuleerimisele;

Or. lt

Muudatusettepanek 2
Cristian Silviu Buşoi

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu sellele, et ajutine 
riigiabi raamistik oli majanduse 
taastumise toetamisel väga kasulik; 
julgustab komisjoni jätkama riigiabi 
eeskirjade pragmaatilist kohaldamist, 
tagades samas, et konkurentsikahjustusi 
esineks minimaalselt;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. märgib, et sageli ei saa ka tarbijad 
aru komisjoni tehtud otsustest kartellide 
trahvimisel; kutsub seetõttu komisjoni 
üles lisama trahvide arvutamise alused 
koos uute trahvimispõhimõtetega 
nõukogu 16. detsembri 2002. aasta 
määrusesse (EÜ) nr 1/2003 
asutamislepingu artiklites 81 ja 82 
sätestatud konkurentsieeskirjade 
rakendamise kohta1;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. usub, et hindade suurem läbipaistvus on 
väga oluline konkurentsi ergutamiseks 
ühtsel turul ja tarbijatele tõeliste 
valikuvõimaluste pakkumiseks;

2. usub, et hindade suurem läbipaistvus on 
väga oluline konkurentsi ergutamiseks 
ühtsel turul ja tarbijatele tõeliste 
valikuvõimaluste pakkumiseks; arvab, et 
konkurentsipoliitika peaks aitama kaasa 
avatud standardite ja koostalitlusvõime 
edendamisele, et vältida tarbijate ja 
klientide tehnoloogilist lukustamist 
väikese osa turuosaliste poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 2

                                               
1 EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1–25.
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. usub, et hindade suurem läbipaistvus on 
väga oluline konkurentsi ergutamiseks 
ühtsel turul ja tarbijatele tõeliste 
valikuvõimaluste pakkumiseks;

2. usub, et hindade suurem läbipaistvus on 
väga oluline konkurentsi ergutamiseks 
ühtsel turul, tarbijatele tõeliste 
valikuvõimaluste pakkumiseks, kaupade ja 
teenuste kvaliteedi parandamiseks ning 
innovatsiooni ja tehnoloogilise progressi 
edendamiseks; juhib tähelepanu sellele, et 
põhitoiduainete, meditsiinitoodete ja 
kütuse kõrge hind on ebapiisava või 
ebaausa konkurentsi tulemus;

Or. lt

Muudatusettepanek 6
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. usub, et hindade suurem läbipaistvus on 
väga oluline konkurentsi ergutamiseks 
ühtsel turul ja tarbijatele tõeliste 
valikuvõimaluste pakkumiseks;

2. usub, et hindade suurem läbipaistvus on 
väga oluline konkurentsi ergutamiseks 
ühtsel turul ja tarbijatele tõeliste 
valikuvõimaluste pakkumiseks; tunneb 
seoses sellega heameelt ELi uute 
telekommunikatsiooni raameeskirjade üle 
ja komisjoni ettepaneku üle III 
rändlusmääruse vastuvõtmiseks, millega 
kehtestataks struktuursed meetmed 
hulgituru konkurentsi parandamiseks ja 
mis tooks oodatavalt kasu jaeturu 
konkurentsi, hindade ja tarbijate 
valikuvõimaluse osas;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Louis Grech
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Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. nõuab tungivalt, et komisjon ja kõik 
sidusrühmad tagaksid, et 
konkurentsipoliitikal oleks osa terviklikus 
lähenemises siseturu taaselustamisele, 
seades otsuste tegemisel fookusesse 
kodanike, tarbijate ja VKEde prioriteedid 
ning lahendades probleeme, millega nad 
igapäevaselt kokku puutuvad;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Matteo Salvini

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et toiduainete tarneahel on 
keeruline ja toiduainete hinnakujundus ei 
ole läbipaistev; on seisukohal, et hindade 
läbipaistvust ja tarbijate valikuvõimalusi 
saab parandada, kui analüüsida paremini 
toiduainete tarneahela kõigi lülide kulusid, 
protsesse, lisandväärtust, mahtusid, hindu 
ja marginaale kooskõlas konkurentsiõiguse 
ja ärisaladuse kaitse põhimõtetega;

3. märgib, et toiduainete tarneahel on 
keeruline ja toiduainete hinnakujundus ei 
ole läbipaistev; on seisukohal, et hindade 
läbipaistvust ja tarbijate valikuvõimalusi 
saab parandada, kui analüüsida paremini 
toiduainete tarneahela kõigi lülide kulusid, 
toiduainete päritolu, protsesse, 
lisandväärtust, mahtusid, hindu ja 
marginaale kooskõlas konkurentsiõiguse ja 
ärisaladuse kaitse põhimõtetega;

Or. it

Muudatusettepanek 9
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et toiduainete tarneahel on 
keeruline ja toiduainete hinnakujundus ei 
ole läbipaistev; on seisukohal, et hindade 
läbipaistvust ja tarbijate valikuvõimalusi 
saab parandada, kui analüüsida paremini 
toiduainete tarneahela kõigi lülide kulusid, 
protsesse, lisandväärtust, mahtusid, hindu 
ja marginaale kooskõlas konkurentsiõiguse 
ja ärisaladuse kaitse põhimõtetega;

3. märgib, et toiduainete tarneahel on 
keeruline ja toiduainete hinnakujundus ei 
ole läbipaistev; on seisukohal, et hindade 
läbipaistvust ja tarbijate valikuvõimalusi 
saab parandada, kui analüüsida paremini 
toiduainete tarneahela kõigi lülide kulusid, 
protsesse, lisandväärtust, mahtusid, hindu 
ja marginaale kooskõlas konkurentsiõiguse 
ja ärisaladuse kaitse põhimõtetega; tuletab 
meelde oma nõudmisi, et komisjon viiks 
läbi põllumajandus- ja toiduainetööstuse 
konkurentsiuuringu, et uurida oluliste 
tarnijate ja jaemüüjate turujõu mõju turu 
toimimisele;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et toiduainete tarneahel on 
keeruline ja toiduainete hinnakujundus ei 
ole läbipaistev; on seisukohal, et hindade
läbipaistvust ja tarbijate valikuvõimalusi 
saab parandada, kui analüüsida paremini 
toiduainete tarneahela kõigi lülide kulusid, 
protsesse, lisandväärtust, mahtusid, hindu 
ja marginaale kooskõlas konkurentsiõiguse 
ja ärisaladuse kaitse põhimõtetega;

3. märgib, et toiduainete tarneahel on 
keeruline ja toiduainete hinnakujundus ei 
ole läbipaistev; on seisukohal, et 
hinnakujundusmehhanismide ja 
põllumajandusliku toidutööstuse
läbipaistvust ning tarbijate valikuvõimalusi 
saab parandada, kui analüüsida paremini 
toiduainete tarneahela kõigi lülide kulusid, 
protsesse, lisandväärtust, mahtusid, hindu 
ja marginaale kooskõlas konkurentsiõiguse 
ja ärisaladuse kaitse põhimõtetega, 
suurendades samal ajal 
põllumajandusliku toidutööstuse 
vastupanuvõimet hinna volatiilsusele;

Or. lt
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Muudatusettepanek 11
Evelyne Gebhardt

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et toiduainete tarneahel on 
keeruline ja toiduainete hinnakujundus ei 
ole läbipaistev; on seisukohal, et hindade 
läbipaistvust ja tarbijate valikuvõimalusi 
saab parandada, kui analüüsida paremini 
toiduainete tarneahela kõigi lülide kulusid, 
protsesse, lisandväärtust, mahtusid, hindu 
ja marginaale kooskõlas konkurentsiõiguse 
ja ärisaladuse kaitse põhimõtetega;

3. märgib, et toiduainete tarneahel on 
keeruline ja toiduainete hinnakujundus ei 
ole läbipaistev; on seisukohal, et hindade 
läbipaistvust ja tarbijate valikuvõimalusi 
saab parandada, vältides samas ebaõiglast 
tarbijate diskrimineerimist, kui analüüsida 
paremini toiduainete tarneahela kõigi lülide 
kulusid, kvaliteeti, protsesse, 
lisandväärtust, mahtusid, hindu ja 
marginaale kooskõlas konkurentsiõiguse ja 
ärisaladuse kaitse põhimõtetega; tunneb 
heameelt toiduainete tarneahela 
toimimise parandamise kõrgetasemelise 
foorumi asutamise ja selle positiivsete
mõjude üle kaubandustavade 
parandamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et toiduainete tarneahel on 
keeruline ja toiduainete hinnakujundus ei 
ole läbipaistev; on seisukohal, et hindade 
läbipaistvust ja tarbijate valikuvõimalusi 
saab parandada, kui analüüsida paremini 
toiduainete tarneahela kõigi lülide kulusid, 
protsesse, lisandväärtust, mahtusid, hindu 
ja marginaale kooskõlas konkurentsiõiguse 
ja ärisaladuse kaitse põhimõtetega;

3. märgib, et toiduainete tarneahel on 
keeruline ja toiduainete hinnakujundus ei 
ole läbipaistev; on seisukohal, et hindade 
läbipaistvust ja tarbijate valikuvõimalusi 
saab parandada, kui analüüsida paremini 
toiduainete tarneahela kõigi lülide kulusid, 
protsesse, lisandväärtust, mahtusid, hindu 
ja marginaale kooskõlas konkurentsiõiguse 
ja ärisaladuse kaitse põhimõtetega; on ka 
veendunud, et tarbijatele peaks olema 
kättesaadav rohkem teavet selle kohta, 
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kuidas kujunevad lõpphinnad;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et tarbijad soovivad head 
hinna ja kvaliteedi suhet, mitte ainult 
odavaid hindu; rõhutab, et toiduainete 
jaemüügiahelates peaks konkurents 
olema nii vaba kui ka aus ning et tänane 
koondumine toiduainete turul ei tohiks 
tulla tarbijate vaba valiku arvelt; nõuab 
tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid 
jõustaksid täielikult ja järjekindlalt 
konkurentsialaseid õigusakte ning 
juhtudel, kui see on siseriiklikul tasandil 
kohaldatav, ebaausat konkurentsi 
käsitlevaid õigusakte ettevõtetevahelistes 
suhetes;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Evelyne Gebhardt

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et praegu ei ole enamikus 
ELi riikides tõhusat õigussüsteemi 
konkurentsiõiguse rikkumistega 
üksikisikutele põhjustatud kahju 
hüvitamiseks; märgib, et karistusi 
konkurentsiõiguse rikkumise eest 
määravad konkurentsiasutused ja trahve 
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makstakse riigile, samal ajal kui 
rikkumistest otseselt mõjutatud tarbijad ei 
saa hüvitist; on seisukohal, et selle 
küsimuse peaks lahendama ELi tasandil 
asjakohase tarbijate kollektiivse 
hüvitamise mehhanismiga; kutsub 
komisjoni üles kaaluma põhjalikult sellise 
Euroopa fondi loomise võimalust, mida 
rahastatakse osaga ELi konkurentsiõigust 
rikkuvatele ettevõtjatele määratud 
trahvidest; teeb ettepaneku, et sellist fondi 
võiks kasutada Euroopa mõõtmega 
piiriüleste kollektiivhagide kulude 
katmiseks tingimusel, et vahendeid 
kasutataks sel eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Evelyne Gebhardt

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. tunneb heameelt selle üle, et komisjon 
kavatseb vaadata läbi nõukogu 21. 
detsembri 1988. aasta direktiivi 
89/105/EMÜ, mis käsitleb inimtervishoius 
kasutatavate ravimite hinnakujundust 
reguleerivate meetmete läbipaistvust ja 
nende hõlmamist siseriiklike 
tervisekindlustussüsteemidega1, et 
parandada hinnakujunduse ja hüvitamise 
korra miinimumeeskirjade läbipaistvust; 

Or. en

Muudatusettepanek 16
Matteo Salvini

                                               
1 EÜT L 40, 11. 2.1989, lk 8-11.
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Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. võtab teadmiseks energiahindade tõusu 
ja sellest tuleneva negatiivse mõju 
tarbijatele, eelkõige eakatele inimestele ja 
vähekaitstud tarbijatele;

4. võtab teadmiseks energiahindade tõusu 
ja sellest tuleneva negatiivse mõju 
tarbijatele, eelkõige eakatele inimestele, 
töötutele, madala tööhõivega ja üldiselt
vähekaitstud inimestele;

Or. it

Muudatusettepanek 17
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. võtab teadmiseks energiahindade tõusu 
ja sellest tuleneva negatiivse mõju 
tarbijatele, eelkõige eakatele inimestele ja 
vähekaitstud tarbijatele;

4. võtab teadmiseks energiahindade tõusu 
ja sellest tuleneva negatiivse mõju 
tarbijatele, eelkõige eakatele inimestele ja 
vähekaitstud tarbijatele; tuletab meelde 
oma üleskutset komisjonile jälgida 
energia siseturu kolmanda paketi 
rakendamise alguses üksikasjalikult 
konkurentsi taset, sest vaatamata turu 
järkjärgulisele avamisele 1990. aastate 
keskel esindavad kolm suurimat 
konkurenti endiselt umbes 75% 
(elektrienergia) või üle 60% (gaas) turust; 
palub komisjonil välja anda suunised, et 
parandada energiavõrgu juurdepääsu 
taastuvatele energiaallikatele;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Cristian Silviu Buşoi
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Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. võtab teadmiseks energiahindade tõusu 
ja sellest tuleneva negatiivse mõju 
tarbijatele, eelkõige eakatele inimestele ja 
vähekaitstud tarbijatele;

4. taunib kolmanda energiapaketi 
ülevõtmisega viivitamist liikmesriikide 
poolt, mis takistab tõelise ja 
konkurentsipõhise ühtse energiaturu 
loomist, jättes seeläbi tarbijad ilma selle 
sektori konkurentsist saadavast kasust;
võtab teadmiseks energiahindade tõusu ja 
sellest tuleneva negatiivse mõju tarbijatele, 
eelkõige eakatele inimestele ja 
vähekaitstud tarbijatele;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Evelyne Gebhardt

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. võtab teadmiseks energiahindade tõusu 
ja sellest tuleneva negatiivse mõju 
tarbijatele, eelkõige eakatele inimestele ja 
vähekaitstud tarbijatele;

4. võtab teadmiseks energiahindade tõusu 
ja sellest tuleneva negatiivse mõju 
tarbijatele, eelkõige eakatele inimestele ja 
vähekaitstud tarbijatele; rõhutab, et 
juurdepääs taskukohasele energiale kui 
universaalteenusele peaks olema tagatud;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. võtab teadmiseks energiahindade tõusu 4. võtab teadmiseks energiahindade tõusu 
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ja sellest tuleneva negatiivse mõju 
tarbijatele, eelkõige eakatele inimestele ja 
vähekaitstud tarbijatele;

ja sellest tuleneva negatiivse mõju 
tootmisettevõtjatele ja tarbijatele, eelkõige 
väikese sissetulekuga peredele;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. juhib tähelepanu asjaolule, et liidu 
kodanike heaolu ja Euroopa ettevõtete 
konkurentsivõime sõltub 
energiaturgudest; tõstab esile asjaolu, et 
energiaturu manipuleerimine ning 
ebapiisavalt läbipaistvad hinnad 
põhjustavad kunstlikult hinnataseme, mis 
ei ole kooskõlas tegeliku kättesaadavuse 
ega tootmis-, ladustamis- ja 
transpordikulude ning nõudlusega;

Or. lt

Muudatusettepanek 22
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. väljendab heameelt energiaturu 
terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse ning 
liikmesriikide algatuste üle, mille eesmärk 
on suurendada energiahindade läbipaistvust 
ja tarbijate usaldust energiaturu suhtes ja 
nende valikuvõimalusi;

5. väljendab heameelt energiaturu 
terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse ning 
liikmesriikide algatuste üle, mille eesmärk 
on suurendada energiahindade läbipaistvust 
ja tarbijate usaldust energiaturu suhtes ja 
nende valikuvõimalusi; tuletab meelde 
vajadust energia siseturu järele, mis 
võimaldaks tarbijatel osta energiat 
taskukohaste hindadega, ja rõhutab 
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vajadust taotleda rangelt energia siseturu 
paketi täielikku rakendamist; julgustab 
komisjoni seal, kus konkureerivat ühtset 
energiaturgu ei ole veel täielikult 
saavutatud, jälgima aktiivselt 
energiaturgude konkurentsi;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Evelyne Gebhardt

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. nõuab tungivalt, et komisjon täidaks 
Euroopa digitaalses tegevuskavas 
(KOM(2010) 245 lõplik/2) seatud 
eesmärgi, et rändlus- ja siseriiklike 
tariifide vahelised erinevused läheneksid 
aastaks 2015 nullile; võtab teadmiseks
konkurentsi vähesuse rändlusturul ja 
toonitab hindade läbipaistvuse 
parandamise vajadust;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et esmajärjekorras tuleks 
arendada taastuvenergiasektorit ja 
energiasäästmist ning et Euroopa 
konkurentsipoliitika, eelkõige riigiabi 
alal, ei tohi takistada selles valdkonnas 
riigiasutuste võetud ergutus- ja 
stimuleerimismeetmeid;
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Or. fr

Muudatusettepanek 25
Matteo Salvini

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tervitab nõukogu otsust toetada 
kauaoodatud ühtset ELi patendisüsteemi, 
mille abil on võimalik vähendada 
ettevõtjate kulusid ja aeganõudvat 
paberitööd ja seega edendada 
innovatsiooni, suurendada Euroopa 
riikide konkurentsieeliseid ja parandada 
siseturu toimimist;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 26
Cristian Silviu Buşoi

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tervitab nõukogu otsust toetada 
kauaoodatud ühtset ELi patendisüsteemi, 
mille abil on võimalik vähendada 
ettevõtjate kulusid ja aeganõudvat 
paberitööd ja seega edendada 
innovatsiooni, suurendada Euroopa 
riikide konkurentsieeliseid ja parandada 
siseturu toimimist;

6. tervitab nõukogu otsust toetada 
kauaoodatud ühtset ELi patendisüsteemi, 
mille abil on võimalik vähendada 
ettevõtjate kulusid ja aeganõudvat 
paberitööd ja seega edendada innovatsiooni 
ühtsel turul;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt



PE475.792v01-00 16/21 AM\881927ET.doc

ET

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tervitab nõukogu otsust toetada 
kauaoodatud ühtset ELi patendisüsteemi, 
mille abil on võimalik vähendada 
ettevõtjate kulusid ja aeganõudvat 
paberitööd ja seega edendada 
innovatsiooni, suurendada Euroopa riikide
konkurentsieeliseid ja parandada siseturu 
toimimist;

6. tervitab nõukogu otsust toetada 
kauaoodatud ühtset ELi patendisüsteemi, 
mille abil on võimalik vähendada 
ettevõtjate kulusid ja aeganõudvat 
paberitööd ja seega edendada 
innovatsiooni, suurendada liikmesriikide
konkurentsieeliseid ja parandada siseturu 
toimimist;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. pooldab komisjoni eesmärki 
kõrvaldada 2015. aastaks erinevused 
rändlus- ja siseriiklike tariifide vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. rõhutab, et Euroopa kodanikele 
täieliku katvuse tagamise 2020. aasta 
Euroopa eesmärgi saavutamiseks on väga 
oluline konkurentsi suurendamine 
lairibaturul, mis tooks kasu nii tarbijatele 
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kui ka ettevõtjatele; palub komisjonil
uurida võimalikke juhtumeid, kus 
juurdepääsu lairibateenustele on riiklikul 
tasandil piiratud;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles tugevdama 
kontrolli konkurentsi moonutavate tavade 
üle kõigis ärivaldkondades ja vajadusel 
algatama ametliku menetluse.

7. kutsub komisjoni üles tugevdama 
kontrolli konkurentsi moonutavate tavade 
üle kõigis ärivaldkondades, vajadusel 
algatama ametliku menetluse ning 
ennetama ebaausaid kauplemistavasid, 
mis õõnestavad üldsuse usaldust, 
takistavad investeerimist, süvendavad 
energiahinna volatiilsust ning 
vähendavad teiste sektorite ja 
energiamahukate tööstusharude 
konkurentsivõimet.

Or. lt

Muudatusettepanek 31
Evelyne Gebhardt

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles tugevdama 
kontrolli konkurentsi moonutavate tavade 
üle kõigis ärivaldkondades ja vajadusel 
algatama ametliku menetluse.

7. kutsub komisjoni üles tugevdama 
kontrolli konkurentsi moonutavate tavade 
üle kõigis ärivaldkondades ja vajadusel 
algatama ametliku menetluse, eriti 
juhtudel, kus kaalul on tarbijate õigused.

Or. en
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Muudatusettepanek 32
Evelyne Gebhardt

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. tunneb heameelt komisjoni 
konkurentsi peadirektoraadi ja 
tarbijaorganisatsioonide vahelise dialoogi 
üle; innustab komisjoni tihendama neid 
kõnelusi ja avama neid täiendavatele 
sidusrühmadele;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. tuletab meelde, et Euroopa 
konkurentsieeskirju kohaldatakse üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste suhtes 
ainult niivõrd, kuivõrd nimetatud 
eeskirjade kohaldamine ei takista 
juriidiliselt ega faktiliselt nendele 
määratud eriülesannete täitmist;

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)



AM\881927ET.doc 19/21 PE475.792v01-00

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. tunneb heameelt komisjoni ja 
tarbijaühenduste vahel Euroopa 
konkurentsiõiguse valdkonnas toimuva 
vahetuse üle ning julgustab mõlemat poolt 
neid vahetusi edendama;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. on arvamusel, et 
konkurentsieeskirjadest tuleb erand teha 
kõikidele põhivajaduste täitmiseks 
pakutavatele sotsiaalteenustele, eelkõige 
neile, mis puudutavad haavatavas 
olukorras inimestele tervishoiuteenuste, 
lapsehoiuteenuste ja kutseõppe 
kättesaadavust, nende tööturule pääsu, 
sotsiaalmajutuse saamist ja sotsiaalset 
kaasamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 7 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 c. avaldab kahetsust selle pärast, et 
postisektori täielik liberaliseerimine 
ähvardab kahjustada üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste kvaliteeti, ning on 
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seisukohal, et võimalikult kiiresti tuleb 
põhjalikult ja sõltumatult analüüsida 
postidirektiivide mõju teenuse kvaliteedile, 
selle universaalsusele, tarbijatele 
kaasnevatele kuludele ning tööhõive 
kvaliteedile selles sektoris;

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 7 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 d. tuletab meelde oma üleskutset 
komisjonile uurida tema järgmises 
aastaaruandes, millisest hetkest alates 
võib kriitilise tähtsusega toorainete 
tarnijate hulk hakata kahjustama 
kliendisektorite tegevust ning 
keskkonnahoidlikumat majandust, sest 
mõned neist on äärmiselt olulised selliste 
keskkonnahoidlike tehnoloogiate 
rakendamiseks nagu päikesepaneelid ja 
liitium-ioonakud;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 7 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 e. arvab, et komisjoni tulevane 
ettepanek ELi 2020. aasta 
projektivõlakirjade kohta võib olla ja 
peaks olema liikmesriikides ja Euroopa 
Liidu tasandil üldist huvi pakkuvate 
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teenuste arengu peamine edasiviija; 
toonitab, et sel eesmärgil loodavas korras
tuleks seadusandlikus tavamenetluses 
selgesõnaliselt sätestada ja määratleda 
projektide abikõlblikkuse raamistik;

Or. en


