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Tarkistus 1
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille komission 
40. vuosikertomuksen kilpailupolitiikasta 
ja katsoo, että kertomukset ovat 
myötävaikuttaneet sisämarkkinoiden 
syntymiseen ja kuluttajien valinnanvaran 
lisääntymiseen;

1. panee tyytyväisenä merkille komission 
40. vuosikertomuksen kilpailupolitiikasta 
ja katsoo, että kertomukset ovat 
myötävaikuttaneet sisämarkkinoiden 
syntymiseen, kuluttajien valinnanvaran 
lisääntymiseen ja unionin talouskasvun 
elvyttämiseen;

Or. lt

Tarkistus 2
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että tilapäiset puitteet 
valtiontukitoimenpiteille olivat hyvin 
hyödyllisiä taloudellisen elpymisen 
tukemisessa; kannustaa komissiota 
jatkamaan valtiontukisääntöjen 
soveltamista pragmaattisella tavalla ja 
varmistamaan kuitenkin samalla, että 
kilpailuvääristymät jäävät minimiin;

Or. en

Tarkistus 3
Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että usein myöskään kuluttajat 
eivät ymmärrä komission tekemiä 
päätöksiä kartellien sakottamisesta; 
kehottaa näin ollen komissiota 
sisällyttämään sakkojen 
laskentaperusteen ja uudet 
sakottamisperiaatteet 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa 
vahvistettujen kilpailusääntöjen 
täytäntöönpanosta 16 päivänä joulukuuta
2002 annettuun neuvoston asetukseen 
(EY) N:o 1/20031;

Or. en

Tarkistus 4
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että hintojen suurempi avoimuus 
on tärkeä tekijä, kun halutaan lisätä 
kilpailua sisämarkkinoilla ja tarjota 
kuluttajille todellista valinnanvaraa;

2. katsoo, että hintojen suurempi avoimuus 
on tärkeä tekijä, kun halutaan lisätä 
kilpailua sisämarkkinoilla ja tarjota 
kuluttajille todellista valinnanvaraa;
katsoo, että kilpailupolitiikalla olisi 
edistettävä ja vahvistettava avoimia 
standardeja ja yhteentoimivuutta, jotta 
estetään tilanne, jossa markkinoiden 
toimijoiden pieni vähemmistö epää 
kuluttajilta ja asiakkailta mahdollisuuden 
päästä osallisiksi tekniikan kehityksestä;

Or. en

Tarkistus 5
Rolandas Paksas

                                               
1 EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1.
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että hintojen suurempi avoimuus 
on tärkeä tekijä, kun halutaan lisätä 
kilpailua sisämarkkinoilla ja tarjota 
kuluttajille todellista valinnanvaraa;

2. katsoo, että hintojen suurempi avoimuus 
on tärkeä tekijä, kun halutaan lisätä 
kilpailua sisämarkkinoilla, tarjota 
kuluttajille todellista valinnanvaraa, 
parantaa tavaroiden ja palvelujen laatua 
ja kannustaa innovointiin ja teknologian 
kehitykseen; huomauttaa, että 
peruselintarvikkeiden, lääkkeiden ja 
polttoaineen korkeat hinnat johtuvat 
riittämättömästä tai vilpillisestä 
kilpailusta;

Or. lt

Tarkistus 6
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että hintojen suurempi avoimuus 
on tärkeä tekijä, kun halutaan lisätä 
kilpailua sisämarkkinoilla ja tarjota 
kuluttajille todellista valinnanvaraa;

2. katsoo, että hintojen suurempi avoimuus 
on tärkeä tekijä, kun halutaan lisätä 
kilpailua sisämarkkinoilla ja tarjota 
kuluttajille todellista valinnanvaraa; pitää 
tässä suhteessa myönteisenä EU:n uusia 
sähköisen viestinnän puitesääntöjä ja 
komission ehdotusta kolmanneksi 
verkkovierailuasetukseksi, jossa esitetään 
rakenteellisia toimenpiteitä kilpailun 
parantamiseksi tukkumarkkinoilla, minkä 
odotetaan hyödyttävän kilpailua 
vähimmäismarkkinoilla, laskevan hintoja 
ja parantavan kuluttajien valinnanvaraa; 

Or. en
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Tarkistus 7
Louis Grech

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota ja kaikkia 
sidosryhmiä varmistamaan, että 
kilpailupolitiikka on mukana 
kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa, 
jolla elvytetään sisämarkkinoita 
asettamalla kansalaisten, kuluttajien ja 
pk-yritysten prioriteetit päätöksenteon 
keskipisteeseen ja puuttumalla 
turhautumiseen, jota nämä kokevat joka 
päivä;

Or. en

Tarkistus 8
Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille elintarvikeketjun 
monimutkaisuuden ja elintarvikkeiden 
hintojen avoimuuden puutteen; katsoo, että 
hintojen avoimuutta ja kuluttajien 
valinnanvaraa voidaan lisätä analysoimalla 
paremmin elintarvikeketjun kaikkien osa-
alueiden kustannuksia, prosesseja, 
lisäarvoa, volyymeja, hintoja ja 
marginaaleja kilpailulainsäädännön ja 
kaupallisen luottamuksellisuuden 
periaatteita noudattaen;

3. panee merkille elintarvikeketjun 
monimutkaisuuden ja elintarvikkeiden 
hintojen avoimuuden puutteen; katsoo, että 
hintojen avoimuutta ja kuluttajien 
valinnanvaraa voidaan lisätä analysoimalla 
paremmin elintarvikeketjun kaikkien osa-
alueiden kustannuksia, alkuperää, 
prosesseja, lisäarvoa, volyymeja, hintoja ja 
marginaaleja kilpailulainsäädännön ja 
kaupallisen luottamuksellisuuden 
periaatteita noudattaen;

Or. it
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Tarkistus 9
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille elintarvikeketjun 
monimutkaisuuden ja elintarvikkeiden 
hintojen avoimuuden puutteen; katsoo, että 
hintojen avoimuutta ja kuluttajien 
valinnanvaraa voidaan lisätä analysoimalla 
paremmin elintarvikeketjun kaikkien osa-
alueiden kustannuksia, prosesseja, 
lisäarvoa, volyymeja, hintoja ja 
marginaaleja kilpailulainsäädännön ja 
kaupallisen luottamuksellisuuden 
periaatteita noudattaen;

3. panee merkille elintarvikeketjun 
monimutkaisuuden ja elintarvikkeiden 
hintojen avoimuuden puutteen; katsoo, että 
hintojen avoimuutta ja kuluttajien 
valinnanvaraa voidaan lisätä analysoimalla 
paremmin elintarvikeketjun kaikkien osa-
alueiden kustannuksia, prosesseja, 
lisäarvoa, volyymeja, hintoja ja 
marginaaleja kilpailulainsäädännön ja 
kaupallisen luottamuksellisuuden 
periaatteita noudattaen; palauttaa mieliin 
komissiolle esittämänsä pyynnöt 
elintarvikealan kilpailututkimuksen 
toteuttamisesta, jotta selvitetään 
suurimpien toimittajien ja 
vähittäismyyjien markkinavallan 
vaikutukset kyseisten markkinoiden 
toimintaan;

Or. en

Tarkistus 10
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille elintarvikeketjun 
monimutkaisuuden ja elintarvikkeiden 
hintojen avoimuuden puutteen; katsoo, että
hintojen avoimuutta ja kuluttajien 
valinnanvaraa voidaan lisätä analysoimalla 
paremmin elintarvikeketjun kaikkien osa-
alueiden kustannuksia, prosesseja, 
lisäarvoa, volyymeja, hintoja ja 
marginaaleja kilpailulainsäädännön ja 

3. panee merkille elintarvikeketjun 
monimutkaisuuden ja elintarvikkeiden 
hintojen avoimuuden puutteen; katsoo, että
hintojenmääräytymismekanismien ja 
elintarviketeollisuuden avoimuutta ja 
kuluttajien valinnanvaraa voidaan lisätä 
analysoimalla paremmin elintarvikeketjun 
kaikkien osa-alueiden kustannuksia, 
prosesseja, lisäarvoa, volyymeja, hintoja ja 
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kaupallisen luottamuksellisuuden 
periaatteita noudattaen;

marginaaleja kilpailulainsäädännön ja 
kaupallisen luottamuksellisuuden 
periaatteita noudattaen ja samalla lisätä 
elintarviketeollisuuden kestävyyttä 
hintavaihtelujen suhteen;

Or. lt

Tarkistus 11
Evelyne Gebhardt

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille elintarvikeketjun 
monimutkaisuuden ja elintarvikkeiden 
hintojen avoimuuden puutteen; katsoo, että 
hintojen avoimuutta ja kuluttajien 
valinnanvaraa voidaan lisätä analysoimalla 
paremmin elintarvikeketjun kaikkien osa-
alueiden kustannuksia, prosesseja, 
lisäarvoa, volyymeja, hintoja ja 
marginaaleja kilpailulainsäädännön ja 
kaupallisen luottamuksellisuuden 
periaatteita noudattaen;

3. panee merkille elintarvikeketjun 
monimutkaisuuden ja elintarvikkeiden 
hintojen avoimuuden puutteen; katsoo, että 
hintojen avoimuutta ja kuluttajien 
valinnanvaraa voidaan lisätä analysoimalla 
paremmin elintarvikeketjun kaikkien osa-
alueiden kustannuksia, laatua, prosesseja, 
lisäarvoa, volyymeja, hintoja ja 
marginaaleja kilpailulainsäädännön ja 
kaupallisen luottamuksellisuuden 
periaatteita noudattaen ja samalla välttää 
epäoikeudenmukainen kuluttajien 
syrjintä; pitää myönteisenä 
elintarvikkeiden toimitusketjun toiminnan 
parantamista käsittelevän korkean tason 
foorumin perustamista ja sen myönteisiä 
vaikutuksia kauppakäytäntöjen 
paranemiseen;

Or. en

Tarkistus 12
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille elintarvikeketjun 
monimutkaisuuden ja elintarvikkeiden 
hintojen avoimuuden puutteen; katsoo, että 
hintojen avoimuutta ja kuluttajien 
valinnanvaraa voidaan lisätä analysoimalla 
paremmin elintarvikeketjun kaikkien osa-
alueiden kustannuksia, prosesseja, 
lisäarvoa, volyymeja, hintoja ja 
marginaaleja kilpailulainsäädännön ja 
kaupallisen luottamuksellisuuden 
periaatteita noudattaen;

3. panee merkille elintarvikeketjun 
monimutkaisuuden ja elintarvikkeiden 
hintojen avoimuuden puutteen; katsoo, että 
hintojen avoimuutta ja kuluttajien 
valinnanvaraa voidaan lisätä analysoimalla 
paremmin elintarvikeketjun kaikkien osa-
alueiden kustannuksia, prosesseja, 
lisäarvoa, volyymeja, hintoja ja 
marginaaleja kilpailulainsäädännön ja 
kaupallisen luottamuksellisuuden 
periaatteita noudattaen; katsoo myös, että 
kuluttajien saatavilla olisi oltava 
enemmän tietoa siitä, kuinka lopulliset 
hinnat muodostuvat;

Or. en

Tarkistus 13
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että kuluttajat haluavat 
vastinetta rahalleen eivätkä ainoastaan 
halpoja hintoja; tähdentää, että 
elintarvikkeiden vähittäismyyntiketjujen 
kilpailun tulisi olla sekä vapaata että 
reilua ja että elintarvikemarkkinoiden 
tämänhetkisen keskittymisen ei tulisi 
tapahtua kuluttajan valinnanvaran 
kustannuksella; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita panemaan täysin ja 
yhdenmukaisesti täytäntöön 
kilpailulainsäädännön ja tarvittaessa 
kansallisella tasolla vilpillisen kilpailun 
vastaisen lainsäädännön liikeyritysten 
välisissä suhteissa;

Or. en
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Tarkistus 14
Evelyne Gebhardt

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että suurimmassa osassa 
EU:n jäsenvaltioista ei ole tällä hetkellä 
tehokasta oikeusjärjestelmää, joka 
sääntelisi korvausten maksamista 
yksityishenkilöille kilpailulainsäädännön 
rikkomisesta aiheutuneista vahingoista; 
panee merkille, että kilpailuviranomaiset 
rankaisevat kilpailulainsäädännön 
rikkomuksista ja sakot maksetaan 
valtiolle, kun taas näiden rikkomusten 
uhreiksi joutuneet kuluttajat eivät saa 
korvausta; katsoo, että tähän olisi 
puututtava EU:n tasolla asianmukaisella 
kuluttajien ryhmäkannemekanismilla; 
kehottaa komissiota harkitsemaan 
perusteellisesti mahdollisuutta luoda
EU:n rahasto, jota rahoitettaisiin 
osuudella sakoista, joita on määrätty 
EU:n kilpailulainsäädäntöä rikkoneille 
yrityksille; ehdottaa, että rahastoa 
voitaisiin käyttää kattamaan sellaisten 
rajatylittävien ryhmäkanteiden 
kustannukset, joilla on eurooppalainen 
ulottuvuus, edellyttäen, että varoja 
käytetään tähän tarkoitukseen;

Or. en

Tarkistus 15
Evelyne Gebhardt

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. panee ilahtuneena merkille, että 
komissio aikoo tarkistaa ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden hintojen 
sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja 
niiden soveltamisesta kansallisissa 
sairausvakuutusjärjestelmissä 
21. joulukuuta 1988 annettua neuvoston 
direktiiviä 89/105/ETY1 ja parantaa 
hinnoittelua ja korvausmenettelyjä 
koskevien vähimmäissääntöjen laatimisen 
avoimuutta;

Or. en

Tarkistus 16
Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille energian hintojen nousun 
ja siitä kuluttajille ja erityisesti 
ikääntyneille ja muita heikommassa 
asemassa oleville kuluttajille koituvat 
haitat;

4. panee merkille energian hintojen nousun 
ja siitä kuluttajille ja erityisesti 
ikääntyneille, työttömille, 
vajaatyöllistetyille ja yleisesti ottaen muita 
heikommassa asemassa oleville kuluttajille 
koituvat haitat;

Or. it

Tarkistus 17
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
4 kohta

                                               
1 EYVL L 40, 11.2.1989, s. 8.
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille energian hintojen nousun 
ja siitä kuluttajille ja erityisesti 
ikääntyneille ja muita heikommassa 
asemassa oleville kuluttajille koituvat 
haitat;

4. panee merkille energian hintojen nousun 
ja siitä kuluttajille ja erityisesti 
ikääntyneille ja muita heikommassa 
asemassa oleville kuluttajille koituvat 
haitat; palauttaa mieliin kehottaneensa 
komissiota seuraamaan tarkoin kilpailun 
tasoa kolmannen energiapaketin 
täytäntöönpanon varhaisvaiheessa, koska 
kolme suurinta toimijaa edelleen vastaa 
noin 75 prosentista sähkömarkkinoista ja 
yli 60 prosentista kaasumarkkinoista 
huolimatta markkinoiden asteittaisesta 
avaamisesta 1990-luvun puolivälissä; 
kehottaa komissiota laatimaan 
suuntaviivat, joiden avulla parannetaan 
uusiutuvien energialähteiden pääsyä 
energiaverkkoihin;

Or. en

Tarkistus 18
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille energian hintojen nousun 
ja siitä kuluttajille ja erityisesti 
ikääntyneille ja muita heikommassa 
asemassa oleville kuluttajille koituvat 
haitat;

4. pitää valitettavana viivettä kolmannen 
energiapaketin täytäntöönpanossa ja 
saattamisessa osaksi jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöä, sillä se haittaa todellisten 
ja kilpailukykyisten energian 
sisämarkkinoiden luomista ja estää siten 
kuluttajia hyötymästä kilpailusta tällä 
alalla; panee merkille energian hintojen 
nousun ja siitä kuluttajille ja erityisesti 
ikääntyneille ja muita heikommassa 
asemassa oleville kuluttajille koituvat 
haitat;

Or. en
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Tarkistus 19
Evelyne Gebhardt

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille energian hintojen nousun 
ja siitä kuluttajille ja erityisesti 
ikääntyneille ja muita heikommassa 
asemassa oleville kuluttajille koituvat 
haitat;

4. panee merkille energian hintojen nousun 
ja siitä kuluttajille ja erityisesti 
ikääntyneille ja muita heikommassa 
asemassa oleville kuluttajille koituvat 
haitat; tähdentää, että olisi taattava 
kohtuuhintaisen energian saanti 
yleispalveluna;

Or. en

Tarkistus 20
Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille energian hintojen nousun 
ja siitä kuluttajille ja erityisesti
ikääntyneille ja muita heikommassa 
asemassa oleville kuluttajille koituvat 
haitat;

4. panee merkille energian hintojen nousun 
ja siitä käsityöläisteollisuudelle sekä
kuluttajille ja erityisesti pienituloisille 
perheille koituvat haitat;

Or. en

Tarkistus 21
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kiinnittää huomion siihen, että 
unionin kansalaisten hyvinvointi ja 
eurooppalaisten yritysten kilpailukyky 
riippuu energiamarkkinoista; 
huomauttaa, että energiamarkkinoiden 
manipulointi ja hintojen riittämätön 
avoimuus nostavat keinotekoisesti hinnat 
tasolle, jota ei voida perustella nykyisellä 
saatavuudella ja tuotantokuluilla, 
varastointi- tai kuljetuskapasiteetilla tai 
kysynnällä;

Or. lt

Tarkistus 22
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää myönteisenä energiamarkkinoiden 
eheyttä ja läpinäkyvyyttä koskevaa asetusta 
sekä jäsenvaltioiden aloitteita, joiden 
tarkoituksena on lisätä energian hintojen 
avoimuutta ja kuluttajien luottamusta 
energiamarkkinoihin sekä heidän 
valinnanvaraansa;

5. pitää myönteisenä energiamarkkinoiden 
eheyttä ja läpinäkyvyyttä koskevaa asetusta 
sekä jäsenvaltioiden aloitteita, joiden 
tarkoituksena on lisätä energian hintojen 
avoimuutta ja kuluttajien luottamusta 
energiamarkkinoihin sekä heidän 
valinnanvaraansa; palauttaa mieliin, että 
energian sisämarkkinoita tarvitaan, jotta 
kuluttajat voivat ostaa energiaa 
kohtuulliseen hintaan, ja painottaa, että 
energian sisämarkkinoita koskeva 
säädöspaketti on pantava kaikilta osin 
johdonmukaisesti täytäntöön; rohkaisee 
komissiota valvomaan aktiivisesti 
kilpailua energiamarkkinoilla niin kauan 
kuin avoimet ja kilpailukykyiset energia-
alan sisämarkkinat eivät ole vielä täysin 
toteutuneet;

Or. en
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Tarkistus 23
Evelyne Gebhardt

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota pyrkimään 
Euroopan digitaalistrategiassa 
(KOM(2010)0245 lopullinen/2) asetettuun 
tavoitteeseen, jonka mukaan 
verkkovierailuhintojen ja kansallisten 
hintojen eron olisi lähestyttävä nollaa 
vuoteen 2015 mennessä; toteaa kilpailun 
puuttuvan verkkovierailumarkkinoilta ja 
korostaa tarvetta lisätä hintojen 
avoimuutta;

Or. en

Tarkistus 24
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. painottaa, että uusiutuvan energian 
ja energian säästön kehittäminen olisi 
asetettava etusijalle ja että unionin 
kilpailupolitiikan, erityisesti valtionapuun 
liittyen, ei tule haitata viranomaisten tällä 
alalla käyttöön ottamia kannustimia;

Or. fr

Tarkistus 25
Matteo Salvini
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä neuvoston tukea 
kauan odotetulle EU-
patenttijärjestelmälle, jonka avulla 
voidaan alentaa yrittäjien kustannuksia ja 
aikaavievää paperityötä ja tehostaa näin 
innovointia, lisätä Euroopan 
kansallisvaltioiden kilpailuetua ja 
parantaa sisämarkkinoiden toimintaa;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 26
Cristian Silviu Buşoi

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä neuvoston tukea 
kauan odotetulle EU-patenttijärjestelmälle, 
jonka avulla voidaan alentaa yrittäjien 
kustannuksia ja aikaavievää paperityötä ja 
tehostaa näin innovointia, lisätä Euroopan 
kansallisvaltioiden kilpailuetua ja 
parantaa sisämarkkinoiden toimintaa;

6. pitää myönteisenä neuvoston tukea 
kauan odotetulle EU-patenttijärjestelmälle, 
jonka avulla voidaan alentaa yrittäjien 
kustannuksia ja aikaavievää paperityötä ja 
tehostaa näin innovointia sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 27
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä neuvoston tukea 
kauan odotetulle EU-patenttijärjestelmälle, 

6. pitää myönteisenä neuvoston tukea 
kauan odotetulle EU-patenttijärjestelmälle, 
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jonka avulla voidaan alentaa yrittäjien 
kustannuksia ja aikaavievää paperityötä ja 
tehostaa näin innovointia, lisätä Euroopan 
kansallisvaltioiden kilpailuetua ja parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa;

jonka avulla voidaan alentaa yrittäjien 
kustannuksia ja aikaavievää paperityötä ja 
tehostaa näin innovointia, lisätä
jäsenvaltioiden kilpailuetua ja parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa;

Or. en

Tarkistus 28
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää myönteisenä komission 
tavoitetta poistaa erot 
verkkovierailuhintojen ja kansallisten 
hintojen välillä vuoteen 2015 mennessä;

Or. en

Tarkistus 29
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa, että kilpailun lisääntyminen 
laajakaista-alalla on tarpeen, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -tavoite 
laajakaistayhteyden tuomisesta kaikkien 
unionin kansalaisten ulottuville, joka 
hyödyttäisi kansalaisia ja yrityksiä; pyytää 
komissiota tutkimaan tapauksia, joissa 
laajakaistapalvelujen saatavuutta on 
mahdollisesti rajoitettu kansallisesti;

Or. en
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Tarkistus 30
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota tehostamaan 
kaikkien kaupallisten alojen kilpailua 
vääristävien käytäntöjen valvontaa ja 
käynnistämään tarvittaessa virallisia 
menettelyjä.

7. kehottaa komissiota tehostamaan 
kaikkien kaupallisten alojen kilpailua 
vääristävien käytäntöjen valvontaa ja 
käynnistämään tarvittaessa virallisia 
menettelyjä sekä torjumaan 
epäoikeudenmukaisia kilpailukäytäntöjä, 
jotka horjuttavat kansalaisten 
luottamusta, estävät investointeja, lisäävät 
energianhintojen vaihtelua sekä 
vähentävät kilpailukykyä muilla aloilla ja 
paljon energiaa tarvitsevassa 
teollisuudessa. 

Or. lt

Tarkistus 31
Evelyne Gebhardt

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota tehostamaan 
kaikkien kaupallisten alojen kilpailua 
vääristävien käytäntöjen valvontaa ja 
käynnistämään tarvittaessa virallisia 
menettelyjä.

7. kehottaa komissiota tehostamaan 
kaikkien kaupallisten alojen kilpailua 
vääristävien käytäntöjen valvontaa ja 
käynnistämään tarvittaessa virallisia 
menettelyjä erityisesti silloin kun kyseessä 
ovat kuluttajien oikeudet.

Or. en

Tarkistus 32
Evelyne Gebhardt
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Lausuntoluonnos
7 kohta –a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

pitää myönteisenä vuoropuhelua 
komission kilpailun pääosaston ja 
kuluttajajärjestöjen välillä; kannustaa 
komissiota tehostamaan näitä 
vuoropuheluja ja ottamaan niihin 
mukaan muita sidosryhmiä;

Or. en

Tarkistus 33
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. muistuttaa, että yleisiin taloudellisiin 
tarkoituksiin liittyviin palveluihin 
sovelletaan unionin kilpailusääntöjä 
ainoastaan siltä osin kuin ne eivät 
oikeudellisesti tai tosiasiallisesti estä 
yrityksiä hoitamasta niille uskottuja 
erityistehtäviä;

Or. fr

Tarkistus 34
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pitää myönteisenä olemassa olevaa 
vuorovaikutusta komission ja 
kuluttajajärjestöjen välillä unionin 
kilpailulainsäädännön alalla ja 
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kannustaa molempia osapuolia edelleen 
kehittämään tätä vuorovaikutusta;

Or. en

Tarkistus 35
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. katsoo, että kilpailusääntöjä ei tulisi 
soveltaa perustarpeita hoitaviin 
sosiaalisiin palveluihin, erityisesti mitä 
tulee terveyspalvelujen, päivähoidon, 
ammatillisen koulutuksen, työn ja 
sosiaalisen asuntotarjonnan saatavuuteen 
sekä muita heikommassa asemassa 
olevien henkilöiden sosiaaliseen 
osallistamiseen;

Or. fr

Tarkistus 36
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. pitää valitettavana postipalvelujen 
täydellisen vapauttamisen mahdollisesti 
vahingollista vaikutusta tähän yleisiin 
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän 
palvelun laatuun ja katsoo, että olisi 
tehtävä niin pian kuin mahdollista 
perusteellinen ja riippumaton tutkimus 
postipalveludirektiivien vaikutuksesta 
palvelun laatuun ja yleiskattavuuteen, 
kuluttajille koituviin kustannuksiin ja 
alan työpaikkojen tasoon ja laatuun;
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Or. fr

Tarkistus 37
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
7 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 d. palauttaa mieliin kehottaneensa 
komissiota tutkimaan seuraavassa 
vuosikertomuksessaan, missä määrin 
ratkaisevan tärkeiden raaka-aineiden 
toimittajien yhteenliittymä voi 
vahingoittaa asiakastoimialojen toimintaa 
tai ekotehokkaampaa taloutta, kun 
otetaan huomioon, että jotkut näistä 
raaka-aineista ovat huomattavan tärkeitä 
ekotehokkaiden teknologioiden kuten 
aurinkopaneelien ja litiumioniakkujen 
kehittämisen kannalta;

Or. en

Tarkistus 38
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
7 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 e. katsoo, että komission tuleva ehdotus 
Eurooppa 2020 -joukkovelkakirjalainoista 
voisi ja sen pitäisi toimia veturina, jonka 
avulla voidaan kehittää yleishyödyllisiä 
palveluita sekä jäsenvaltioissa että 
Euroopan unionin tasolla; korostaa, että 
tätä tarkoitusta varten käyttöön otetuista 
menettelyistä pitäisi säätää 
nimenomaisesti tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä 
vahvistettavassa hankkeiden 
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tukikelpoisuutta koskevassa kehyksessä;

Or. en


