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Módosítás 1
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottság versenypolitikáról 
szóló jelentéseinek 40. évfordulóját és a 
jelentések hozzájárulását az egységes piac 
építéséhez és a fogyasztók javuló választási 
lehetőségeihez;

1. üdvözli a Bizottság versenypolitikáról 
szóló jelentéseinek 40. évfordulóját és a 
jelentések hozzájárulását az egységes piac 
építéséhez, a fogyasztók javuló választási 
lehetőségeihez, valamint az EU gazdasági 
növekedésének ösztönzéséhez;

Or. lt

Módosítás 2
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az állami 
támogatás ideiglenes kerete a gazdasági 
fellendülés elősegítése szempontjából igen 
hasznosnak bizonyult; arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy továbbra is alkalmazza 
pragmatikusan az állami támogatási 
szabályokat, miközben biztosítja, hogy a 
versenytorzulások a minimálisra 
korlátozódnak;

Or. en

Módosítás 3
Andreas Schwab

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. megállapítja, hogy gyakran a 
fogyasztók sem értik a Bizottság által a 
kartellek bírságolása tekintetében hozott 
határozatokat; ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy a bírságok 
kiszámításának alapját – az új bírságolási 
elvekkel együtt – építsék be a Szerződés 
81. és 82. cikkében meghatározott 
versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 
2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi 
rendeletbe1;

Or. en

Módosítás 4
Pascal Canfin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint az árak jobb 
átláthatósága alapvető az egységes piaci 
verseny serkentésében, és valódi választást 
kínál a fogyasztók számára;

2. véleménye szerint az árak jobb 
átláthatósága alapvető az egységes piaci 
verseny serkentésében, és valódi választást 
kínál a fogyasztók számára; úgy véli, hogy 
a versenypolitikának hozzá kell járulnia a 
nyílt szabványok és az interoperabilitás 
előmozdításához és végrehajtásához, a 
fogyasztók és az ügyfelek a piaci szereplők 
egy kisebb hányada általi technológiai 
korlátozásának megakadályozása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 5
Rolandas Paksas

                                               
1 HL L 1., 2003.1.4., 1–25. o.
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint az árak jobb 
átláthatósága alapvető az egységes piaci 
verseny serkentésében, és valódi választást 
kínál a fogyasztók számára;

2. véleménye szerint az árak jobb 
átláthatósága alapvető az egységes piaci 
verseny serkentésében, és valódi választást 
kínál a fogyasztók számára, javítja az áruk 
és szolgáltatások minőségét, valamint 
ösztönzi az innovációt és a technológiai 
haladást; hangsúlyozza, hogy az 
alapélelmiszerek, a gyógyszerek és az 
üzemanyag magas ára az elégtelen, illetve 
tisztességtelen verseny eredménye;

Or. lt

Módosítás 6
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint az árak jobb 
átláthatósága alapvető az egységes piaci 
verseny serkentésében, és valódi választást 
kínál a fogyasztók számára;

2. véleménye szerint az árak jobb 
átláthatósága alapvető az egységes piaci 
verseny serkentésében, és valódi választást 
kínál a fogyasztók számára; e tekintetben 
üdvözli az új uniós távközlési 
keretszabályokat és a barangolásról szóló 
III. rendeletre irányuló bizottsági 
javaslatot, amely a nagykereskedelmi 
verseny javítása érdekében strukturális 
intézkedéseket javasol, ami a 
kiskereskedelmi verseny, az árak és a 
fogyasztók választási lehetőségei
tekintetében várhatóan előnyökkel jár 
majd;

Or. en
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Módosítás 7
Louis Grech

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. nyomatékosan kéri a Bizottságot és 
valamennyi érdekelt felet annak 
biztosítására, hogy a versenypolitika 
szerepet kapjon a belső piac fellendítésére 
irányuló holisztikus megközelítésben 
azáltal, hogy a polgárok, fogyasztók és 
kkv-k prioritásait helyezi a döntéshozatal 
középpontjába és kezeli az általuk nap 
mint nap tapasztalt gondokat;

Or. en

Módosítás 8
Matteo Salvini

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja az élelmiszer-ellátási lánc 
összetettségét és az élelmiszerek 
árazásának átláthatatlanságát; úgy véli, 
hogy ha a versenyszabályokkal 
összhangban és az üzleti titkok tiszteletben 
tartása mellett az élelmiszer-ellátási lánc 
valamennyi szakaszában jobban elemeznék 
a költségeket, az eljárásokat, a hozzáadott 
értéket, a mennyiségeket, az árakat és a 
haszonréseket, az az árak átláthatóságának 
és a fogyasztók választási lehetőségeinek 
javulásához vezetne;

3. megállapítja az élelmiszer-ellátási lánc 
összetettségét és az élelmiszerek 
árazásának átláthatatlanságát; úgy véli, 
hogy ha a versenyszabályokkal 
összhangban és az üzleti titkok tiszteletben 
tartása mellett az élelmiszer-ellátási lánc 
valamennyi szakaszában jobban elemeznék 
a költségeket, az eredetet, az eljárásokat, a 
hozzáadott értéket, a mennyiségeket, az 
árakat és a haszonréseket, az az árak 
átláthatóságának és a fogyasztók választási 
lehetőségeinek javulásához vezetne;

Or. it
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Módosítás 9
Pascal Canfin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja az élelmiszer-ellátási lánc 
összetettségét és az élelmiszerek 
árazásának átláthatatlanságát; úgy véli, 
hogy ha a versenyszabályokkal 
összhangban és az üzleti titkok tiszteletben 
tartása mellett az élelmiszer-ellátási lánc 
valamennyi szakaszában jobban elemeznék 
a költségeket, az eljárásokat, a hozzáadott 
értéket, a mennyiségeket, az árakat és a 
haszonréseket, az az árak átláthatóságának 
és a fogyasztók választási lehetőségeinek 
javulásához vezetne;

3. megállapítja az élelmiszer-ellátási lánc 
összetettségét és az élelmiszerek 
árazásának átláthatatlanságát; úgy véli, 
hogy ha a versenyszabályokkal 
összhangban és az üzleti titkok tiszteletben 
tartása mellett az élelmiszer-ellátási lánc 
valamennyi szakaszában jobban elemeznék 
a költségeket, az eljárásokat, a hozzáadott 
értéket, a mennyiségeket, az árakat és a 
haszonréseket, az az árak átláthatóságának 
és a fogyasztók választási lehetőségeinek 
javulásához vezetne; emlékeztet a 
Bizottsághoz intézett azon kéréseire, hogy 
végezzenek versenyügyi vizsgálatot az 
agrár-élelmiszeriparban annak 
kivizsgálása érdekében, hogy a nagyobb 
beszállítók és kiskereskedők piaci ereje 
milyen hatást gyakorol e piac 
működésére;

Or. en

Módosítás 10
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja az élelmiszer-ellátási lánc 
összetettségét és az élelmiszerek 
árazásának átláthatatlanságát; úgy véli, 
hogy ha a versenyszabályokkal 
összhangban és az üzleti titkok tiszteletben 
tartása mellett az élelmiszer-ellátási lánc 
valamennyi szakaszában jobban elemeznék 
a költségeket, az eljárásokat, a hozzáadott 

3. megállapítja az élelmiszer-ellátási lánc 
összetettségét és az élelmiszerek 
árazásának átláthatatlanságát; úgy véli, 
hogy ha a versenyszabályokkal 
összhangban és az üzleti titkok tiszteletben 
tartása mellett az élelmiszer-ellátási lánc 
valamennyi szakaszában jobban elemeznék 
a költségeket, az eljárásokat, a hozzáadott 
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értéket, a mennyiségeket, az árakat és a 
haszonréseket, az az árak átláthatóságának 
és a fogyasztók választási lehetőségeinek 
javulásához vezetne;

értéket, a mennyiségeket, az árakat és a 
haszonréseket, az az árképzési 
mechanizmusok és az agrár-
élelmiszeripar átláthatóságának és a
fogyasztók választási lehetőségeinek 
javulásához vezetne, miközben fokozná az 
agrár-élelmiszeripar árvolatilitással 
szembeni ellenállását;

Or. lt

Módosítás 11
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja az élelmiszer-ellátási lánc 
összetettségét és az élelmiszerek 
árazásának átláthatatlanságát; úgy véli, 
hogy ha a versenyszabályokkal 
összhangban és az üzleti titkok tiszteletben 
tartása mellett az élelmiszer-ellátási lánc 
valamennyi szakaszában jobban elemeznék 
a költségeket, az eljárásokat, a hozzáadott 
értéket, a mennyiségeket, az árakat és a 
haszonréseket, az az árak átláthatóságának 
és a fogyasztók választási lehetőségeinek 
javulásához vezetne;

3. megállapítja az élelmiszer-ellátási lánc 
összetettségét és az élelmiszerek 
árazásának átláthatatlanságát; úgy véli, 
hogy ha a versenyszabályokkal 
összhangban és az üzleti titkok tiszteletben 
tartása mellett az élelmiszer-ellátási lánc 
valamennyi szakaszában jobban elemeznék 
a költségeket, a minőséget, az eljárásokat, 
a hozzáadott értéket, a mennyiségeket, az 
árakat és a haszonréseket, az az árak 
átláthatóságának és a fogyasztók választási 
lehetőségeinek javulásához vezetne, és 
megelőzné a fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen megkülönböztetést; üdvözli 
a hatékonyabban működő európai 
élelmiszer-ellátási lánccal foglalkozó 
magas szintű fórum létrehozását, valamint 
az e fórum által a kereskedelmi 
gyakorlatok javulására gyakorolt pozitív 
hatásokat;

Or. en

Módosítás 12
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja az élelmiszer-ellátási lánc 
összetettségét és az élelmiszerek 
árazásának átláthatatlanságát; úgy véli, 
hogy ha a versenyszabályokkal 
összhangban és az üzleti titkok tiszteletben 
tartása mellett az élelmiszer-ellátási lánc 
valamennyi szakaszában jobban elemeznék 
a költségeket, az eljárásokat, a hozzáadott 
értéket, a mennyiségeket, az árakat és a 
haszonréseket, az az árak átláthatóságának 
és a fogyasztók választási lehetőségeinek 
javulásához vezetne;

3. megállapítja az élelmiszer-ellátási lánc 
összetettségét és az élelmiszerek 
árazásának átláthatatlanságát; úgy véli, 
hogy ha a versenyszabályokkal 
összhangban és az üzleti titkok tiszteletben 
tartása mellett az élelmiszer-ellátási lánc 
valamennyi szakaszában jobban elemeznék 
a költségeket, az eljárásokat, a hozzáadott 
értéket, a mennyiségeket, az árakat és a 
haszonréseket, az az árak átláthatóságának 
és a fogyasztók választási lehetőségeinek 
javulásához vezetne; úgy véli továbbá, 
hogy több információt kell a fogyasztók 
rendelkezésére bocsátani a végső árak 
kialakítására vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 13
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megállapítja, hogy a fogyasztók értéket 
akarnak kapni a pénzükért, és nem 
elégednek meg pusztán alacsony árakkal; 
hangsúlyozza, hogy a kiskereskedelmi 
élelmiszer-ellátási láncokban a 
versenynek szabadnak és tisztességesnek 
kell lennie, és az élelmiszerpiacon 
tapasztalható jelenlegi koncentráció nem 
valósulhat meg a fogyasztók szabad 
választásának kárára; arra sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy teljes 
egészében és összehangoltan hajtsák 
végre a versenyjogot és – adott esetben 
nemzeti szinten – a tisztességtelen 
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versennyel foglalkozó jogszabályokat a 
vállalkozások közötti kapcsolatokban;

Or. en

Módosítás 14
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy jelenleg a legtöbb 
uniós országban nem áll rendelkezésre a 
versenyjog megsértése által okozott kár 
magánszemélyek számára történő 
megtérítését szabályozó, hatékony jogi 
rendszer; megállapítja, hogy a versenyjogi 
jogsértéseket a versenyhatóságok
büntetik, a bírságokat pedig az államnak 
fizetik meg, ugyanakkor az ilyen 
jogsértések által közvetlenül érintett 
fogyasztók nem részesülnek kártérítésben; 
úgy véli, hogy megfelelő kollektív 
fogyasztói jogorvoslási mechanizmusnak 
kell ezt a kérdést kezelnie uniós szinten; 
felszólítja a Bizottságot, hogy fontolja meg 
alaposan az uniós versenyjogot megsértő 
vállalkozások szankcionálása céljából 
kiszabott bírságok egy részéből 
finanszírozott európai alap 
létrehozásának lehetőségét; javasolja, 
hogy egy ilyen alapot használjanak fel a 
határokon átnyúló és európai vetülettel 
rendelkező kollektív intézkedések 
költségeinek fedezésére, feltéve, hogy a 
pénzeszközöket erre a célra használják 
fel;

Or. en

Módosítás 15
Evelyne Gebhardt
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Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. üdvözli, hogy az árak megállapítására 
és a visszatérítésre irányuló eljárások 
minimumszabályainak meghatározása 
terén az átláthatóság javítása érdekében a 
Bizottság felül kívánja vizsgálni az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek árának 
megállapítását, valamint a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerekbe történő 
felvételüket szabályozó intézkedések 
átláthatóságáról szóló, 1988. december 
21-i 89/105/EGK tanácsi irányelvet1;

Or. en

Módosítás 16
Matteo Salvini

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megállapítja, hogy az energiaárak 
növekedése negatívan hat a fogyasztókra, 
különösen az idős és kiszolgáltatott 
fogyasztókra;

4. megállapítja, hogy az energiaárak 
növekedése negatívan hat a fogyasztókra, 
különösen az idősekre, a 
munkanélküliekre, az 
alulfoglalkoztatottakra, és általában véve 
a kiszolgáltatott fogyasztókra;

Or. it

Módosítás 17
Pascal Canfin

Véleménytervezet
4 bekezdés

                                               
1 HL L 40., 1989.2.11., 8–11. o.
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Véleménytervezet Módosítás

4. megállapítja, hogy az energiaárak 
növekedése negatívan hat a fogyasztókra, 
különösen az idős és kiszolgáltatott 
fogyasztókra;

4. megállapítja, hogy az energiaárak 
növekedése negatívan hat a fogyasztókra, 
különösen az idős és kiszolgáltatott 
fogyasztókra; emlékeztet a harmadik 
energiacsomag végrehajtásának első 
szakaszában a Bizottsághoz intézett azon 
felhívására, hogy szorosan kövesse 
nyomon a verseny szintjét, mivel a három 
legnagyobb piaci szereplő még mindig 
körülbelül 75%-os (villamos energia), 
illetve több mint 60%-os (földgáz) piaci 
részesedéssel rendelkezik annak ellenére, 
hogy a piacokat az 1990-es évek közepétől 
fokozatosan megnyitották; felszólítja a 
Bizottságot, hogy adjon ki 
iránymutatásokat a megújuló 
energiaforrásoknak az energiahálózatba
történő nagyobb mértékű bekerülése
érdekében;

Or. en

Módosítás 18
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megállapítja, hogy az energiaárak 
növekedése negatívan hat a fogyasztókra, 
különösen az idős és kiszolgáltatott 
fogyasztókra;

4. sajnálatát fejezi ki a harmadik 
energiacsomag átültetésében és 
végrehajtásában a tagállamoknál 
felmerült késlekedések miatt, ami 
veszélyezteti a valódi és versenyképes 
egységes energiapiac létrejöttét, és 
megfosztja ebben az ágazatban a 
fogyasztókat a verseny előnyeitől; 
megállapítja, hogy az energiaárak 
növekedése negatívan hat a fogyasztókra, 
különösen az idős és kiszolgáltatott 
fogyasztókra;
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Or. en

Módosítás 19
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megállapítja, hogy az energiaárak 
növekedése negatívan hat a fogyasztókra, 
különösen az idős és kiszolgáltatott 
fogyasztókra;

4. megállapítja, hogy az energiaárak 
növekedése negatívan hat a fogyasztókra, 
különösen az idős és kiszolgáltatott 
fogyasztókra; hangsúlyozza, hogy –
egyetemes szolgáltatásként – garantálni 
kell a megfizethető energiához való 
hozzáférést;

Or. en

Módosítás 20
Andreas Schwab

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megállapítja, hogy az energiaárak 
növekedése negatívan hat a fogyasztókra, 
különösen az idős és kiszolgáltatott 
fogyasztókra;

4. megállapítja, hogy az energiaárak 
növekedése negatívan hat a gyártással 
foglalkozó vállalkozásokra és a 
fogyasztókra, különösen az alacsony 
jövedelemmel rendelkező családokra;

Or. en

Módosítás 21
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
uniós polgárok jóléte és az európai 
vállalkozások versenyképessége az 
energiapiacoktól függ; hangsúlyozza, 
hogy az energiapiaci manipuláció és az 
árak nem megfelelő átláthatósága 
mesterségesen olyan árszinteket idéznek 
elő, amelyeket a tényleges rendelkezésre 
állás és a termelési költségek, a tárolási 
vagy szállítási kapacitás, illetve a kereslet 
nem indokol;

Or. lt

Módosítás 22
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli az energiapiacok integritásáról 
és átláthatóságáról szóló rendeletet és a 
tagállamok azon kezdeményezéseit, 
melyek célja az energiaárak 
átláthatóságának javítása, a fogyasztók 
energiapiac iránti bizalmának és választási 
lehetőségeinek növelése;

5. üdvözli az energiapiacok integritásáról 
és átláthatóságáról szóló rendeletet és a 
tagállamok azon kezdeményezéseit, 
melyek célja az energiaárak 
átláthatóságának javítása, a fogyasztók 
energiapiac iránti bizalmának és választási 
lehetőségeinek növelése; emlékeztet arra, 
hogy olyan belső energiapiacra van 
szükség, amely lehetővé teszi, hogy a 
fogyasztók megfizethető árakon 
vásároljanak energiát, és hangsúlyozza
annak szükségességét, hogy rendületlenül 
folytassák a belső energiapiaci csomag 
teljes körű végrehajtását; ösztönzi a 
Bizottságot arra, hogy – mivel a nyitott és 
versenyképes egységes energiapiac még 
nem valósult meg teljes körűen – aktívan 
kövesse nyomon az energiapiaci versenyt;

Or. en
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Módosítás 23
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. sürgeti a Bizottságot, hogy teljesítse az 
európai digitális menetrendben 
(COM(2010) 245 végleges/2) 
meghatározott azon célkitűzéseket, 
amelyek szerint a barangolási és a 
nemzeti díjak közötti különbségeknek 
2015-re a nullához kell közelíteniük; 
megállapítja a barangolási piacon a 
verseny hiányát és hangsúlyozza az árak 
nagyobb mértékű átláthatóságának 
szükségességét;

Or. en

Módosítás 24
Pascal Canfin

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli, hogy kiemelt feladatnak kell 
tekinteni a megújuló energiaforrások 
ágazata és az energiatakarékosság
fejlesztését, valamint hogy az európai 
versenypolitika – különösen az állami 
támogatások terén – nem gátolhatja a 
hatóságok által alkalmazott ösztönző 
intézkedéseket ezen a területen;

Or. fr
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Módosítás 25
Matteo Salvini

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a Tanács azon döntését, hogy 
támogatja a régóta várt egységes európai 
uniós szabadalmi rendszert, amely 
csökkenti a vállalkozások költségeit és 
időrabló adminisztratív terheit, ezáltal 
fokozva az innovációt, serkentve az 
európai nemzetállamok versenyelőnyét és 
javítva az egységes piacot;

törölve

Or. it

Módosítás 26
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a Tanács azon döntését, hogy 
támogatja a régóta várt egységes európai 
uniós szabadalmi rendszert, amely 
csökkenti a vállalkozások költségeit és 
időrabló adminisztratív terheit, ezáltal 
fokozva az innovációt, serkentve az 
európai nemzetállamok versenyelőnyét és 
javítva az egységes piacot;

6. üdvözli a Tanács azon döntését, hogy 
támogatja a régóta várt egységes európai 
uniós szabadalmi rendszert, amely 
csökkenti a vállalkozások költségeit és 
időrabló adminisztratív terheit, ezáltal 
fokozva az innovációt az egységes piacon;

Or. en

Módosítás 27
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a Tanács azon döntését, hogy 
támogatja a régóta várt egységes európai 
uniós szabadalmi rendszert, amely 
csökkenti a vállalkozások költségeit és 
időrabló adminisztratív terheit, ezáltal 
fokozva az innovációt, serkentve az 
európai nemzetállamok versenyelőnyét és 
javítva az egységes piacot;

6. üdvözli a Tanács azon döntését, hogy 
támogatja a régóta várt egységes európai 
uniós szabadalmi rendszert, amely 
csökkenti a vállalkozások költségeit és 
időrabló adminisztratív terheit, ezáltal 
fokozva az innovációt, serkentve a 
tagállamok versenyelőnyét és javítva az 
egységes piacot;

Or. en

Módosítás 28
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. üdvözli a Bizottság azon célkitűzését, 
hogy 2015-ig felszámolja a barangolási és 
a nemzeti díjak közötti különbségeket;

Or. en

Módosítás 29
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy a szélessávú 
ágazatban a fokozott verseny 
elengedhetetlen ahhoz, hogy 
megvalósuljon az Európa 2020 
stratégiának az európai polgárok teljes 
körű szélessávú lefedettségére irányuló 
célkitűzése, ami a fogyasztók és a 
vállalkozások számára is előnyökkel jár; 
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kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg 
azokat a lehetséges eseteket, amikor a 
szélessávú szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést nemzeti szinten korlátozzák;

Or. en

Módosítás 30
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
valamennyi kereskedelmi ágazatban 
fokozza a versenyellenes magatartás 
ellenőrzését, és szükség esetén indítson 
hivatalos eljárásokat.

7. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
valamennyi kereskedelmi ágazatban 
fokozza a versenyellenes magatartás 
ellenőrzését, szükség esetén indítson 
hivatalos eljárásokat, valamint 
akadályozza meg a nyilvánosság bizalmát 
aláásó, a befektetéseket akadályozó, az 
energiaárak volatilitását súlyosbító, 
valamint más ágazatok és az 
energiaigényes iparágak 
versenyképességét csökkentő 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokat.

Or. lt

Módosítás 31
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
valamennyi kereskedelmi ágazatban 
fokozza a versenyellenes magatartás 
ellenőrzését, és szükség esetén indítson 
hivatalos eljárásokat;

7. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
valamennyi kereskedelmi ágazatban 
fokozza a versenyellenes magatartás 
ellenőrzését, és szükség esetén indítson 
hivatalos eljárásokat, különösen ha a 
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fogyasztói jogok forognak kockán;

Or. en

Módosítás 32
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. üdvözli a Bizottság Versenypolitikai
Főigazgatósága és a fogyasztói 
szervezetek közötti párbeszédet; arra 
ösztönzi a Bizottságot, hogy fokozza ezeket 
a párbeszédeket és nyissa meg azokat más 
érdekeltek előtt is;

Or. en

Módosítás 33
Pascal Canfin

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. emlékeztet, hogy az európai 
versenyszabályok csak olyan mértékben 
vonatkoznak az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatásokra, amennyiben e 
szabályok alkalmazása sem jogilag, sem 
ténylegesen nem akadályozza a rájuk 
bízott sajátos feladatok végrehajtását;

Or. fr

Módosítás 34
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt
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Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. üdvözli a Bizottság és a fogyasztói 
szövetségek között a versenyjog területén 
már folyamatban lévő eszme cseréket, és 
mindkét felet ösztönzi ezen eszmecserék 
további előmozdítására;

Or. en

Módosítás 35
Pascal Canfin

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. úgy véli, hogy ki kell vonni a 
versenyszabályok alól valamennyi, 
alapvető szükségletekhez kapcsolódó 
szociális szolgáltatást, nevezetesen az 
egészségügyi ellátás, gyermekgondozás, 
szakképzés igénybevételével, a 
munkaerőpiachoz, a szociális lakhatáshoz 
való hozzáféréssel és a veszélyeztetett 
helyzetű személyek társadalmi 
befogadásával összefüggésben;

Or. fr

Módosítás 36
Pascal Canfin

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
postai ágazat teljes körű liberalizációja 
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fenyegetést jelenthet ezen általános 
gazdasági érdekű szolgáltatás minőségére, 
és úgy véli, hogy a lehető leghamarabb 
alapos és független vizsgálatot kell 
lefolytatni annak megállapítására, hogy a 
postai szolgáltatásokról szóló irányelvek 
miként befolyásolják a szolgáltatás 
minőségét, egyetemességét, a fogyasztókra 
háruló költségeket, valamint a 
foglalkoztatás szintjét és a munkahelyek 
minőségét ebben a gazdasági ágazatban;

Or. fr

Módosítás 37
Pascal Canfin

Véleménytervezet
7 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7d. emlékeztet a Bizottsághoz intézett azon 
felhívására, hogy a következő éves 
jelentése keretében vizsgálja meg, hogy a 
kritikus nyersanyagok beszállítóinak 
koncentrációja milyen mértékben lehet 
káros az ügyfélágazatok tevékenységére és 
az ökohatékonyabb gazdaságra, mivel 
ezek némelyike rendkívül fontos a 
napelemekhez és a lítiumionos 
akkumulátorokhoz hasonló ökohatékony 
technológiák fejlesztéséhez;

Or. en

Módosítás 38
Pascal Canfin

Véleménytervezet
7 e bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7e. úgy véli, hogy az EU 2020 
projektkötvényekről szóló, közelgő 
bizottsági javaslat a tagállamokban, 
valamint uniós szinten nagymértékben 
előmozdíthatja – és elő is kell mozdítania
– az általános érdekű szolgáltatások 
fejlődését; hangsúlyozza, hogy az e céllal 
létrehozott eljárásokat kifejezetten meg
kell határozni egy – a rendes jogalkotási 
eljárás betartásával meghatározandó –, a 
projektek támogathatóságára vonatkozó 
keretben;

Or. en


