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Pakeitimas 1
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. džiaugiasi Komisijos konkurencijos 
ataskaitos 40 metų sukaktimi ir tuo, kad 
šios ataskaitos padėjo kurti bendrąją rinką 
ir suteikti geresnes pasirinkimo galimybes 
vartotojams;

1. džiaugiasi Komisijos konkurencijos 
ataskaitos 40 metų sukaktimi ir tuo, kad 
šios ataskaitos padėjo kurti bendrąją rinką 
ir suteikti geresnes pasirinkimo galimybes 
vartotojams taip pat prisidėjo prie ES 
ekonomikos augimo skatinimo;

Or. lt

Pakeitimas 2
Cristian Silviu Buşoi

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. nurodo, kad laikinoji valstybės 
pagalbos sistema buvo labai naudinga 
padėti ekonomikai atsigauti; skatina 
Komisiją toliau pragmatiškai taikyti 
valstybės pagalbos taisykles, kad būtų kuo 
mažiau iškreipta konkurencija; 

Or. en

Pakeitimas 3
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad vartotojai taip pat dažnai 
gali nesuprasti Komisijos sprendimų dėl 
piniginių baudų už kartelius; todėl ragina 
Komisiją į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1/2003 dėl 
konkurencijos taisyklių, nustatytų 
Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, 
įgyvendinimo1 įtraukti baudų 
apskaičiavimo pagrindą ir naujus baudų 
skyrimo principus;

Or. en

Pakeitimas 4
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad didesnis kainų skaidrumas 
yra labai svarbus skatinant konkurenciją 
bendrojoje rinkoje ir suteikiant vartotojams 
tikras galimybes rinktis;

2. mano, kad didesnis kainų skaidrumas 
yra labai svarbus skatinant konkurenciją 
bendrojoje rinkoje ir suteikiant vartotojams 
tikras galimybes rinktis; mano, kad 
konkurencijos politika turėtų prisidėti prie 
atvirų standartų ir sąveikos skatinimo ir 
jų vykdymo užtikrinimo siekiant užkirsti 
kelią technologiniam vartotojų ir klientų 
monopolizavimui, kai rinkos dalyviai 
sudaro mažumą;

Or. en

Pakeitimas 5
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
2 dalis

                                               
1 OL L 1, 2003 1 4, p. 1–25.
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad didesnis kainų skaidrumas 
yra labai svarbus skatinant konkurenciją 
bendrojoje rinkoje ir suteikiant vartotojams 
tikras galimybes rinktis;

2. mano, kad didesnis kainų skaidrumas 
yra labai svarbus skatinant konkurenciją 
bendrojoje rinkoje ir suteikiant vartotojams 
tikras galimybes rinktis didinant prekių ir 
paslaugų kokybę, diegiant naujoves ir 
technologinę pažangą; pažymi, kad 
aukštas būtiniausių maisto produktų, 
vaistų ir degalų kainų lygis yra 
nepakankamos ar nesąžiningos 
konkurencijos pasekmė;

Or. lt

Pakeitimas 6
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad didesnis kainų skaidrumas 
yra labai svarbus skatinant konkurenciją 
bendrojoje rinkoje ir suteikiant vartotojams 
tikras galimybes rinktis;

2. mano, kad didesnis kainų skaidrumas 
yra labai svarbus skatinant konkurenciją 
bendrojoje rinkoje ir suteikiant vartotojams 
tikras galimybes rinktis; šiuo atžvilgiu 
palankiai vertina naujas ES 
telekomunikacijų teisės aktų taisykles ir 
Komisijos pasiūlymą dėl III tarptinklinio 
ryšio reglamento; pasiūlyme pateiktos 
struktūrinės priemonės konkurencijai 
didmeninėje prekyboje didinti, tikintis, 
kad tai bus naudinga konkurencijos 
mažmeninėje rinkoje ir kainų požiūriu, 
taip pat suteiks vartotojams galimybių 
rinktis;

Or. en

Pakeitimas 7
Louis Grech
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primygtinai ragina Komisiją ir visus 
suinteresuotuosius subjektus užtikrinti, 
kad konkurencijos politikoje būtų 
taikomas visapusiškas požiūris į vidaus 
rinkos atgaivinimą ir priimant 
sprendimus pirmiausia dėmesys būtų 
skiriamas gyventojų, vartotojų bei mažųjų 
ir vidutinių įmonių prioritetams, taip pat 
sprendžiamos problemos, su kuriomis jie 
kasdien susiduria;

Or. en

Pakeitimas 8
Matteo Salvini

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad maisto tiekimo grandinė yra 
sudėtinga ir kad nustatant maisto kainas 
trūksta skaidrumo; mano, kad geresnė 
sąnaudų, procesų, pridėtinės vertės, kiekių, 
kainų ir maržų visuose maisto tiekimo 
grandinės sektoriuose analizė, vykdoma 
laikantis konkurencijos teisės nuostatų ir 
komercinio konfidencialumo principų, 
padės pagerinti kainų skaidrumą ir 
vartotojų galimybes rinktis;

3. pažymi, kad maisto tiekimo grandinė yra 
sudėtinga ir kad nustatant maisto kainas 
trūksta skaidrumo; mano, kad geresnė 
sąnaudų, kilmės, procesų, pridėtinės vertės, 
kiekių, kainų ir maržų visuose maisto 
tiekimo grandinės sektoriuose analizė, 
vykdoma laikantis konkurencijos teisės 
nuostatų ir komercinio konfidencialumo 
principų, padės pagerinti kainų skaidrumą 
ir vartotojų galimybes rinktis;

Or. it

Pakeitimas 9
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad geresnė sąnaudų, procesų, 
pridėtinės vertės, kiekių, kainų ir maržų 
visuose maisto tiekimo grandinės 
sektoriuose analizė, vykdoma laikantis 
konkurencijos teisės nuostatų ir komercinio 
konfidencialumo principų, padės pagerinti 
kainų skaidrumą ir vartotojų galimybes 
rinktis;

3. pažymi, kad maisto tiekimo grandinė yra
sudėtinga ir kad nustatant maisto kainas 
trūksta skaidrumo; mano, kad geresnė 
sąnaudų, procesų, pridėtinės vertės, kiekių, 
kainų ir maržų visuose maisto tiekimo 
grandinės sektoriuose analizė, vykdoma 
laikantis konkurencijos teisės nuostatų ir 
komercinio konfidencialumo principų, 
padės pagerinti kainų skaidrumą ir 
vartotojų galimybes rinktis; primena 
Komisijai reikalavimus atlikti 
konkurencijos tyrimą žemės ūkio 
produktų perdirbimo pramonėje, siekiant 
ištirti, kokią galią šios rinkos veikimui turi 
pagrindiniai tiekėjai ir mažmenininkai;

Or. en

Pakeitimas 10
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad maisto tiekimo grandinė yra 
sudėtinga ir kad nustatant maisto kainas 
trūksta skaidrumo; mano, kad geresnė 
sąnaudų, procesų, pridėtinės vertės, kiekių, 
kainų ir maržų visuose maisto tiekimo 
grandinės sektoriuose analizė, vykdoma 
laikantis konkurencijos teisės nuostatų ir 
komercinio konfidencialumo principų, 
padės pagerinti kainų skaidrumą ir 
vartotojų galimybes rinktis;

3. pažymi, kad maisto tiekimo grandinė yra 
sudėtinga ir kad nustatant maisto kainas 
trūksta skaidrumo; mano, kad geresnė 
sąnaudų, procesų, pridėtinės vertės, kiekių, 
kainų ir maržų visuose maisto tiekimo 
grandinės sektoriuose analizė, vykdoma 
laikantis konkurencijos teisės nuostatų ir 
komercinio konfidencialumo principų, 
padės pagerinti kainų nustatymo 
mechanizmų ir maisto produktų tiekimo 
grandinės skaidrumą, vartotojų galimybes 
rinktis taip pat padidins maisto tiekimo 
grandinės atsparumą kainų svyravimams;

Or. lt
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Pakeitimas 11
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad maisto tiekimo grandinė yra 
sudėtinga ir kad nustatant maisto kainas 
trūksta skaidrumo; mano, kad geresnė 
sąnaudų, procesų, pridėtinės vertės, kiekių, 
kainų ir maržų visuose maisto tiekimo 
grandinės sektoriuose analizė, vykdoma 
laikantis konkurencijos teisės nuostatų ir 
komercinio konfidencialumo principų, 
padės pagerinti kainų skaidrumą ir 
vartotojų galimybes rinktis;

3. pažymi, kad maisto tiekimo grandinė yra 
sudėtinga ir kad nustatant maisto kainas 
trūksta skaidrumo; mano, kad geresnė 
sąnaudų, kokybės, procesų, pridėtinės 
vertės, kiekių, kainų ir maržų visuose 
maisto tiekimo grandinės sektoriuose 
analizė, vykdoma laikantis konkurencijos 
teisės nuostatų ir komercinio 
konfidencialumo principų, padės pagerinti 
kainų skaidrumą ir vartotojų galimybes 
rinktis, kartu išvengiant nesąžiningo 
vartotojų diskriminavimo; palankiai 
vertina aukšto lygio forumo dėl 
veiksmingesnės Europos maisto produktų 
tiekimo grandinės įsteigimą ir teigiamą jo 
poveikį gerinant prekybos veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 12
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad maisto tiekimo grandinė yra 
sudėtinga ir kad nustatant maisto kainas 
trūksta skaidrumo; mano, kad geresnė 
sąnaudų, procesų, pridėtinės vertės, kiekių, 
kainų ir maržų visuose maisto tiekimo 
grandinės sektoriuose analizė, vykdoma 
laikantis konkurencijos teisės nuostatų ir 
komercinio konfidencialumo principų, 
padės pagerinti kainų skaidrumą ir 
vartotojų galimybes rinktis;

3. pažymi, kad maisto tiekimo grandinė yra 
sudėtinga ir kad nustatant maisto kainas 
trūksta skaidrumo; mano, kad geresnė 
sąnaudų, procesų, pridėtinės vertės, kiekių, 
kainų ir maržų visuose maisto tiekimo 
grandinės sektoriuose analizė, vykdoma 
laikantis konkurencijos teisės nuostatų ir 
komercinio konfidencialumo principų, 
padės pagerinti kainų skaidrumą ir 
vartotojų galimybes rinktis; taip pat mano, 
kad vartotojams reikėtų suteikti galimybę 
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susipažinti su tuo, kaip sudaromos 
galutinės kainos;

Or. en

Pakeitimas 13
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad vartotojai nori ne tik 
žemų kainų, bet ir kad pinigai būtų 
tinkamai naudojami; pabrėžia, kad 
konkurencija maisto mažmeninės 
prekybos tinkluose turėtų būti laisva ir 
sąžininga ir kad dabartinė maisto rinkos 
koncentracija neturėtų pakeisti vartotojų 
galimybių laisvai rinktis; primygtinai 
ragina Komisiją ir valstybes nares 
visapusiškai ir nuosekliai vykdyti 
konkurencijos teisės aktus ir, kai 
įmanoma nacionaliniu lygmeniu, su 
nesąžininga konkurencija susijusius teisės
aktus įmonių tarpusavio santykiuose;

Or. en

Pakeitimas 14
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
3 dalis – a (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

pabrėžia, kad šiuo metu daugelis ES šalių 
neturi veiksmingos teisinės sistemos, 
kuria būtų reglamentuojamas žalos, 
padarytos pavieniams asmenims dėl 
konkurencijos teisės pažeidimų, 
atlyginimo išmokėjimas; pažymi, kad 
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konkurencijos institucijos skiria baudas 
už konkurencijos teisės pažeidimus ir 
piniginės baudos mokamos valstybei, o 
tiesiogiai dėl tokių pažeidimų 
nukenčiantys vartotojai negauna žalos 
atlyginimo; mano, kad šį klausimą reikėtų 
spręsti ES lygmeniu taikant bendrą 
vartotojų žalos atlyginimo priemonę; 
ragina Komisiją nuodugniai apsvarstyti 
galimybę sukurti Europos fondą, 
finansuojamą baudų, paskirtų taikant 
sankcijas bendrovėms, pažeidžiančioms 
ES konkurencijos teisę; siūlo, kad toks 
fondas būtų skirtas tarpvalstybinių 
bendrų Europos lygmens veiksmų 
išlaidoms padengti, su sąlyga, kad lėšos 
bus naudojamos šiam tikslui;

Or. en

Pakeitimas 15
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
3 dalis – b (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

palankiai vertina tai, kad Komisija ketina 
peržiūrėti 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos 
Direktyvą dėl priemonių, 
reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų 
kainų nustatymą ir šių vaistų įtraukimą į 
nacionalinių sveikatos draudimo sistemų 
sritį, skaidrumo1, siekdama padidinti 
skaidrumą nustatant būtinąsias 
kainodaros ir kompensavimo procedūrų 
taisykles;

Or. en

                                               
1 OL L 40, 1989 2 11, p. 8–11.
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Pakeitimas 16
Matteo Salvini

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad išaugo energijos kainos ir 
kad tai daro neigiamą poveikį vartotojams, 
ypač pagyvenusiems žmonėms ir 
pažeidžiamiems asmenims;

4. pažymi, kad išaugo energijos kainos ir 
kad tai daro neigiamą poveikį vartotojams, 
ypač pagyvenusiems žmonėms, 
bedarbiams, nepakankamai užimtiems ir
apskritai pažeidžiamiems asmenims;

Or. it

Pakeitimas 17
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad išaugo energijos kainos ir 
kad tai daro neigiamą poveikį vartotojams, 
ypač pagyvenusiems žmonėms ir 
pažeidžiamiems asmenims;

4. pažymi, kad išaugo energijos kainos ir 
kad tai daro neigiamą poveikį vartotojams, 
ypač pagyvenusiems žmonėms ir 
pažeidžiamiems asmenims; primena 
raginimą Komisijai pradiniais trečiojo 
energetikos dokumentų rinkinio 
įgyvendinimo etapais atidžiai stebėti 
konkurencijos lygį, nes trys didžiausi 
dalyviai vis dar sudaro apie 75 proc. 
(elektra) ir maždaug 60 proc. (dujos) 
rinkos, nepaisant laipsniško rinkų 
atvėrimo XX a. 10-ojo dešimtmečio 
viduryje; ragina Komisiją paskelbti gaires, 
kad padėtų atsinaujinantiesiems energijos 
ištekliams patekti į energijos tinklą;

Or. en

Pakeitimas 18
Cristian Silviu Buşoi
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad išaugo energijos kainos ir 
kad tai daro neigiamą poveikį vartotojams, 
ypač pagyvenusiems žmonėms ir 
pažeidžiamiems asmenims;

4. apgailestauja, kad valstybės narės 
vėlavo perkelti ir įgyvendinti trečiąjį 
energetikos dokumentų rinkinį, nes tai 
kliudo sukurti veiksmingą ir 
konkurencingą bendrąją energetikos 
rinką ir neleidžia vartotojams šiame 
sektoriuje pasinaudoti konkurencijos 
teikiama nauda; pažymi, kad išaugo 
energijos kainos ir kad tai daro neigiamą 
poveikį vartotojams, ypač pagyvenusiems 
žmonėms ir pažeidžiamiems asmenims;

Or. en

Pakeitimas 19
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad išaugo energijos kainos ir 
kad tai daro neigiamą poveikį vartotojams, 
ypač pagyvenusiems žmonėms ir 
pažeidžiamiems asmenims;

4. pažymi, kad išaugo energijos kainos ir 
kad tai daro neigiamą poveikį vartotojams, 
ypač pagyvenusiems žmonėms ir 
pažeidžiamiems asmenims; pabrėžia, kad 
reikėtų užtikrinti galimybę naudotis 
įperkamomis energijos tinklo paslaugomis 
kaip universaliosiomis paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 20
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad išaugo energijos kainos ir 
kad tai daro neigiamą poveikį vartotojams, 
ypač pagyvenusiems žmonėms ir 
pažeidžiamiems asmenims;

4. pažymi, kad išaugo energijos kainos ir 
kad tai daro neigiamą poveikį gamybos 
verslui ir vartotojams, ypač nedideles 
pajamas gaunančioms šeimoms;

Or. en

Pakeitimas 21
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį į tai, kad nuo 
energijos rinkų priklauso Europos 
piliečių gerovė ir Europos įmonių 
konkurencingumas; pažymi, kad 
manipuliavimas energijos rinkose ir 
nepakankamas kainų skaidrumas yra 
siejamas su dirbtiniu kainų lygio, kuris 
nepagrįstas tikrąja pasiūla ir gamybos 
sąnaudomis, laikymo ar perdavimo 
pajėgumais ir paklausa, palaikymu;

Or. lt

Pakeitimas 22
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina Reglamentą dėl 
energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo ir 
valstybių narių iniciatyvas, kurių tikslas –
suteikti daugiau skaidrumo energijos kainų 
srityje ir energijos rinkoje padidinti 

5. palankiai vertina Europos Parlamento ir 
Tarybos priimtą Reglamentą dėl energijos 
rinkos vientisumo ir skaidrumo ir valstybių 
narių iniciatyvas, kurių tikslas – suteikti 
daugiau skaidrumo energijos kainų srityje 
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vartotojų pasitikėjimą bei galimybes 
rinktis;

ir energijos rinkoje padidinti vartotojų 
pasitikėjimą bei galimybes rinktis;
primena, kad reikia energijos vidaus 
rinkos, kuri suteiktų vartotojams galimybę 
pirkti energiją prieinamomis kainomis, ir 
pabrėžia poreikį ryžtingai siekti 
visapusiškai įgyvendinti vidaus rinkos 
energetikos dokumentų rinkinį; ragina 
Komisiją aktyviai stebėti konkurenciją 
energijos rinkose tol, kol atvira ir 
konkurencinga bendroji energijos rinka 
dar nėra visiškai sukurta;

Or. en

Pakeitimas 23
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
5 dalis –a (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Primygtinai ragina Komisiją siekti 
Europos skaitmeninėje darbotvarkėje 
(COM(2010) 245 final/2) nustatyto tikslo 
tarptinklinio ryšio ir nacionalinius tarifus 
suvienodinti iki 2015 m.; atkreipia dėmesį 
į nepakankamą konkurenciją 
tarptinklinio ryšio rinkoje ir pabrėžia 
poreikį didinti kainų skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 24
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad reikėtų pirmiausia 
plėtoti atsinaujinančiosios energijos 
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sektorių ir skatinti energijos taupymą ir 
kad Europos konkurencijos politika, ypač 
valstybės pagalbos srityje, neturi trukdyti 
įgyvendinti skatinimo ir raginimo 
priemones, kurių imasi valdžios 
institucijos šioje srityje;

Or. fr

Pakeitimas 25
Matteo Salvini

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina Tarybos sprendimą 
remti ilgai lauktą ES patentų sistemą, kuri 
padės sumažinti sąnaudas ir 
verslininkams daug laiko atimantį 
administracinį darbą ir taip skatins 
inovacijas, padidins Europos nacionalinių 
valstybių konkurencinius privalumus ir 
gerins bendrąją rinką;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 26
Cristian Silviu Buşoi

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina Tarybos sprendimą 
remti ilgai lauktą ES patentų sistemą, kuri 
padės sumažinti sąnaudas ir verslininkams 
daug laiko atimantį administracinį darbą ir 
taip skatins inovacijas, padidins Europos 
nacionalinių valstybių konkurencinius 
privalumus ir gerins bendrąją rinką;

6. palankiai vertina Tarybos sprendimą 
remti ilgai lauktą ES patentų sistemą, kuri 
padės sumažinti sąnaudas ir verslininkams 
daug laiko atimantį administracinį darbą ir 
taip skatins inovacijas bendrojoje rinkoje;
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Or. en

Pakeitimas 27
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina Tarybos sprendimą 
remti ilgai lauktą ES patentų sistemą, kuri 
padės sumažinti sąnaudas ir verslininkams 
daug laiko atimantį administracinį darbą ir 
taip skatins inovacijas, padidins Europos 
nacionalinių valstybių konkurencinius
privalumus ir gerins bendrąją rinką;

6. palankiai vertina Tarybos sprendimą 
remti ilgai lauktą ES patentų sistemą, kuri 
padės sumažinti sąnaudas ir verslininkams 
daug laiko atimantį administracinį darbą ir 
taip skatins inovacijas, padidins valstybių 
narių konkurencinį pranašumą ir gerins 
bendrąją rinką;

Or. en

Pakeitimas 28
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. palankiai vertina Komisijos tikslą iki 
2015 m. suvienodinti tarptinklinio ryšio ir 
nacionalinius tarifus;

Or. en

Pakeitimas 29
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, kad didesnė konkurencija 
plačiajuosčio ryšio sektoriuje yra labai 
svarbi siekiant strategijos „Europa 2020“ 
tikslo aprėpti visus Europos piliečius ir 
teikti naudos vartotojams bei įmonėms; 
prašo Komisijos apsvarstyti galimus 
atvejus, kai nacionaliniu lygmeniu 
ribojama galimybė naudotis plačiajuosčio 
ryšio paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 30
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją didinti konkurencijai 
neigiamą poveikį darančio elgesio patikrą 
visuose prekybos sektoriuose ir prireikus 
pradėti oficialias procedūras.

7. ragina Komisiją didinti konkurencijai 
neigiamą poveikį darančio elgesio patikrą 
visuose prekybos sektoriuose ir prireikus 
pradėti oficialias procedūras taip pat 
užkirsti kelią galimai nesąžiningos 
prekybos praktikai, kuri mažina 
visuomenės pasitikėjimą, kliudo 
investicijoms, didina energijos kainų 
nepastovumą, mažina kitų sektorių ir 
daug energijos vartojančių pramonės 
šakų konkurencingumą.

Or. lt

Pakeitimas 31
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją didinti konkurencijai 
neigiamą poveikį darančio elgesio patikrą 
visuose prekybos sektoriuose ir prireikus 
pradėti oficialias procedūras;

7. ragina Komisiją didinti konkurencijai 
neigiamą poveikį darančio elgesio patikrą 
visuose prekybos sektoriuose ir prireikus 
pradėti oficialias procedūras, ypač kai kyla 
pavojus vartotojų teisėms;

Or. en

Pakeitimas 32
Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
7 dalis – a (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

palankiai vertina Komisijos 
Konkurencijos generalinio direktorato ir 
vartotojų organizacijų dialogą; skatina 
Komisiją intensyvinti šį dialogą ir leisti 
įsitraukti į jį kitiems suinteresuotiesiems 
subjektams; 

Or. en

Pakeitimas 33
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. primena, kad ES konkurencijos 
taisyklės visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugoms taikomos tik tokiu atveju, jei
jų taikymas nei teisiškai, nei faktiškai 
netrukdo atlikti joms patikėtų specialių 
užduočių;

Or. fr
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Pakeitimas 34
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. palankiai vertina esamus Komisijos ir 
vartotojų asociacijų mainus Europos 
konkurencijos teisės srityje ir abi šalis 
ragina toliau juos skatinti;

Or. en

Pakeitimas 35
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. mano, kad reikėtų netaikyti 
konkurencijos taisyklių visoms 
socialinėms paslaugoms, tenkinančioms 
pirminius poreikius, ypač susijusioms su 
sveikatos priežiūra, vaikų priežiūra, 
profesiniu rengimu, darbo rinka, 
socialiniu būstu ir pažeidžiamų asmenų 
socialine įtrauktimi;

Or. fr

Pakeitimas 36
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. apgailestauja dėl to, kad dėl visiško 
pašto sektoriaus liberalizavimo gali 
nukentėti šios visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugos kokybė, ir mano, kad 
reikėtų kuo greičiau atlikti išsamų 
nepriklausomą tyrimą dėl pašto direktyvų 
poveikio kokybei, universalumui, 
vartotojų išlaidoms, taip pat darbo vietų 
šiame sektoriuje lygiui ir kokybei;

Or. fr

Pakeitimas 37
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
7 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7d. primena savo raginimą Komisijai 
kitoje metinėje ataskaitoje ištirti, kokio 
masto svarbiausių žaliavų tiekėjų 
sutelkimas gali kenkti klientų sektoriaus 
veiklai ir daugiau ekologiniu požiūriu 
veiksmingai ekonomikai, nes kai kurie iš 
jų ypač svarbūs ekologiniu požiūriu 
veiksmingos ekonomikos technologijoms, 
pvz., fotovoltinėms plokštėms ir ličio jonų 
akumuliatoriams, diegti;

Or. en

Pakeitimas 38
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
7 e (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7e. mano, kad būsimas Komisijos 
pasiūlymas dėl strategijos „Europa 2020“ 
projektų obligacijų galėtų ir turėtų būti 
pagrindinė visuotinės svarbos paslaugų 
plėtros galimybė valstybėse narėse ir 
Europos Sąjungos lygmeniu; pabrėžia, 
kad šiuo tikslu taikomos procedūros 
turėtų būti aiškiai nustatytos projektų 
tinkamumo sistemoje, kad būtų apibrėžtos 
taikant įprastą teisėkūros procedūrą; 

Or. en


