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Grozījums Nr. 1
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž gandarījumu, ka Komisija ir 
izstrādājusi jau 40. gadskārtējo ziņojumu 
par konkurences politiku un par šo 
ziņojumu devumu, veidojot vienoto tirgu 
un sniedzot patērētājiem labākas izvēles 
iespējas;

1. pauž gandarījumu, ka Komisija ir 
izstrādājusi jau 40. gadskārtējo ziņojumu 
par konkurences politiku un par šo 
ziņojumu devumu, veidojot vienoto tirgu,
sniedzot patērētājiem labākas izvēles 
iespējas un sekmējot ES ekonomikas 
izaugsmi;

Or. lt

Grozījums Nr. 2
Cristian Silviu Buşoi

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzīmē, ka valsts atbalsta pagaidu 
shēma bija ļoti veiksmīgs risinājums 
ekonomikas atveseļošanās sekmēšanai; 
mudina Komisiju turpināt pragmatiski 
piemērot valsts atbalsta noteikumus, 
vienlaikus nodrošinot to, ka konkurences 
kropļojumi tiek samazināti līdz 
minimumam;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka bieži vien arī patērētāji 
neizprot Komisijas pieņemtos lēmumus 
par sodanaudu piemērošanu karteļiem; 
tādēļ aicina Komisiju sodanaudas 
aprēķinu bāzi kopā ar jaunajiem 
sodanaudu piemērošanas principiem 
iestrādāt Padomes 2002. gada 
16. decembra Regulā (EK) Nr. 1/2003 par 
to konkurences noteikumu īstenošanu, 
kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā1;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata — lai veicinātu konkurenci 
iekšējā tirgū un piedāvātu patērētājiem 
reālas izvēles iespējas, ļoti svarīgi ir 
uzlabot cenu pārredzamību;

2. uzskata — lai veicinātu konkurenci 
iekšējā tirgū un piedāvātu patērētājiem 
reālas izvēles iespējas, ļoti svarīgi ir 
uzlabot cenu pārredzamību; uzskata, ka 
konkurences politikai vajadzētu sniegt 
ieguldījumu atklātu standartu un 
savietojamības veicināšanā un īstenošanā, 
lai novērstu to, ka tirgus dalībnieku 
mazākums tehnoloģiski norobežo 
patērētājus un klientus;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Rolandas Paksas

                                               
1 OV L 1, 4.1.2003., 1.-25. lpp.
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata — lai veicinātu konkurenci 
iekšējā tirgū un piedāvātu patērētājiem 
reālas izvēles iespējas, ļoti svarīgi ir 
uzlabot cenu pārredzamību;

2. uzskata — lai veicinātu konkurenci 
iekšējā tirgū un piedāvātu patērētājiem 
reālas izvēles iespējas, uzlabotu preču un 
pakalpojumu kvalitāti un sekmētu 
jaunradi un tehnoloģisko attīstību, ļoti 
svarīgi ir uzlabot cenu pārredzamību;
atzīmē, ka uztura pamatproduktu, zāļu un 
degvielas augstās cenas ir nepietiekamas 
vai negodīgas konkurences rezultāts;

Or. lt

Grozījums Nr. 6
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata — lai veicinātu konkurenci 
iekšējā tirgū un piedāvātu patērētājiem 
reālas izvēles iespējas, ļoti svarīgi ir 
uzlabot cenu pārredzamību;

2. uzskata — lai veicinātu konkurenci 
iekšējā tirgū un piedāvātu patērētājiem 
reālas izvēles iespējas, ļoti svarīgi ir 
uzlabot cenu pārredzamību; šajā sakarībā 
atzinīgi vērtē jaunos ES telekomunikāciju 
pamatnoteikumus un Komisijas 
priekšlikumu III Viesabonēšanas regulai, 
kurā ierosināti strukturāli pasākumi 
vairumtirdzniecības konkurences 
uzlabošanai, no kā sagaidāmi ieguvumi 
arī attiecībā uz mazumtirdzniecības 
konkurenci, cenu līmeni un patērētājiem 
pieejamo izvēli;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Louis Grech
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Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a prasa, lai Komisija un visas 
ieinteresētās personas nodrošinātu, ka 
konkurences politiku ņem vērā 
visaptverošā pieejā iekšējā tirgus 
stiprināšanai, lēmumu pieņemšanas 
centrā izvirzot pilsoņu, patērētāju un 
MVU prioritātes un risinot viņu ikdienas 
problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Matteo Salvini

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka pārtikas apgādes ķēde ir ļoti 
sarežģīta un pārtikas produktu cenu 
noteikšanas process nav pietiekami 
pārredzams; uzskata — veicot izmaksu, 
procesu, pievienotās vērtības, apjomu, cenu 
un rezervju labāku analīzi visos pārtikas 
apgādes ķēdes posmos saskaņā ar 
konkurences tiesībām un uzņēmējdarbības 
konfidencialitāti, var uzlabot cenu 
pārskatāmību un patērētājiem — izvēles 
iespējas;

3. atzīmē, ka pārtikas apgādes ķēde ir ļoti 
sarežģīta un pārtikas produktu cenu 
noteikšanas process nav pietiekami 
pārredzams; uzskata — veicot izmaksu, 
izcelsmes, procesu, pievienotās vērtības, 
apjomu, cenu un rezervju labāku analīzi 
visos pārtikas apgādes ķēdes posmos 
saskaņā ar konkurences tiesībām un 
uzņēmējdarbības konfidencialitāti, var 
uzlabot cenu pārskatāmību un patērētājiem 
— izvēles iespējas;

Or. it

Grozījums Nr. 9
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka pārtikas apgādes ķēde ir ļoti 
sarežģīta un pārtikas produktu cenu 
noteikšanas process nav pietiekami 
pārredzams; uzskata — veicot izmaksu, 
procesu, pievienotās vērtības, apjomu, cenu 
un rezervju labāku analīzi visos pārtikas 
apgādes ķēdes posmos saskaņā ar 
konkurences tiesībām un uzņēmējdarbības 
konfidencialitāti, var uzlabot cenu 
pārskatāmību un patērētājiem — izvēles 
iespējas;

3. atzīmē, ka pārtikas apgādes ķēde ir ļoti 
sarežģīta un pārtikas produktu cenu 
noteikšanas process nav pietiekami 
pārredzams; uzskata — veicot izmaksu, 
procesu, pievienotās vērtības, apjomu, cenu 
un rezervju labāku analīzi visos pārtikas 
apgādes ķēdes posmos saskaņā ar 
konkurences tiesībām un uzņēmējdarbības 
konfidencialitāti, var uzlabot cenu 
pārskatāmību un patērētājiem — izvēles 
iespējas; atgādina Komisijai par saviem 
pieprasījumiem veikt izpēti par 
konkurenci lauksaimniecisko pārtikas 
produktu ražošanā, lai izvērtētu 
nozīmīgāko piegādātāju un 
mazumtirgotāju ietekmi uz minētā tirgus 
darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka pārtikas apgādes ķēde ir ļoti 
sarežģīta un pārtikas produktu cenu 
noteikšanas process nav pietiekami 
pārredzams; uzskata — veicot izmaksu, 
procesu, pievienotās vērtības, apjomu, cenu 
un rezervju labāku analīzi visos pārtikas 
apgādes ķēdes posmos saskaņā ar 
konkurences tiesībām un uzņēmējdarbības 
konfidencialitāti, var uzlabot cenu 
pārskatāmību un patērētājiem — izvēles 
iespējas;

3. atzīmē, ka pārtikas apgādes ķēde ir ļoti 
sarežģīta un pārtikas produktu cenu 
noteikšanas process nav pietiekami 
pārredzams; uzskata — veicot izmaksu, 
procesu, pievienotās vērtības, apjomu, cenu 
un rezervju labāku analīzi visos pārtikas 
apgādes ķēdes posmos saskaņā ar 
konkurences tiesībām un uzņēmējdarbības 
konfidencialitāti, var uzlabot cenu
noteikšanas mehānismu, 
lauksaimniecisko pārtikas produktu 
ražošanas pārskatāmību un patērētāju
izvēles iespējas, vienlaikus sekmējot 
lauksaimniecisko pārtikas produktu 
ražošanas nozares izturību pret cenu 
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nestabilitāti;

Or. lt

Grozījums Nr. 11
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka pārtikas apgādes ķēde ir ļoti 
sarežģīta un pārtikas produktu cenu 
noteikšanas process nav pietiekami 
pārredzams; uzskata — veicot izmaksu, 
procesu, pievienotās vērtības, apjomu, cenu 
un rezervju labāku analīzi visos pārtikas 
apgādes ķēdes posmos saskaņā ar 
konkurences tiesībām un uzņēmējdarbības 
konfidencialitāti, var uzlabot cenu 
pārskatāmību un patērētājiem — izvēles 
iespējas;

3. atzīmē, ka pārtikas apgādes ķēde ir ļoti 
sarežģīta un pārtikas produktu cenu 
noteikšanas process nav pietiekami 
pārredzams; uzskata — veicot izmaksu, 
kvalitātes, procesu, pievienotās vērtības, 
apjomu, cenu un rezervju labāku analīzi 
visos pārtikas apgādes ķēdes posmos 
saskaņā ar konkurences tiesībām un 
uzņēmējdarbības konfidencialitāti, var
uzlabot cenu pārskatāmību un patērētājiem 
— izvēles iespējas, vienlaikus izvairoties 
no negodīgas patērētāju diskriminācijas;
atzinīgi vērtē to, ka ir izveidots Augsta 
līmeņa forums pārtikas apgādes ķēdes 
darbības uzlabošanai, un tā pozitīvo 
ietekmi uz tirdzniecības prakses 
uzlabošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka pārtikas apgādes ķēde ir ļoti 
sarežģīta un pārtikas produktu cenu 
noteikšanas process nav pietiekami 
pārredzams; uzskata — veicot izmaksu, 

3. atzīmē, ka pārtikas apgādes ķēde ir ļoti 
sarežģīta un pārtikas produktu cenu 
noteikšanas process nav pietiekami 
pārredzams; uzskata — veicot izmaksu, 
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procesu, pievienotās vērtības, apjomu, cenu 
un rezervju labāku analīzi visos pārtikas 
apgādes ķēdes posmos saskaņā ar 
konkurences tiesībām un uzņēmējdarbības 
konfidencialitāti, var uzlabot cenu 
pārskatāmību un patērētājiem — izvēles 
iespējas;

procesu, pievienotās vērtības, apjomu, cenu 
un rezervju labāku analīzi visos pārtikas 
apgādes ķēdes posmos saskaņā ar 
konkurences tiesībām un uzņēmējdarbības 
konfidencialitāti, var uzlabot cenu 
pārskatāmību un patērētājiem — izvēles 
iespējas; turklāt uzskata, ka patērētājiem 
ir jābūt pieejamai plašākai informācijai 
par to, kā veidojas galīgās cenas;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka patērētāji vēlas pienācīgu 
kvalitāti par samaksāto naudu un nevis 
tikai zemas cenas; uzsver, ka konkurencei 
pārtikas mazumtirdzniecības ķēdēs 
vajadzētu būt brīvai un taisnīgai un ka 
pašreizējai pārtikas tirgus koncentrācijai 
nevajadzētu notikt uz patērētāju brīvas 
izvēles rēķina; prasa Komisijai un 
dalībvalstīm pilnībā un saskaņoti 
piemērot konkurences tiesību aktus un 
attiecīgā gadījumā valsts līmenī piemērot 
tiesību aktus par negodīgu konkurenci 
uzņēmumu savstarpējās attiecībās;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka lielākajā daļā ES valstu 
pašlaik nav efektīvas tiesību sistēmas, ar 
kuru reglamentē kompensāciju par 
kaitējumu, kas nodarīts privātpersonām, 
pārkāpjot konkurences noteikumus; 
atzīmē, ka konkurences iestādes piemēro 
sankcijas par konkurences noteikumu 
pārkāpšanu un attiecīgajai valstij tiek 
samaksāta sodanauda, savukārt 
patērētāji, kurus tieši skāruši šādi 
pārkāpumi, kompensāciju nesaņem; 
uzskata, ka šā jautājuma risināšanai ES 
mērogā būtu jāparedz attiecīgs patērētāju 
kolektīvas kompensācijas mehānisms; 
aicina Komisiju padziļināti apsvērt iespēju 
izveidot Eiropas fondu, ko daļēji finansētu 
no tādiem uzņēmumiem uzliktās 
sodanaudas, kuri pārkāpj ES tiesību aktus 
konkurences jomā; ierosina šādu fondu 
izmantot, lai segtu Eiropas mēroga 
pārrobežu kolektīvo prasību izmaksas ar 
nosacījumu, ka līdzekļi tiek izmantoti 
minētajam nolūkam;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b atzinīgi vērtē to, ka Komisija plāno 
pārskatīt Padomes 1988. gada 
21. decembra Direktīvu 89/105/EEK par 
to pasākumu pārskatāmību, kas 
reglamentē cilvēkiem paredzēto zāļu 
cenas un to iekļaušanu valstu veselības 
apdrošināšanas sistēmās1, lai uzlabotu to 

                                               
1 OV L 40, 11.2.1989., 8.-11. lpp.
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obligāto noteikumu izstrādes 
pārredzamību, ar kuriem saskaņā nosaka 
cenas un atmaksas procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Matteo Salvini

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda uz enerģijas cenu pieaugumu un 
šā procesa negatīvo ietekmi uz 
patērētājiem, jo īpaši uz vecāka 
gadagājuma cilvēkiem un mazāk 
aizsargātām iedzīvotāju grupām;

4. norāda uz enerģijas cenu pieaugumu un 
šā procesa negatīvo ietekmi uz 
patērētājiem, jo īpaši uz vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, bezdarbniekiem, 
nepietiekami nodarbinātiem un mazāk 
aizsargātiem iedzīvotājiem kopumā;

Or. it

Grozījums Nr. 17
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda uz enerģijas cenu pieaugumu un 
šā procesa negatīvo ietekmi uz 
patērētājiem, jo īpaši uz vecāka 
gadagājuma cilvēkiem un mazāk 
aizsargātām iedzīvotāju grupām;

4. norāda uz enerģijas cenu pieaugumu un 
šā procesa negatīvo ietekmi uz 
patērētājiem, jo īpaši uz vecāka 
gadagājuma cilvēkiem un mazāk 
aizsargātām iedzīvotāju grupām; atgādina 
par savu ierosinājumu Komisijai trešā 
enerģētikas tiesību aktu kopuma 
īstenošanas agrīnajā posmā rūpīgi 
uzraudzīt konkurenci, jo, neraugoties uz 
elektroenerģijas un gāzes tirgus 
pakāpenisko atvēršanu kopš 90. gadu 
vidus, šo tirgu trīs nozīmīgākie dalībnieki 
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vēl aizvien pārstāv apmēram 75 % 
elektroenerģijas tirgus dalībnieku un 
vairāk nekā 60 % gāzes tirgus dalībnieku; 
aicina Komisiju izstrādāt pamatnostādnes, 
lai uzlabotu atjaunojamās enerģijas 
nokļūšanu enerģijas tīklos;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Cristian Silviu Buşoi

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda uz enerģijas cenu pieaugumu un 
šā procesa negatīvo ietekmi uz 
patērētājiem, jo īpaši uz vecāka 
gadagājuma cilvēkiem un mazāk 
aizsargātām iedzīvotāju grupām;

4. pauž nosodījumu par to, ka dalībvalstis 
kavējas transponēt un īstenot trešo 
enerģētikas tiesību aktu kopumu, jo tas 
traucē izveidot patiesu un konkurētspējīgu 
vienoto enerģijas tirgu, tādējādi neļaujot 
pārētājiem izmantot konkurences sniegtās 
priekšrocības šajā nozarē; norāda uz 
enerģijas cenu pieaugumu un šā procesa 
negatīvo ietekmi uz patērētājiem, jo īpaši 
uz vecāka gadagājuma cilvēkiem un mazāk 
aizsargātām iedzīvotāju grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda uz enerģijas cenu pieaugumu un 
šā procesa negatīvo ietekmi uz 
patērētājiem, jo īpaši uz vecāka 
gadagājuma cilvēkiem un mazāk 
aizsargātām iedzīvotāju grupām;

4. norāda uz enerģijas cenu pieaugumu un 
šā procesa negatīvo ietekmi uz 
patērētājiem, jo īpaši uz vecāka 
gadagājuma cilvēkiem un mazāk 
aizsargātām iedzīvotāju grupām; uzsver, ka 
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ir jānodrošina enerģijas kā vispārēja 
pakalpojuma pieejamība;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda uz enerģijas cenu pieaugumu un 
šā procesa negatīvo ietekmi uz 
patērētājiem, jo īpaši uz vecāka 
gadagājuma cilvēkiem un mazāk 
aizsargātām iedzīvotāju grupām;

4. norāda uz enerģijas cenu pieaugumu un 
šā procesa negatīvo ietekmi uz ražošanas 
uzņēmumiem un patērētājiem, jo īpaši uz 
ģimenēm ar zemiem ienākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a vērš uzmanību uz to, ka ES iedzīvotāju 
labklājība un Eiropas uzņēmumu 
konkurētspēja ir atkarīga no enerģijas 
tirgus; norāda, ka manipulācijas 
enerģijas tirgū un nepietiekami 
pārskatāmas cenas mākslīgi nosaka tādu 
cenu līmeni, kas neatbilst faktiskajai 
pieejamībai un ražošanas izmaksām, 
uzglabāšanas un transportēšanas jaudai 
un pieprasījumam;

Or. lt
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Grozījums Nr. 22
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Regulu par enerģijas tirgus 
integritāti un pārredzamību (RETIP) un 
dalībvalstu iniciatīvas, kuru mērķis ir 
sekmēt enerģijas cenu pārredzamību un 
palielināt patērētāju uzticību un izvēles 
iespējas enerģijas tirgū;

5. atzinīgi vērtē Regulu par enerģijas tirgus 
integritāti un pārredzamību (RETIP) un 
dalībvalstu iniciatīvas, kuru mērķis ir 
sekmēt enerģijas cenu pārredzamību un 
palielināt patērētāju uzticību un izvēles 
iespējas enerģijas tirgū; atgādina par 
iekšējā enerģijas tirgus nepieciešamību, 
kas ļautu patērētājiem iegādāties enerģiju 
par pieņemamām cenām, un uzsver 
nepieciešamību konsekventi veicināt 
iekšējā enerģijas tirgus tiesību aktu 
kopuma īstenošanu pilnā apmērā; kamēr 
vēl nav pilnībā izveidots atvērts un 
konkurētspējīgs vienotais enerģijas tirgus, 
mudina Komisiju aktīvi uzraudzīt 
konkurenci enerģijas tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a prasa, lai Komisija īstenotu Digitālajā 
programmā Eiropai (COM(2010)245 
2. galīgā redakcija) izvirzīto mērķi līdz 
2015. gadam pilnībā izlīdzināt 
viesabonēšanas un valstu iekšzemes tarifu 
atšķirības; norāda uz konkurences 
trūkumu viesabonēšanas tirgū un uzsver, 
ka ir jāuzlabo cenu pārskatāmība;

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka par prioritāti būtu jāizvirza 
atjaunojamās enerģijas nozares attīstība 
un enerģijas taupības pasākumi un ka 
Eiropas konkurences politika, jo īpaši 
attiecībā uz valsts atbalstu, nedrīkst 
traucēt veicināšanas pasākumiem, ko 
valsts iestādes ieviesušas šajā jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Matteo Salvini

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu atbalstīt 
ilgi gaidītās vienotās ES patentu sistēmas 
pieņemšanu, jo tā uzņēmējiem samazinās 
izmaksas un laika patēriņu, gatavojot 
nepieciešamo dokumentāciju, un tādējādi 
sekmēs jauninājumu ieviešanu, Eiropas 
valstu konkurences priekšrocības un 
vienotā tirgus darbību;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 26
Cristian Silviu Buşoi

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu atbalstīt 
ilgi gaidītās vienotās ES patentu sistēmas 
pieņemšanu, jo tā uzņēmējiem samazinās 
izmaksas un laika patēriņu, gatavojot 
nepieciešamo dokumentāciju, un tādējādi 
sekmēs jauninājumu ieviešanu, Eiropas 
valstu konkurences priekšrocības un 
vienotā tirgus darbību;

6. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu atbalstīt 
ilgi gaidītās vienotās ES patentu sistēmas 
pieņemšanu, jo tā uzņēmējiem samazinās 
izmaksas un laika patēriņu, gatavojot 
nepieciešamo dokumentāciju, un tādējādi 
sekmēs jauninājumu ieviešanu vienotajā 
tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu atbalstīt 
ilgi gaidītās vienotās ES patentu sistēmas 
pieņemšanu, jo tā uzņēmējiem samazinās 
izmaksas un laika patēriņu, gatavojot 
nepieciešamo dokumentāciju, un tādējādi 
sekmēs jauninājumu ieviešanu, Eiropas 
valstu konkurences priekšrocības un 
vienotā tirgus darbību;

6. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu atbalstīt 
ilgi gaidītās vienotās ES patentu sistēmas 
pieņemšanu, jo tā uzņēmējiem samazinās 
izmaksas un laika patēriņu, gatavojot 
nepieciešamo dokumentāciju, un tādējādi 
sekmēs jauninājumu ieviešanu, dalībvalstu
konkurences priekšrocības un vienotā 
tirgus darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atzinīgi vērtē Komisijas mērķi līdz 
2015. gadam izlīdzināt viesabonēšanas un 
iekšzemes tarifus;
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Or. en

Grozījums Nr. 29
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, ka ir svarīgi palielināt 
konkurenci platjoslas pakalpojumu
nozarē, lai sasniegtu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķi nodrošināt pilnīgu 
pārklājumu visiem Eiropas iedzīvotājiem, 
tādējādi sniedzot priekšrocības gan 
patērātājiem, gan uzņēmumiem; aicina 
Komisiju izvērtēt visus gadījumus, kuros 
platjoslas pakalpojumu pieejamība valstī 
ir tikusi ierobežota;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. prasa Komisijai palielināt pret 
konkurenci vērstu darbību kontroli visās 
tirdzniecības nozarēs un vajadzības 
gadījumā uzsākt oficiālu pārkāpumu 
tiesvedību.

7. prasa Komisijai palielināt pret 
konkurenci vērstu darbību kontroli visās 
tirdzniecības nozarēs, vajadzības gadījumā 
uzsākt oficiālu pārkāpumu tiesvedību un 
novērst negodīgu tirdzniecības praksi, kas 
mazina sabiedrības uzticību, rada šķēršļus 
ieguldījumu veikšanai, izraisa enerģijas 
cenu nepastāvību un mazina citu nozaru 
un energoietilpīgu ražošanas nozaru 
konkurētspēju.

Or. lt
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Grozījums Nr. 31
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. prasa Komisijai palielināt pret 
konkurenci vērstu darbību kontroli visās 
tirdzniecības nozarēs un vajadzības 
gadījumā uzsākt oficiālu pārkāpumu 
tiesvedību.

7. prasa Komisijai palielināt pret 
konkurenci vērstu darbību kontroli visās 
tirdzniecības nozarēs un vajadzības 
gadījumā uzsākt oficiālu pārkāpumu 
tiesvedību, jo īpaši gadījumos, kad ir 
skartas patērētāju tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

atzinīgi vērtē Komisijas Konkurences ĢD 
un patērētāju organizāciju dialogu; 
mudina Komisiju pastiprināt šos dialogus 
un iesaistīt tajos jaunas ieinteresētās 
personas;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atgādina, ka vispārējas 
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tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem Eiropas konkurences 
noteikumus piemēro tikai tādā mērā, 
ciktāl minēto noteikumu piemērošana de 
iure vai de facto netraucē īstenot tiem 
paredzētos īpašos uzdevumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atzinīgi vērtē pašreizējo Komisijas un 
patērētāju organizāciju informācijas 
apmaiņu Eiropas konkurences tiesību 
jomā un aicina abas puses turpināt 
sekmēt šo apmaiņu;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzskata, ka konkurences noteikumi 
nebūtu jāpiemēro visiem sociālajiem 
pakalpojumiem, ar kuriem nodrošina 
pamatvajadzības, jo īpaši attiecībā uz 
veselības aprūpes, bērnu aprūpes, 
profesionālās apmācības, darba un 
sociālo mājokļu pieejamību un mazāk 
aizsargātu personu sociālo integrāciju;

Or. fr
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Grozījums Nr. 36
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c pauž nožēlu par pasta nozares pilnīgas 
liberalizācijas iespējami kaitējošo ietekmi 
uz šā vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojuma kvalitāti un 
uzskata, ka iespējami drīz būtu jāveic 
padziļināts un neatkarīgs pētījums ar 
mērķi izvērtēt direktīvu par pasta 
pakalpojumiem ietekmi uz minēto 
pakalpojumu kvalitāti un vispārējo 
pieejamību, patērētāju izmaksām un 
nodarbinātības līmeni un kvalitāti šajā 
nozarē;

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
7.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.d atgādina par savu ierosinājumu 
Komisijai nākamajā gada ziņojumā 
izpētīt, cik lielā mērā pamatizejvielu 
piegādātāju koncentrācija var kaitēt 
klientu nozaru darbībai un ekonomikas 
ekoloģiskās efektivitātes paaugstināšanai, 
jo dažām no šīm izejvielām ir būtiska 
nozīme ekoloģiski efektīvu tehnoloģiju, 
piemēram, saules fotoelementu un litija 
jonu bateriju, attīstībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
7.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.e uzskata, ka gaidāmais Komisijas 
priekšlikums par „ES 2020” projektu 
obligācijām varētu kļūt un tam vajadzētu 
kļūt par vispārējas nozīmes pakalpojumu 
attīstības galveno veicinātāju gan 
dalībvalstu, gan Eiropas Savienības 
līmenī; uzsver, ka šajā nolūkā izstrādātās 
procedūras ir skaidri jāizklāsta projektu 
atbilstības nostādnēs, kas būtu jānosaka 
saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru;

Or. en


