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Amendement 1
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het veertigste verslag 
over het mededingingsbeleid van de 
Commissie en over de bijdrage die deze 
verslagen hebben geleverd aan de uitbouw 
van de interne markt en de uitbreiding van 
het keuzeaanbod voor de consument;

1. is verheugd over het veertigste verslag 
over het mededingingsbeleid van de 
Commissie en over de bijdrage die deze 
verslagen hebben geleverd aan de uitbouw 
van de interne markt, de uitbreiding van 
het keuzeaanbod voor de consument en de 
bevordering van de economische groei in 
de Unie;

Or. lt

Amendement 2
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat de tijdelijke 
kaderregeling inzake staatssteun een zeer 
nuttige rol heeft gespeeld bij het 
economische herstel; spoort de Commissie 
aan de regels voor staatssteun op een 
pragmatische manier te blijven toepassen, 
en er tegelijkertijd over te waken dat 
concurrentieverstoringen tot een 
minimum beperkt blijven;

Or. en

Amendement 3
Andreas Schwab
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat de consument zelden 
iets begrijpt van de boetes die de 
Commissie oplegt aan kartels; verzoekt de 
Commissie daarom de grondslag voor de 
berekening van boetes alsook de nieuwe 
beginselen voor toepassing daarvan te 
integreren in Verordening (EG) nr. 
1/2003 van de Raad van 16 december 
2002 betreffende de uitvoering van de 
mededingingsregels van de artikelen 81 
en 82 van het Verdrag1;

Or. en

Amendement 4
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. gelooft dat meer prijstransparantie 
essentieel is om de concurrentie in de 
interne markt aan te zwengelen en de 
consument bewuster te laten kiezen;

2. gelooft dat meer prijstransparantie 
essentieel is om de concurrentie in de 
interne markt aan te zwengelen en de 
consument bewuster te laten kiezen; is van 
mening dat het mededingingsbeleid 
gericht moet zijn op de bevordering en 
oplegging van open normen en 
interoperabiliteit, om te vermijden dat 
consumenten en klanten wat technologie 
betreft in de greep van een handvol 
marktdeelnemers terechtkomen;

Or. en

Amendement 5
Rolandas Paksas
                                               
1 PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1-25.



AM\881927NL.doc 5/22 PE475.792v01-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. gelooft dat meer prijstransparantie 
essentieel is om de concurrentie in de 
interne markt aan te zwengelen en de 
consument bewuster te laten kiezen;

2. gelooft dat meer prijstransparantie 
essentieel is om de concurrentie in de 
interne markt aan te zwengelen, de 
consument bewuster te laten kiezen, de 
kwaliteit van goederen en diensten te 
verbeteren en innovatie en technologische 
ontwikkeling te bevorderen; wijst erop dat 
de hoge prijzen voor elementaire 
voedingsmiddelen, geneesmiddelen en 
brandstof het gevolg zijn van onvoldoende 
of oneerlijke concurrentie;

Or. lt

Amendement 6
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. gelooft dat meer prijstransparantie 
essentieel is om de concurrentie in de 
interne markt aan te zwengelen en de 
consument bewuster te laten kiezen;

2. gelooft dat meer prijstransparantie 
essentieel is om de concurrentie in de 
interne markt aan te zwengelen en de 
consument bewuster te laten kiezen; is in 
dit verband verheugd over het nieuwe 
regelgevingskader van de EU voor 
telecommunicatie en over het voorstel van 
de Commissie voor een nieuwe 
roamingverordening, dat structurele 
maatregelen bevat om de mededinging in 
de groothandel te verbeteren, en dat ook 
gunstig kan zijn voor de concurrentie in 
de detailhandel, de prijzen en het 
keuzeaanbod van de consument;

Or. en
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Amendement 7
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie en alle 
belanghebbenden om het 
mededingingsbeleid in te bedden in een 
holistische strategie ter versterking van de 
interne markt, door bij de besluitvorming 
te focussen op de prioriteiten van burgers, 
consumenten en kmo's en door hun 
dagelijkse frustraties ernstig te nemen;

Or. en

Amendement 8
Matteo Salvini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de complexiteit van de 
voedselvoorzieningsketen en op het gebrek 
aan transparantie in de bepaling van 
voedselprijzen; gelooft dat een betere 
analyse van de kosten, processen, 
toegevoegde waarde, volumes, prijzen en 
marges in alle schakels van de 
voedselvoorzieningsketen, in 
overeenstemming met het 
mededingingsrecht en de regels inzake 
vertrouwelijkheid van handelsgegevens, tot 
meer prijstransparantie en keuze voor de 
consument zal leiden;

3. wijst op de complexiteit van de 
voedselvoorzieningsketen en op het gebrek 
aan transparantie in de bepaling van 
voedselprijzen; gelooft dat een betere 
analyse van de kosten, oorsprong,
processen, toegevoegde waarde, volumes, 
prijzen en marges in alle schakels van de 
voedselvoorzieningsketen, in 
overeenstemming met het 
mededingingsrecht en de regels inzake 
vertrouwelijkheid van handelsgegevens, tot 
meer prijstransparantie en keuze voor de 
consument zal leiden;

Or. it
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Amendement 9
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de complexiteit van de 
voedselvoorzieningsketen en op het gebrek 
aan transparantie in de bepaling van 
voedselprijzen; gelooft dat een betere 
analyse van de kosten, processen, 
toegevoegde waarde, volumes, prijzen en 
marges in alle schakels van de 
voedselvoorzieningsketen, in 
overeenstemming met het 
mededingingsrecht en de regels inzake 
vertrouwelijkheid van handelsgegevens, tot 
meer prijstransparantie en keuze voor de 
consument zal leiden;

3. wijst op de complexiteit van de 
voedselvoorzieningsketen en op het gebrek
aan transparantie in de bepaling van 
voedselprijzen; gelooft dat een betere 
analyse van de kosten, processen, 
toegevoegde waarde, volumes, prijzen en 
marges in alle schakels van de 
voedselvoorzieningsketen, in 
overeenstemming met het 
mededingingsrecht en de regels inzake 
vertrouwelijkheid van handelsgegevens, tot 
meer prijstransparantie en keuze voor de 
consument zal leiden; herhaalt zijn 
verzoek aan de Commissie om onderzoek 
te doen naar de concurrentiesituatie in de 
landbouw- en voedingssector om vast te
stellen welke gevolgen de marktmacht van 
grote leveranciers en detailhandelaren 
heeft voor de werking van die markt;

Or. en

Amendement 10
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de complexiteit van de 
voedselvoorzieningsketen en op het gebrek 
aan transparantie in de bepaling van 
voedselprijzen; gelooft dat een betere
analyse van de kosten, processen, 
toegevoegde waarde, volumes, prijzen en 
marges in alle schakels van de 
voedselvoorzieningsketen, in 

3. wijst op de complexiteit van de 
voedselvoorzieningsketen en op het gebrek 
aan transparantie in de bepaling van 
voedselprijzen; gelooft dat een betere 
analyse van de kosten, processen, 
toegevoegde waarde, volumes, prijzen en 
marges in alle schakels van de 
voedselvoorzieningsketen, in 
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overeenstemming met het 
mededingingsrecht en de regels inzake 
vertrouwelijkheid van handelsgegevens, tot 
meer prijstransparantie en keuze voor de 
consument zal leiden;

overeenstemming met het 
mededingingsrecht en de regels inzake 
vertrouwelijkheid van handelsgegevens, 
zal leiden tot meer transparantie over de 
prijsbepaling en de landbouw- en 
voedingssector, alsook tot meer keuze 
voor de consument, en dat de landbouw-
en voedingssector hierdoor ook beter 
bestand zullen zijn tegen 
prijsschommelingen;

Or. lt

Amendement 11
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de complexiteit van de 
voedselvoorzieningsketen en op het gebrek 
aan transparantie in de bepaling van 
voedselprijzen; gelooft dat een betere 
analyse van de kosten, processen, 
toegevoegde waarde, volumes, prijzen en 
marges in alle schakels van de 
voedselvoorzieningsketen, in 
overeenstemming met het 
mededingingsrecht en de regels inzake 
vertrouwelijkheid van handelsgegevens, tot 
meer prijstransparantie en keuze voor de 
consument zal leiden;

3. wijst op de complexiteit van de 
voedselvoorzieningsketen en op het gebrek 
aan transparantie in de bepaling van 
voedselprijzen; gelooft dat een betere 
analyse van de kosten, kwaliteit, processen, 
toegevoegde waarde, volumes, prijzen en 
marges in alle schakels van de 
voedselvoorzieningsketen, in 
overeenstemming met het 
mededingingsrecht en de regels inzake 
vertrouwelijkheid van handelsgegevens, tot 
meer prijstransparantie en keuze voor de 
consument zal leiden en discriminatie van 
de consument zal voorkomen; is verheugd 
over de oprichting van het Forum op hoog 
niveau voor een beter werkende 
voedselvoorzieningsketen, en over de 
gunstige invloed van dit forum op 
handelspraktijken;

Or. en
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Amendement 12
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de complexiteit van de 
voedselvoorzieningsketen en op het gebrek 
aan transparantie in de bepaling van 
voedselprijzen; gelooft dat een betere 
analyse van de kosten, processen, 
toegevoegde waarde, volumes, prijzen en 
marges in alle schakels van de 
voedselvoorzieningsketen, in 
overeenstemming met het 
mededingingsrecht en de regels inzake 
vertrouwelijkheid van handelsgegevens, tot 
meer prijstransparantie en keuze voor de 
consument zal leiden;

3. wijst op de complexiteit van de 
voedselvoorzieningsketen en op het gebrek 
aan transparantie in de bepaling van 
voedselprijzen; gelooft dat een betere 
analyse van de kosten, processen, 
toegevoegde waarde, volumes, prijzen en 
marges in alle schakels van de 
voedselvoorzieningsketen, in 
overeenstemming met het 
mededingingsrecht en de regels inzake 
vertrouwelijkheid van handelsgegevens, tot 
meer prijstransparantie en keuze voor de 
consument zal leiden; meent bovendien dat 
de consument beter moet worden ingelicht 
over hoe eindprijzen worden vastgesteld;

Or. en

Amendement 13
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat de consument waar 
voor zijn geld wil, en niet enkel uit is op 
lage prijzen; benadrukt dat concurrentie 
in de voedingsconcerns vrij en eerlijk 
moet zijn, en dat de huidige concentratie 
op de voedselmarkt niet ten koste mag 
gaan van de vrije keuze van de 
consument; dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten op aan de 
mededingingswetgeving volledig en 
coherent uit te voeren en, waar dit op 
nationaal niveau van toepassing is, 
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hetzelfde te doen met de wetgeving tegen 
oneerlijke concurrentie in business-to-
business-betrekkingen;

Or. en

Amendement 14
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat er momenteel in de 
meeste EU-landen geen doeltreffend 
rechtsstelsel bestaat voor de vergoeding 
van schade aan personen die is ontstaan 
door overtreding van de 
mededingingsregels; merkt op dat de 
mededingingsautoriteiten inbreuken op 
het concurrentierecht bestraffen en dat er 
boetes aan de staat worden betaald, maar 
dat de consument die rechtstreeks door 
dergelijke inbreuken wordt getroffen geen 
schadeloosstelling ontvangt; meent dat de 
EU dit probleem kan aanpakken door te 
zorgen voor een passend collectief 
verhaalmechanisme voor de consument; 
verzoekt de Commissie grondig te 
onderzoeken of het mogelijk is een 
Europees fonds in het leven te roepen dat 
wordt gefinancierd met een deel van de 
boetes die worden opgelegd aan 
ondernemingen die inbreuk maken op het 
mededingingsrecht van de Unie; stelt voor 
dit fonds eventueel te gebruiken ter 
dekking van de kosten van 
grensoverschrijdende collectieve acties 
met een Europese dimensie, op 
voorwaarde dat de middelen voor dat doel 
zullen worden gebruikt;

Or. en



AM\881927NL.doc 11/22 PE475.792v01-00

NL

Amendement 15
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is tevreden dat de Commissie van 
plan is over te gaan tot een herziening van 
Richtlijn 89/105/EEG van de Raad van 21 
december 1988 betreffende de 
doorzichtigheid van maatregelen ter 
regeling van de prijsstelling van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
en de opneming daarvan in de nationale 
stelsels van gezondheidszorg1, om zo te 
zorgen voor meer transparantie bij de 
vaststelling van minimumprijzen en 
terugbetalingsprocedures;

Or. en

Amendement 16
Matteo Salvini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de stijgende energieprijzen 
een negatieve invloed hebben op de 
consument, vooral op oudere en kwetsbare 
mensen;

4. merkt op dat de stijgende energieprijzen 
een negatieve invloed hebben op de 
consument, vooral op ouderen, werklozen 
en mensen zonder volwaardige baan, 
kortom op kwetsbare mensen;

Or. it

Amendement 17
Pascal Canfin

                                               
1 OJ L 40, 11.2.1989, p. 8–11.
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de stijgende energieprijzen 
een negatieve invloed hebben op de 
consument, vooral op oudere en kwetsbare 
mensen;

4. merkt op dat de stijgende energieprijzen 
een negatieve invloed hebben op de 
consument, vooral op oudere en kwetsbare 
mensen; herhaalt zijn verzoek aan de 
Commissie om in de eerste uitvoeringsfase 
van het derde energiepakket het 
concurrentieniveau nauwlettend te 
volgen, omdat de drie grootste spelers nog 
steeds ongeveer 75 procent (elektriciteit) 
en meer dan 60 procent (gas) van de 
markt in handen hebben, hoewel de 
markten sinds het midden van de jaren 
negentig geleidelijk zijn opengesteld; 
verzoekt de Commissie richtsnoeren vast 
te stellen om hernieuwbare energie een 
betere toegang tot het energienet te geven;

Or. en

Amendement 18
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de stijgende energieprijzen 
een negatieve invloed hebben op de 
consument, vooral op oudere en kwetsbare 
mensen;

4. betreurt de vertraging die de lidstaten 
hebben opgelopen bij de omzetting en 
toepassing van het derde energiepakket, 
omdat dit de voltooiing van een echte en 
concurrentiële interne energiemarkt 
verhindert, waardoor de consument niet 
kan profiteren van de voordelen die 
concurrentie in deze sector zou bieden; 
merkt op dat de stijgende energieprijzen 
een negatieve invloed hebben op de
consument, vooral op oudere en kwetsbare 
mensen;

Or. en
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Amendement 19
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de stijgende energieprijzen 
een negatieve invloed hebben op de 
consument, vooral op oudere en kwetsbare 
mensen;

4. merkt op dat de stijgende energieprijzen 
een negatieve invloed hebben op de 
consument, vooral op oudere en kwetsbare 
mensen; benadrukt dat iedereen toegang 
moet hebben tot betaalbare energie, 
aangezien het gaat om een universele 
dienstverplichting;

Or. en

Amendement 20
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de stijgende energieprijzen 
een negatieve invloed hebben op de 
consument, vooral op oudere en 
kwetsbare mensen;

4. merkt op dat de stijgende energieprijzen 
een negatieve invloed hebben op 
producenten en consumenten, vooral op 
gezinnen met een laag inkomen;

Or. en

Amendement 21
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat de energiemarkt 
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bepalend is voor het welzijn van de EU-
burgers en voor het 
concurrentievermogen van het Europese 
bedrijfsleven; merkt op dat 
marktmanipulatie en het gebrek aan 
transparante prijzen in de energiesector 
het niveau van de prijzen kunstmatig 
opdrijven, waardoor ze niet meer te rijmen 
zijn met de werkelijke beschikbaarheid en 
productiekosten, met de opslag- en 
transportcapaciteit of met de bestaande 
vraag;

Or. lt

Amendement 22
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de verordening 
betreffende de integriteit en de 
transparantie van de energiemarkt en over 
lidstaatinitiatieven die streven naar meer
transparantie in de energieprijzen en naar 
meer vertrouwen en keuzevrijheid voor de 
consument in de energiemarkt;

5. is verheugd over de verordening 
betreffende de integriteit en de 
transparantie van de energiemarkt en over 
lidstaatinitiatieven die streven naar meer 
transparantie in de energieprijzen en naar 
meer vertrouwen en keuzevrijheid voor de 
consument in de energiemarkt; herinnert 
eraan dat een interne markt voor energie 
tot stand gebracht moet worden, die het de 
consument mogelijk maakt energie te 
kopen tegen betaalbare prijzen, en 
onderstreept dat consequent moet worden 
doorgegaan met de volledige uitvoering 
van het maatregelenpakket voor de 
interne energiemarkt; spoort de 
Commissie ertoe aan om, zolang de open 
en concurrentiële interne markt voor 
energie nog niet is voltooid, nauwlettend 
toe te zien op de 
concurrentieverhoudingen op de 
energiemarkt;

Or. en
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Amendement 23
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt aan op de verwezenlijking 
door de Commissie van de in de digitale 
agenda voor Europa (COM(2010) 245 
definitief/2) geformuleerde doelstelling 
om het verschil tussen roaming- en 
nationale tarieven tegen 2015 terug te 
brengen tot bijna nul; wijst op het gebrek 
aan concurrentie in de roamingmarkt en 
dringt aan op meer prijstransparantie;

Or. en

Amendement 24
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de ontwikkeling van 
de sector hernieuwbare energie en 
energiebesparing prioriteiten moeten zijn, 
en dat het Europese mededingingsbeleid, 
met name wat staatssteun betreft, de door 
de nationale overheden genomen 
stimuleringsmaatregelen op dit gebied 
niet mag ondergraven;

Or. fr

Amendement 25
Matteo Salvini
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over het besluit van de 
Raad om het langverwachte uniforme 
EU-octrooistelsel te steunen, dat de kosten 
en het tijdrovende papierwerk voor 
ondernemers zal terugdringen en 
tegelijkertijd zal zorgen voor innovatie, 
een versterkt concurrentievoordeel voor 
de Europese lidstaten en een verbeterde 
interne markt;

Schrappen

Or. it

Amendement 26
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over het besluit van de Raad 
om het langverwachte uniforme EU-
octrooistelsel te steunen, dat de kosten en 
het tijdrovende papierwerk voor 
ondernemers zal terugdringen en 
tegelijkertijd zal zorgen voor innovatie, 
een versterkt concurrentievoordeel voor 
de Europese lidstaten en een verbeterde
interne markt;

6. is verheugd over het besluit van de Raad 
om het langverwachte uniforme EU-
octrooistelsel te steunen, dat de kosten en 
het tijdrovende papierwerk voor 
ondernemers zal terugdringen en 
tegelijkertijd zal zorgen voor innovatie 
binnen de interne markt;

Or. en

Amendement 27
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over het besluit van de Raad 
om het langverwachte uniforme EU-
octrooistelsel te steunen, dat de kosten en 
het tijdrovende papierwerk voor 
ondernemers zal terugdringen en 
tegelijkertijd zal zorgen voor innovatie, een 
versterkt concurrentievoordeel voor de
Europese lidstaten en een verbeterde 
interne markt;

6. is verheugd over het besluit van de Raad 
om het langverwachte uniforme EU-
octrooistelsel te steunen, dat de kosten en 
het tijdrovende papierwerk voor 
ondernemers zal terugdringen en 
tegelijkertijd zal zorgen voor innovatie, een
versterkt concurrentievoordeel voor de 
lidstaten en een verbeterde interne markt;

Or. en

Amendement 28
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is verheugd over de doelstelling van 
de Commissie om het verschil tussen 
roaming- en nationale tarieven weg te 
werken tegen 2015;

Or. en

Amendement 29
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat meer concurrentie 
nodig is in de breedbandsector opdat alle 
Europese burgers over een 
breedbandverbinding kunnen beschikken, 
zoals vooropgesteld in de Europa 2020-
strategie, wat de consument en het 



PE475.792v01-00 18/22 AM\881927NL.doc

NL

bedrijfsleven ten goede zou komen; 
verzoekt de Commissie na te gaan of er 
lidstaten zijn die de toegang tot 
breedbanddiensten beperken;

Or. en

Amendement 30
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie met klem om het 
toezicht op gedrag dat in strijd is met de 
mededingingsregels in alle sectoren te 
verscherpen en indien nodig formele 
procedures in te leiden;

7. verzoekt de Commissie met klem om het 
toezicht op gedrag dat in strijd is met de 
mededingingsregels in alle sectoren te 
verscherpen, indien nodig formele 
procedures in te leiden en oneerlijke 
handelspraktijken te voorkomen, 
aangezien deze het vertrouwen van de 
burger ondermijnen, investeerders 
afschrikken, de energieprijzen nog meer 
doen schommelen en het 
concurrentievermogen van andere 
sectoren en energie-intensieve industrieën 
verminderen; 

Or. lt

Amendement 31
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie met klem om het 
toezicht op gedrag dat in strijd is met de 
mededingingsregels in alle sectoren te 
verscherpen en indien nodig formele 
procedures in te leiden;

7. verzoekt de Commissie met klem om het 
toezicht op gedrag dat in strijd is met de 
mededingingsregels in alle sectoren te
verscherpen en indien nodig formele 
procedures in te leiden, in het bijzonder 
wanneer de rechten van de consument op 
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het spel staan;

Or. en

Amendement 32
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is verheugd over de dialoog tussen 
DG Mededinging van de Commissie en 
consumentenorganisaties; moedigt de 
Commissie aan deze dialoog te verdiepen 
en open te stellen voor nieuwe 
belanghebbenden;

Or. en

Amendement 33
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. herinnert eraan dat de Europese 
mededingingsregels alleen van toepassing 
zijn op de diensten van algemeen 
economisch belang voor zover de 
toepassing ervan de vervulling, in feite of 
in rechte, van de hun toevertrouwde 
bijzondere taak niet verhindert;

Or. fr

Amendement 34
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. juicht toe dat de Commissie en 
consumentenorganisaties goede 
praktijken uitwisselen op het gebied van 
het Europees mededingingsrecht en 
moedigt hen aan dit soort uitwisselingen 
verder te bevorderen;

Or. en

Amendement 35
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. is van mening dat alle sociale 
diensten die in basisbehoeften voorzien, 
met name wat de toegang tot 
gezondheidszorg, welzijnswerk voor 
kinderen, beroepsopleiding, de 
arbeidsmarkt, sociale huisvesting en de 
sociale integratie van kwetsbare mensen 
betreft, van de mededingingsregels 
moeten worden vrijgesteld;

Or. fr

Amendement 36
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. betreurt de risico's die de 
volledige liberalisering van de postsector 
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inhoudt met betrekking tot de kwaliteit 
van deze dienst van algemeen economisch 
belang, en meent dat er zo snel mogelijk 
een diepgaande en onafhankelijke 
analyse moet worden verricht van de 
impact van de postrichtlijnen op de 
kwaliteit en het algemene karakter van de 
dienstverlening, op de kosten voor de 
consument, en op het niveau en de 
kwaliteit van de banen in deze sector;

Or. fr

Amendement 37
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. herhaalt zijn verzoek aan de 
Commissie om bij haar volgende 
jaarverslag te onderzoeken in welke mate 
de concentratie van leveranciers van 
essentiële grondstoffen schadelijk kan zijn 
voor de activiteiten van klantensectoren 
en voor een ecologisch verantwoorde 
economie, aangezien een aantal van deze 
grondstoffen onmisbaar is voor de 
ontwikkeling van ecologisch 
verantwoorde technologieën zoals 
fotovoltaïsche panelen en lithium-ion-
batterijen;

Or. en

Amendement 38
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 sexies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 sexies. is van oordeel dat het geplande 
voorstel van de Commissie over EU 2020-
projectobligaties een belangrijke motor 
kan en moet zijn voor de ontwikkeling van 
diensten van algemeen belang, zowel in de 
lidstaten als op het niveau van de 
Europese Unie; onderstreept dat daartoe 
ingestelde procedures expliciet 
opgenomen moeten worden in een 
overeenkomstig de gewone 
wetgevingsprocedure vast te stellen kader 
voor projectsubsidiabiliteit;

Or. en


