
AM\881927PL.doc PE475.792v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2011/2094(INI)

28.10.2011

POPRAWKI
1 - 38

Projekt opinii
Ashley Fox
(PE473.723v001-00)

w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji UE
(2011/2094(INI))



PE475.792v01-00 2/23 AM\881927PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\881927PL.doc 3/23 PE475.792v01-00

PL

Poprawka 1
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem wita 40. rocznicę 
opublikowania pierwszego sprawozdania 
Komisji dotyczącego polityki konkurencji 
oraz podkreśla wkład, jaki sprawozdania te 
wniosły w tworzenie jednolitego rynku 
oraz zapewnienie konsumentom lepszego 
wyboru;

1. z zadowoleniem wita 40. rocznicę 
opublikowania pierwszego sprawozdania 
Komisji dotyczącego polityki konkurencji 
oraz podkreśla wkład, jaki sprawozdania te 
wniosły w tworzenie jednolitego rynku 
oraz zapewnienie konsumentom lepszego 
wyboru oraz ich rolę w pobudzaniu 
wzrostu gospodarczego UE;

Or. lt

Poprawka 2
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że tymczasowe ramy prawne w 
zakresie pomocy państwa okazały się 
bardzo użyteczne we wspieraniu ożywienia 
gospodarczego; zachęca Komisję do 
kontynuowania stosowania zasad pomocy 
państwa w pragmatyczny sposób, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ograniczenia 
do minimum zakłóceń konkurencji;

Or. en
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Poprawka 3
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że również konsumenci 
często nie potrafią zrozumieć decyzji 
podejmowanych przez Komisję w sprawie 
nałożenia grzywien na kartele; wzywa 
zatem Komisję do włączenia podstawy 
obliczania grzywien, łącznie z nowymi 
zasadami nakładania kar pieniężnych, do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z 
dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie reguł konkurencji 
ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu1;

Or. en

Poprawka 4
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że większa przejrzystość cen jest 
kluczowa dla pobudzenia konkurencji na 
jednolitym rynku oraz umożliwienia 
konsumentom rzeczywistego wyboru;

2. uważa, że większa przejrzystość cen jest 
kluczowa dla pobudzenia konkurencji na 
jednolitym rynku oraz umożliwienia 
konsumentom rzeczywistego wyboru; 
uważa, że polityka konkurencji powinna 
przyczyniać się do promowania i 
egzekwowania stosowania otwartych 
standardów i interoperacyjności w celu 
zapobiegania technologicznemu 
blokowaniu konsumentów i klientów przez 

                                               
1 Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1–25.
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mniejszość uczestników rynku;

Or. en

Poprawka 5
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że większa przejrzystość cen jest 
kluczowa dla pobudzenia konkurencji na 
jednolitym rynku oraz umożliwienia 
konsumentom rzeczywistego wyboru;

2. uważa, że większa przejrzystość cen jest 
kluczowa dla pobudzenia konkurencji na 
jednolitym rynku oraz umożliwienia 
konsumentom rzeczywistego wyboru 
poprzez zwiększenie jakości towarów i 
usług, wdrażanie nowych technologii i 
postęp technologiczny; podkreśla, że 
wysoki poziom cen najpotrzebniejszych 
produktów spożywczych, leków i paliw jest 
konsekwencją niewystarczającej lub 
nieuczciwej konkurencji;

Or. lt

Poprawka 6
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że większa przejrzystość cen jest 
kluczowa dla pobudzenia konkurencji na 
jednolitym rynku oraz umożliwienia 
konsumentom rzeczywistego wyboru;

2. uważa, że większa przejrzystość cen jest 
kluczowa dla pobudzenia konkurencji na 
jednolitym rynku oraz umożliwienia 
konsumentom rzeczywistego wyboru; z 
zadowoleniem przyjmuje w tym względzie 
nowe unijne przepisy ramowe w dziedzinie 
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telekomunikacji oraz wniosek Komisji 
dotyczący rozporządzenia „Roaming III”, 
w którym proponuje się działania 
strukturalne mające na celu poprawę 
konkurencji na poziomie sprzedaży 
hurtowej, przy oczekiwanym korzystnym 
wpływie na konkurencję na poziomie 
sprzedaży detalicznej, ceny i wyboru dla 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 7
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję i wszystkie 
zainteresowane strony do dopilnowania, 
aby polityka konkurencji stanowiła ważny 
element holistycznego podejścia w 
obszarze ożywiania rynku wewnętrznego 
poprzez umieszczenie w centrum procesu 
decyzyjnego kwestii o priorytetowym 
znaczeniu dla obywateli, konsumentów 
oraz MŚP, a także poprzez zajęcie się 
frustrującymi trudnościami, z jakimi 
podmioty te borykają się każdego dnia;

Or. en

Poprawka 8
Matteo Salvini

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na złożony charakter 
łańcucha dostaw żywności oraz na brak 
przejrzystości w ustalaniu cen żywności; 
uważa, że udoskonalona analiza kosztów, 
procesów, wartości dodanej, wolumenów, 
cen i marż we wszystkich sektorach 
łańcucha dostaw żywności, zgodnie z 
prawem konkurencji i ochroną tajemnicy 
handlowej, zapewni konsumentom większą 
przejrzystość cen i większy wybór;

3. zwraca uwagę na złożony charakter 
łańcucha dostaw żywności oraz na brak 
przejrzystości w ustalaniu cen żywności; 
uważa, że udoskonalona analiza kosztów, 
pochodzenia, procesów, wartości dodanej, 
wolumenów, cen i marż we wszystkich 
sektorach łańcucha dostaw żywności, 
zgodnie z prawem konkurencji i ochroną 
tajemnicy handlowej, zapewni 
konsumentom większą przejrzystość cen i 
większy wybór;

Or. it

Poprawka 9
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na złożony charakter 
łańcucha dostaw żywności oraz na brak 
przejrzystości w ustalaniu cen żywności; 
uważa, że udoskonalona analiza kosztów, 
procesów, wartości dodanej, wolumenów, 
cen i marż we wszystkich sektorach 
łańcucha dostaw żywności, zgodnie z 
prawem konkurencji i ochroną tajemnicy 
handlowej, zapewni konsumentom większą 
przejrzystość cen i większy wybór;

3. zwraca uwagę na złożony charakter 
łańcucha dostaw żywności oraz na brak 
przejrzystości w ustalaniu cen żywności; 
uważa, że udoskonalona analiza kosztów, 
procesów, wartości dodanej, wolumenów, 
cen i marż we wszystkich sektorach 
łańcucha dostaw żywności, zgodnie z 
prawem konkurencji i ochroną tajemnicy 
handlowej, zapewni konsumentom większą 
przejrzystość cen i większy wybór; 
ponawia swoje wezwania do Komisji do 
przeprowadzenia badania konkurencji w 
przemyśle rolno-spożywczym, aby 
przeanalizować wpływ władzy rynkowej 
posiadanej przez największych dostawców 
i detalistów na funkcjonowanie rynku;

Or. en
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Poprawka 10
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na złożony charakter 
łańcucha dostaw żywności oraz na brak 
przejrzystości w ustalaniu cen żywności; 
uważa, że udoskonalona analiza kosztów, 
procesów, wartości dodanej, wolumenów, 
cen i marż we wszystkich sektorach 
łańcucha dostaw żywności, zgodnie z 
prawem konkurencji i ochroną tajemnicy 
handlowej, zapewni konsumentom większą 
przejrzystość cen i większy wybór;

3. zwraca uwagę na złożony charakter 
łańcucha dostaw żywności oraz na brak 
przejrzystości w ustalaniu cen żywności; 
uważa, że udoskonalona analiza kosztów, 
procesów, wartości dodanej, wolumenów, 
cen i marż we wszystkich sektorach 
łańcucha dostaw żywności, zgodnie z 
prawem konkurencji i ochroną tajemnicy 
handlowej, zapewni konsumentom większą 
przejrzystość mechanizmu ustalania cen i
łańcucha dostaw produktów spożywczych 
oraz większy wybór, a także zwiększy 
odporność łańcucha dostaw produktów 
spożywczych na wahania cen;

Or. lt

Poprawka 11
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na złożony charakter 
łańcucha dostaw żywności oraz na brak 
przejrzystości w ustalaniu cen żywności; 
uważa, że udoskonalona analiza kosztów, 
procesów, wartości dodanej, wolumenów, 
cen i marż we wszystkich sektorach 
łańcucha dostaw żywności, zgodnie z 

3. zwraca uwagę na złożony charakter 
łańcucha dostaw żywności oraz na brak 
przejrzystości w ustalaniu cen żywności; 
uważa, że udoskonalona analiza kosztów, 
jakości, procesów, wartości dodanej, 
wolumenów, cen i marż we wszystkich 
sektorach łańcucha dostaw żywności, 
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prawem konkurencji i ochroną tajemnicy 
handlowej, zapewni konsumentom większą 
przejrzystość cen i większy wybór;

zgodnie z prawem konkurencji i ochroną 
tajemnicy handlowej, zapewni 
konsumentom większą przejrzystość cen i 
większy wybór, a także pozwoli uniknąć 
nieuczciwej dyskryminacji wśród 
konsumentów; z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie Forum Wysokiego Szczebla 
do spraw Poprawy Funkcjonowania 
Łańcucha Dostaw Żywności oraz jego 
pozytywny wpływ na ulepszenie praktyk 
handlowych;

Or. en

Poprawka 12
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na złożony charakter 
łańcucha dostaw żywności oraz na brak 
przejrzystości w ustalaniu cen żywności; 
uważa, że udoskonalona analiza kosztów, 
procesów, wartości dodanej, wolumenów, 
cen i marż we wszystkich sektorach 
łańcucha dostaw żywności, zgodnie z 
prawem konkurencji i ochroną tajemnicy 
handlowej, zapewni konsumentom większą 
przejrzystość cen i większy wybór;

3. zwraca uwagę na złożony charakter 
łańcucha dostaw żywności oraz na brak 
przejrzystości w ustalaniu cen żywności; 
uważa, że udoskonalona analiza kosztów, 
procesów, wartości dodanej, wolumenów, 
cen i marż we wszystkich sektorach 
łańcucha dostaw żywności, zgodnie z 
prawem konkurencji i ochroną tajemnicy 
handlowej, zapewni konsumentom większą 
przejrzystość cen i większy wybór; uważa 
również, że należy udostępniać 
konsumentom więcej informacji na temat 
sposobu kształtowania cen końcowych;

Or. en

Poprawka 13
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab
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Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że konsumenci chcą 
odpowiedniego stosunku jakości do ceny, 
a nie tylko niskich cen; podkreśla, że w 
przypadku sieci handlu detalicznego 
żywnością należy zapewnić zarówno 
wolną, jak i uczciwą konkurencję, a 
obecna koncentracja na rynku żywności 
nie powinna ograniczać wolnego wyboru 
konsumentów; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do pełnego i spójnego 
egzekwowania prawa konkurencji oraz, w 
stosownych przypadkach na szczeblu 
krajowym, prawa dotyczącego nieuczciwej 
konkurencji w stosunkach między 
przedsiębiorcami;

Or. en

Poprawka 14
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Ustęp 3 –a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla, że obecnie w większości krajów 
UE nie istnieje rzeczywisty system prawny 
regulujący wypłacanie indywidualnym 
osobom odszkodowań za straty 
spowodowane naruszeniem prawa 
konkurencji; zauważa, że organy ds. 
konkurencji wymierzają kary z tytułu 
naruszeń prawa konkurencji, a grzywny 
są płacone państwu, podczas gdy 
konsumenci, którzy bezpośrednio 
ucierpieli z powodu takich naruszeń, nie 
otrzymują odszkodowania; uważa, że 
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kwestia ta powinna zostać podjęta na 
szczeblu UE poprzez ustanowienie 
odpowiedniego mechanizmu dochodzenia 
roszczeń zbiorowych przez konsumentów; 
wzywa Komisję do dokładnego rozważenia 
możliwości utworzenia europejskiego 
funduszu finansowanego z części 
grzywien nałożonych w celu ukarania 
przedsiębiorstw naruszających unijne 
prawo konkurencji; sugeruje, aby fundusz 
ten mógł być wykorzystywany na 
pokrywanie wspólnych działań 
transgranicznych o wymiarze 
europejskim, pod warunkiem, że 
pochodzące z niego środki będą 
przeznaczane na ten cel;

Or. en

Poprawka 15
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Ustęp 3 –b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
dokonania przez Komisję zmiany 
dyrektywy Rady 89/105/EWG z dnia 21 
grudnia 1988 r. dotyczącej przejrzystości 
środków regulujących ustalanie cen na 
produkty lecznicze przeznaczone do 
użytku przez człowieka oraz włączenia ich 
w zakres krajowego systemu ubezpieczeń 
zdrowotnych1, aby zwiększyć przejrzystość 
przy określaniu minimalnych zasad 
procedur ustalania cen i refundacji;

Or. en

                                               
1 Dz.U. L 40 z 11.2.1989, s. 8–11.



PE475.792v01-00 12/23 AM\881927PL.doc

PL

Poprawka 16
Matteo Salvini

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. odnotowuje wzrost cen energii oraz 
wynikające z niego niekorzystne skutki dla 
konsumentów, zwłaszcza osób starszych i 
będących w trudnej sytuacji materialnej;

4. odnotowuje wzrost cen energii oraz 
wynikające z niego niekorzystne skutki dla 
konsumentów, zwłaszcza osób starszych, 
bezrobotnych, niewystarczająco 
zatrudnionych i ogólnie osób będących w 
trudnej sytuacji materialnej;

Or. it

Poprawka 17
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. odnotowuje wzrost cen energii oraz 
wynikające z niego niekorzystne skutki dla 
konsumentów, zwłaszcza osób starszych i 
będących w trudnej sytuacji materialnej;

4. odnotowuje wzrost cen energii oraz 
wynikające z niego niekorzystne skutki dla 
konsumentów, zwłaszcza osób starszych i 
będących w trudnej sytuacji materialnej; 
przypomina swoje wezwanie skierowane 
do Komisji, aby na początkowych etapach 
wdrażania trzeciego pakietu 
energetycznego ściśle monitorowała 
poziom konkurencji, ponieważ trzej 
najwięksi uczestnicy rynku nadal 
posiadają w nim udział wynoszący około 
75% (energia elektryczna) i ponad 60% 
(gaz), mimo stopniowego otwarcia rynków 
w połowie lat 90.; zwraca się do Komisji o 
opublikowanie wytycznych w celu 
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł 
energii w sieci energetycznej;
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Or. en

Poprawka 18
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. odnotowuje wzrost cen energii oraz 
wynikające z niego niekorzystne skutki dla 
konsumentów, zwłaszcza osób starszych i 
będących w trudnej sytuacji materialnej;

4. ubolewa nad opóźnieniami państw 
członkowskich w transpozycji i we 
wdrażaniu trzeciego pakietu 
energetycznego, co stanowi barierę dla 
utworzenia autentycznego i 
konkurencyjnego jednolitego rynku 
energii, pozbawiając tym samym 
konsumentów korzyści związanych z 
konkurencją w tym sektorze; odnotowuje 
wzrost cen energii oraz wynikające z niego 
niekorzystne skutki dla konsumentów, 
zwłaszcza osób starszych i będących w 
trudnej sytuacji materialnej;

Or. en

Poprawka 19
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. odnotowuje wzrost cen energii oraz 
wynikające z niego niekorzystne skutki dla 
konsumentów, zwłaszcza osób starszych i 
będących w trudnej sytuacji materialnej;

4. odnotowuje wzrost cen energii oraz 
wynikające z niego niekorzystne skutki dla 
konsumentów, zwłaszcza osób starszych i 
będących w trudnej sytuacji materialnej; 
podkreśla, że należy zagwarantować 
dostęp do energii po przystępnych cenach 
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jako usługi powszechnej;

Or. en

Poprawka 20
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. odnotowuje wzrost cen energii oraz 
wynikające z niego niekorzystne skutki dla 
konsumentów, zwłaszcza osób starszych i 
będących w trudnej sytuacji materialnej;

4. odnotowuje wzrost cen energii oraz 
wynikające z niego niekorzystne skutki dla 
przedsiębiorstw produkcyjnych i
konsumentów, zwłaszcza rodzin o niskich 
dochodach;

Or. en

Poprawka 21
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę na zależność dobra 
obywateli Europy i konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw od rynków 
energii; podkreśla, że manipulacje na 
rynkach energii i niewystarczająca 
przejrzystość cen są powiązane z 
utrzymywaniem sztucznego poziomu cen, 
który nie jest uzasadniony realnym 
popytem i podażą ani wydatkami 
związanymi z produkcją, 
przechowywaniem i przesyłem;
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Or. lt

Poprawka 22
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przyjmuje z zadowoleniem 
rozporządzenie w sprawie integralności i 
przejrzystości rynku energii (REMIT) oraz 
inicjatywy państw członkowskich 
zmierzające do zapewnienia większej 
przejrzystości cen energii, wzrostu 
zaufania ze strony konsumentów i 
większego wyboru na rynku energii;

5. przyjmuje z zadowoleniem 
rozporządzenie w sprawie integralności i 
przejrzystości rynku energii (REMIT) oraz 
inicjatywy państw członkowskich 
zmierzające do zapewnienia większej 
przejrzystości cen energii, wzrostu 
zaufania ze strony konsumentów i 
większego wyboru na rynku energii; 
przypomina o zapotrzebowaniu na 
wewnętrzny rynek energii umożliwiający 
konsumentom kupowanie energii po 
przystępnych cenach, a także podkreśla 
konieczność rygorystycznego dążenia do 
pełnego wdrożenia pakietu 
energetycznego rynku wewnętrznego; 
wzywa Komisję – jako że otwarty i 
konkurencyjny jednolity rynek energii nie 
został jeszcze w pełni zbudowany – do 
aktywnego monitorowania konkurencji na 
rynkach energii;

Or. en

Poprawka 23
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

ponagla Komisję do spełnienia celu 
ustanowionego w Europejskiej agendzie 
cyfrowej (COM(2010) 245 wersja 
ostateczna/2), w ramach którego zakłada 
się, że różnica między cenami usług w 
roamingu a taryfami krajowymi powinna 
być bliska zeru w 2015 r.; zauważa brak 
konkurencji na rynku roamingu oraz 
podkreśla potrzebę zwiększenia 
przejrzystości cen;

Or. en

Poprawka 24
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że należy w pierwszej 
kolejności zapewnić rozwój sektora 
energii odnawialnych i efektywności 
energetycznej i że polityka konkurencji 
UE, zwłaszcza w zakresie pomocy 
państwa, nie może stwarzać przeszkód dla 
środków pobudzających i zachęcających 
podejmowanych przez władze publiczne w 
tej dziedzinie;

Or. fr

Poprawka 25
Matteo Salvini

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. przyjmuje z zadowoleniem decyzję Rady 
o poparciu długo oczekiwanego 
jednolitego systemu patentowego UE, 
który pozwoli przedsiębiorcom zmniejszyć 
koszty i ograniczyć czasochłonne 
formalności administracyjne, przez co 
poprawi innowacyjność, zwiększy 
konkurencyjną przewagę państw Europy i 
usprawni jednolity rynek;

skreślony

Or. it

Poprawka 26
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przyjmuje z zadowoleniem decyzję 
Rady o poparciu długo oczekiwanego 
jednolitego systemu patentowego UE, 
który pozwoli przedsiębiorcom zmniejszyć 
koszty i ograniczyć czasochłonne 
formalności administracyjne, przez co 
poprawi innowacyjność, zwiększy 
konkurencyjną przewagę państw Europy i 
usprawni jednolity rynek;

6. przyjmuje z zadowoleniem decyzję 
Rady o poparciu długo oczekiwanego 
jednolitego systemu patentowego UE, 
który pozwoli przedsiębiorcom zmniejszyć 
koszty i ograniczyć czasochłonne 
formalności administracyjne, przez co 
poprawi innowacyjność w ramach 
jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 27
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. przyjmuje z zadowoleniem decyzję 
Rady o poparciu długo oczekiwanego 
jednolitego systemu patentowego UE, 
który pozwoli przedsiębiorcom zmniejszyć 
koszty i ograniczyć czasochłonne 
formalności administracyjne, przez co 
poprawi innowacyjność, zwiększy 
konkurencyjną przewagę państw Europy i 
usprawni jednolity rynek;

6. przyjmuje z zadowoleniem decyzję 
Rady o poparciu długo oczekiwanego 
jednolitego systemu patentowego UE, 
który pozwoli przedsiębiorcom zmniejszyć 
koszty i ograniczyć czasochłonne 
formalności administracyjne, przez co 
poprawi innowacyjność, zwiększy 
konkurencyjną przewagę państw 
członkowskich i usprawni jednolity rynek;

Or. en

Poprawka 28
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje cel Komisji 
dotyczący wyeliminowania różnic między 
cenami usług w roamingu a taryfami 
krajowymi do roku 2015;

Or. en

Poprawka 29
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że wyższy poziom 
konkurencji w sektorze łączności 
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szerokopasmowej ma zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia celu strategii 
„Europa 2020” dotyczącego zapewnienia 
pełnego dostępu do sieci 
szerokopasmowych obywatelom 
europejskim, z korzyścią dla 
konsumentów i przedsiębiorców; wzywa 
Komisję do rozpatrzenia możliwych 
przypadków ograniczania na szczeblu 
krajowym usług łączności 
szerokopasmowej;

Or. en

Poprawka 30
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do większej kontroli 
zachowań antykonkurencyjnych we 
wszystkich sektorach handlowych i w 
odpowiednich przypadkach do oficjalnego 
wszczęcia postępowania;

7. wzywa Komisję do większej kontroli 
zachowań antykonkurencyjnych we 
wszystkich sektorach handlowych i w 
odpowiednich przypadkach do oficjalnego 
wszczęcia postępowania; wzywa również 
do zapobieżenia możliwym nieuczciwym 
praktykom handlowym, które ograniczają 
zaufanie społeczne, przeszkadzają w 
inwestycjach, zwiększają niestabilność cen 
energii, zmniejszają konkurencyjność 
innych sektorów i gałęzi przemysłu 
zużywających znaczne ilości energii;

Or. lt

Poprawka 31
Evelyne Gebhardt
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do większej kontroli 
zachowań antykonkurencyjnych we 
wszystkich sektorach handlowych i w 
odpowiednich przypadkach do oficjalnego 
wszczęcia postępowania;

7. wzywa Komisję do większej kontroli 
zachowań antykonkurencyjnych we 
wszystkich sektorach handlowych i w 
odpowiednich przypadkach do oficjalnego 
wszczęcia postępowania, w szczególności 
jeżeli chodzi o ochronę praw 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 32
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie 
dialogu między DG Komisji ds. 
Konkurencji i organizacjami 
konsumenckimi; wzywa Komisję do 
zintensyfikowania tego dialogu i otwarcia 
go dla nowych zainteresowanych stron;

Or. en

Poprawka 33
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. przypomina, że europejskie reguły 
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konkurencji mają zastosowanie do usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym jedynie w granicach, w 
jakich stosowanie tych reguł nie stanowi 
prawnej lub faktycznej przeszkody w 
wykonywaniu poszczególnych zadań 
przypisanych tym usługom;

Or. fr

Poprawka 34
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje wymianę 
prowadzoną przez Komisję i organizacje 
konsumenckie w obszarze europejskiego 
prawa konkurencji i wzywa obie strony do 
dalszego propagowania takich wymian;

Or. en

Poprawka 35
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 7b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. ocenia, że należy wyłączyć spod reguł 
konkurencji wszystkie usługi socjalne 
odpowiadające podstawowym potrzebom, 
zwłaszcza gdy chodzi o dostęp do opieki 
zdrowotnej, opieki nad dziećmi, szkolenia 
zawodowego, rynku pracy, mieszkań 
socjalnych oraz o włączenie społeczne 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji;
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Or. fr

Poprawka 36
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 7c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. wyraża ubolewanie z powodu 
zagrożeń, jakie przynosi całkowita 
liberalizacja sektora pocztowego w 
odniesieniu do jakości przedmiotowej 
usługi świadczonej w ogólnym interesie 
gospodarczym, i jest zdania, że należy 
przeprowadzić jak najszybciej pogłębioną 
i niezależną analizę wpływu dyrektyw 
pocztowych na jakość usługi, jej 
powszechność, koszty ponoszone przez 
konsumentów oraz poziom zatrudnienia i 
jakość miejsc pracy w tym sektorze 
gospodarczym;

Or. fr

Poprawka 37
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 7d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. przypomina, że wezwał Komisję do 
tego, by zbadała w swoim kolejnym 
sprawozdaniu rocznym zakres, w jakim 
koncentracja dostawców surowców 
kluczowych może być szkodliwa dla 
działalności sektorów będących ich 
klientami i bardziej wydajnej ekologicznie 
gospodarki, gdyż niektóre z tych 
surowców są niezwykle ważne dla 
rozwijania technologii służących 
gospodarce ekologicznie wydajnej, takich 
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jak panele słoneczne i baterie litowo-
jonowe;

Or. en

Poprawka 38
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 7e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7e. uważa, że przygotowywany przez 
Komisję wniosek dotyczący obligacji 
projektowych w ramach strategii „Europa 
2020” mógłby i powinien być głównym 
wektorem rozwoju usług świadczonych w 
interesie ogólnym zarówno w państwach 
członkowskich, jak i na szczeblu Unii 
Europejskiej; podkreśla, że procedury 
określone w tym celu powinny zostać 
wyraźnie włączone do ram 
kwalifikowalności projektów, które to 
ramy należy zdefiniować zgodnie ze 
zwykłą procedurą ustawodawczą;

Or. en


