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Alteração 1
Rolandas Paksas

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Congratula-se com o 40° aniversário do 
Relatório sobre a Política de Concorrência 
elaborado pela Comissão e o contributo 
que os relatórios têm dado para a 
construção do mercado único e a 
possibilidade de uma escolha mais ampla 
por parte dos consumidores;

1. Congratula-se com o 40.° aniversário do 
Relatório sobre a Política de Concorrência 
elaborado pela Comissão e o contributo 
que os relatórios têm dado para a 
construção do mercado único, a 
possibilidade de uma escolha mais ampla 
por parte dos consumidores e o incentivo 
do crescimento económico da União;

Or. lt

Alteração 2
Cristian Silviu Buşoi

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Salienta que o quadro temporário 
dos auxílios estatais foi muito útil para 
apoiar a recuperação económica; 
encoraja a Comissão a continuar a 
aplicar as regras relativas aos auxílios 
estatais de maneira pragmática, 
assegurando simultaneamente que as 
distorções da concorrência se limitem ao 
mínimo;

Or. en

Alteração 3
Andreas Schwab
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Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Observa que também os 
consumidores, muitas vezes, não 
conseguem entender as decisões tomadas 
pela Comissão relativamente à aplicação 
de multas aos cartéis; exorta, portanto, a 
Comissão a integrar a base de cálculo das 
multas, juntamente com os novos 
princípios a que obedece a aplicação de 
multas, no Regulamento (CE) n.º 1/2003 
do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, 
relativo à execução das regras de 
concorrência estabelecidas nos artigos 
81.° e 82.° do Tratado1;

Or. en

Alteração 4
Pascal Canfin

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Entende que uma maior transparência 
dos preços é essencial para estimular a 
concorrência no mercado único e propiciar 
uma verdadeira escolha aos consumidores;

2. Entende que uma maior transparência 
dos preços é essencial para estimular a 
concorrência no mercado único e propiciar 
uma verdadeira escolha aos consumidores;
considera que a política de concorrência 
deve contribuir para promover e fazer 
aplicar as normas abertas e a 
interoperabilidade, a fim de evitar o 
bloqueio tecnológico de consumidores e 
clientes por uma minoria de 
intervenientes no mercado;

Or. en

                                               
1 JO L 1 de 4.1.2003, p. 1-25.
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Alteração 5
Rolandas Paksas

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Entende que uma maior transparência 
dos preços é essencial para estimular a 
concorrência no mercado único e propiciar 
uma verdadeira escolha aos consumidores;

2. Entende que uma maior transparência 
dos preços é essencial para estimular a 
concorrência no mercado único e propiciar 
uma verdadeira escolha aos consumidores, 
melhorar a qualidade dos bens e serviços 
e encorajar a inovação e o progresso 
tecnológico; salienta que o preço elevado 
dos produtos alimentares básicos, dos 
medicamentos e dos combustíveis é 
resultado de concorrência insuficiente ou 
desleal;

Or. lt

Alteração 6
Malcolm Harbour

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Entende que uma maior transparência 
dos preços é essencial para estimular a 
concorrência no mercado único e propiciar 
uma verdadeira escolha aos consumidores;

2. Entende que uma maior transparência 
dos preços é essencial para estimular a 
concorrência no mercado único e propiciar 
uma verdadeira escolha aos consumidores;
neste contexto, acolhe favoravelmente o 
novo quadro regulamentar da UE 
aplicável às telecomunicações e a 
proposta da Comissão de um 
Regulamento Itinerância III que propõe 
medidas estruturais para melhorar a
concorrência no mercado grossista, com 
benefícios esperados para a concorrência 
no mercado retalhista, os preços e as 
opções dos consumidores;
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Or. en

Alteração 7
Louis Grech

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Insta a Comissão e todas as partes 
interessadas a garantir que a política de 
concorrência desempenhe o seu papel
numa abordagem holística de 
revitalização do mercado interno, 
colocando as prioridades dos cidadãos, 
consumidores e PME no centro da 
tomada de decisões e tentando dar 
resposta às frustrações que enfrentam no 
dia-a-dia;

Or. en

Alteração 8
Matteo Salvini

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Chama a atenção para a complexidade 
da cadeia de abastecimento alimentar e a 
ausência de transparência nos preços dos 
produtos alimentares; entende que uma 
análise mais aprofundada dos custos, 
processos, valor acrescentado, volumes, 
preços e margens em todos os sectores da 
cadeia de abastecimento alimentar, em 
conformidade com a lei da concorrência e a 
confidencialidade comercial, melhorará a 
transparência dos preços e a escolha dos 
consumidores;

3. Chama a atenção para a complexidade 
da cadeia de abastecimento alimentar e a 
ausência de transparência nos preços dos 
produtos alimentares; entende que uma 
análise mais aprofundada dos custos,
origem, processos, valor acrescentado, 
volumes, preços e margens em todos os 
sectores da cadeia de abastecimento 
alimentar, em conformidade com a lei da 
concorrência e a confidencialidade 
comercial, melhorará a transparência dos 
preços e a escolha dos consumidores;
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Or. it

Alteração 9
Pascal Canfin

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Chama a atenção para a complexidade 
da cadeia de abastecimento alimentar e a 
ausência de transparência nos preços dos 
produtos alimentares; entende que uma 
análise mais aprofundada dos custos, 
processos, valor acrescentado, volumes, 
preços e margens em todos os sectores da 
cadeia de abastecimento alimentar, em 
conformidade com a lei da concorrência e a 
confidencialidade comercial, melhorará a 
transparência dos preços e a escolha dos 
consumidores;

3. Chama a atenção para a complexidade 
da cadeia de abastecimento alimentar e a 
ausência de transparência nos preços dos 
produtos alimentares; entende que uma 
análise mais aprofundada dos custos, 
processos, valor acrescentado, volumes, 
preços e margens em todos os sectores da 
cadeia de abastecimento alimentar, em 
conformidade com a lei da concorrência e a 
confidencialidade comercial, melhorará a 
transparência dos preços e a escolha dos 
consumidores; recorda os pedidos que 
dirigiu à Comissão no sentido de levar a 
cabo um inquérito sobre a concorrência 
no sector agro-alimentar com o objectivo 
de analisar as consequências do poder de 
mercado dos principais fornecedores e 
retalhistas para o funcionamento deste 
mercado;

Or. en

Alteração 10
Rolandas Paksas

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Chama a atenção para a complexidade 
da cadeia de abastecimento alimentar e a 
ausência de transparência nos preços dos 
produtos alimentares; entende que uma 

3. Chama a atenção para a complexidade 
da cadeia de abastecimento alimentar e a 
ausência de transparência nos preços dos 
produtos alimentares;  entende que uma 
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análise mais aprofundada dos custos, 
processos, valor acrescentado, volumes, 
preços e margens em todos os sectores da 
cadeia de abastecimento alimentar, em 
conformidade com a lei da concorrência e a 
confidencialidade comercial, melhorará a 
transparência dos preços e a escolha dos 
consumidores;

análise mais aprofundada dos custos, 
processos, valor acrescentado, volumes, 
preços e margens em todos os sectores da 
cadeia de abastecimento alimentar, em 
conformidade com a lei da concorrência e a 
confidencialidade comercial, melhorará a 
transparência dos mecanismos de fixação 
dos preços e do sector agro-alimentar, 
bem como a escolha dos consumidores, 
aumentando simultaneamente a 
resistência do sector agro-alimentar à 
volatilidade dos preços;

Or. lt

Alteração 11
Evelyne Gebhardt

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Chama a atenção para a complexidade 
da cadeia de abastecimento alimentar e a 
ausência de transparência nos preços dos 
produtos alimentares; entende que uma 
análise mais aprofundada dos custos, 
processos, valor acrescentado, volumes, 
preços e margens em todos os sectores da 
cadeia de abastecimento alimentar, em 
conformidade com a lei da concorrência e a 
confidencialidade comercial, melhorará a 
transparência dos preços e a escolha dos 
consumidores;

3. Chama a atenção para a complexidade 
da cadeia de abastecimento alimentar e a 
ausência de transparência nos preços dos 
produtos alimentares; entende que uma 
análise mais aprofundada dos custos, da 
qualidade, processos, valor acrescentado, 
volumes, preços e margens em todos os 
sectores da cadeia de abastecimento 
alimentar, em conformidade com a lei da 
concorrência e a confidencialidade 
comercial, melhorará a transparência dos 
preços e a escolha dos consumidores, 
evitando uma discriminação injusta dos 
consumidores; congratula-se com a 
criação do Fórum de Alto Nível sobre a 
Melhoria do Funcionamento da Cadeia 
de Abastecimento Alimentar e os seus 
efeitos positivos para a melhoria das 
práticas comerciais;

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

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Chama a atenção para a complexidade 
da cadeia de abastecimento alimentar e a 
ausência de transparência nos preços dos 
produtos alimentares; entende que uma 
análise mais aprofundada dos custos, 
processos, valor acrescentado, volumes, 
preços e margens em todos os sectores da 
cadeia de abastecimento alimentar, em 
conformidade com a lei da concorrência e a 
confidencialidade comercial, melhorará a 
transparência dos preços e a escolha dos 
consumidores;

3. Chama a atenção para a complexidade 
da cadeia de abastecimento alimentar e a 
ausência de transparência nos preços dos 
produtos alimentares; entende que uma 
análise mais aprofundada dos custos, 
processos, valor acrescentado, volumes, 
preços e margens em todos os sectores da 
cadeia de abastecimento alimentar, em 
conformidade com a lei da concorrência e a 
confidencialidade comercial, melhorará a 
transparência dos preços e a escolha dos 
consumidores; considera, além disso, que 
deve ser disponibilizada mais informação 
aos consumidores sobre a forma como os 
preços finais são fixados;

Or. en

Alteração 13
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Observa que os consumidores 
querem serviços com uma boa relação 
custos-eficácia, e não apenas preços 
baixos;  salienta que a concorrência na 
cadeia de venda a retalho deve ser livre e 
justa e que a actual concentração do 
mercado alimentar não deve prejudicar a 
liberdade de escolha dos consumidores;  
exorta a Comissão e os Estados-Membros
a fazerem cumprir de forma plena e 
coerente o direito da concorrência e, 
quando aplicável a nível nacional, as 
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disposições contra a concorrência desleal 
nas relações entre empresas;

Or. en

Alteração 14
Evelyne Gebhardt

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Acentua que não existe actualmente 
nenhum regime jurídico aplicável ao 
pagamento de compensações por 
prejuízos causados por violações do 
direito da concorrência a pessoas 
singulares na maioria dos países da UE; 
observa que as autoridades da 
concorrência aplicam sanções às 
violações do direito da concorrência e que 
são pagas multas ao Estado, enquanto 
que os consumidores directamente lesados 
por tais violações não obtêm 
compensação; considera que este 
problema deve ser solucionado, a nível da 
UE, por um mecanismo adequado de 
recurso colectivo dos consumidores;    
exorta a Comissão a ponderar seriamente 
a possibilidade de criar um fundo europeu 
financiado por uma percentagem das 
coimas impostas para penalizar as 
empresas que infrinjam o direito de 
concorrência da UE; propõe que esse 
fundo seja utilizado para cobrir os custos 
das acções colectivas transfronteiriças 
que tenham uma dimensão europeia, 
desde que os fundos sejam utilizados para 
esse efeito;

Or. en
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Alteração 15
Evelyne Gebhardt

Projecto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-B. Congratula-se com a intenção da 
Comissão no sentido de rever a Directiva 
89/105/CEE do Conselho, de 21 de 
Dezembro de 1988, relativa à 
transparência das medidas que 
regulamentam a formação do preço das 
especialidades farmacêuticas para uso 
humano e a sua inclusão nos sistemas 
nacionais de seguro de saúde1 com vista a 
melhorar a transparência na definição de 
critérios mínimos para a fixação de 
preços e o regime de reembolso;

Or. en

Alteração 16
Matteo Salvini

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Observa o aumento dos preços da 
energia e o impacto negativo que este tem 
nos consumidores, especialmente nas 
pessoas idosas e vulneráveis;

4. Observa o aumento dos preços da 
energia e o impacto negativo que este tem 
nos consumidores, especialmente nas 
pessoas idosas, desempregadas, 
subempregadas e nas pessoas vulneráveis
em geral;

Or. it

Alteração 17
Pascal Canfin

                                               
1 JO L 40 de 11.2.1989, p. 8-11.
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Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Observa o aumento dos preços da 
energia e o impacto negativo que este tem 
nos consumidores, especialmente nas 
pessoas idosas e vulneráveis;

4. Observa o aumento dos preços da 
energia e o impacto negativo que este tem 
nos consumidores, especialmente nas 
pessoas idosas e vulneráveis; recorda o 
convite que dirigiu à Comissão durante a 
fase inicial da aplicação do terceiro 
pacote energético no sentido de controlar 
de perto o nível de concorrência, dado que 
os três principais actores continuam a 
representar cerca de 75 % (electricidade) 
e mais de 60 % (gás) do mercado, não 
obstante a abertura progressiva dos 
mercados em meados da década de 1990; 
convida a Comissão a publicar 
orientações com o objectivo de melhorar o 
acesso das energias renováveis à rede 
energética;

Or. en

Alteração 18
Cristian Silviu Buşoi

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Observa o aumento dos preços da 
energia e o impacto negativo que este tem 
nos consumidores, especialmente nas 
pessoas idosas e vulneráveis;

4. Lamenta o atraso verificado na 
transposição e aplicação do terceiro 
pacote energético pelos 
Estados-Membros, circunstância que 
dificulta a criação de um mercado único 
da energia genuíno e competitivo, 
privando assim os consumidores dos 
benefícios da concorrência neste sector; 
observa o aumento dos preços da energia e 
o impacto negativo que este tem nos 
consumidores, especialmente nas pessoas 
idosas e vulneráveis;
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Or. en

Alteração 19
Evelyne Gebhardt

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Observa o aumento dos preços da 
energia e o impacto negativo que este tem 
nos consumidores, especialmente nas 
pessoas idosas e vulneráveis;

4. Observa o aumento dos preços da 
energia e o impacto negativo que este tem 
nos consumidores, especialmente nas 
pessoas idosas e vulneráveis; salienta que 
o acesso a energia a preços acessíveis –
como serviço universal – deve ser 
garantido;

Or. en

Alteração 20
Andreas Schwab

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Observa o aumento dos preços da 
energia e o impacto negativo que este tem 
nos consumidores, especialmente nas
pessoas idosas e vulneráveis;

4. Observa o aumento dos preços da 
energia e o impacto negativo que este tem
nas empresas transformadoras e nos 
consumidores, especialmente nas famílias 
com rendimentos baixos;

Or. en

Alteração 21
Rolandas Paksas

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)
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Projecto de parecer Alteração

4-A. Chama a atenção para o facto de o 
bem-estar dos cidadãos da União e a 
competitividade das empresas europeias 
dependerem dos mercados da energia; 
salienta que a manipulação do mercado 
da energia e os preços pouco 
transparentes colocam artificialmente os 
preços num nível não justificado pela sua 
disponibilidade e custos de produção, pela 
capacidade de armazenamento ou 
transporte e pela procura;

Or. lt

Alteração 22
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Congratula-se com o Regulamento 
relativo à Integridade e à Transparência 
nos Mercados da Energia (REMIT) e as 
iniciativas dos Estados-Membros que 
procuram proporcionar maior transparência 
nos preços da energia e aumentar a 
confiança e a escolha do consumidor no 
mercado da energia;

5. Congratula-se com o Regulamento 
relativo à Integridade e à Transparência 
nos Mercados da Energia (REMIT) e as 
iniciativas dos Estados-Membros que 
procuram proporcionar maior transparência 
nos preços da energia e aumentar a 
confiança e a escolha do consumidor no 
mercado da energia; recorda a necessidade 
de um mercado interno da energia que 
permita aos consumidores a compra de 
energia a preços acessíveis e realça a 
necessidade de impulsionar de forma 
rigorosa a plena aplicação do pacote 
energético relativo ao mercado interno; 
encoraja a Comissão, na medida em que 
um mercado único aberto e concorrencial 
da energia não tenha sido ainda 
plenamente realizado, a monitorizar 
activamente a concorrência nos mercados
da energia;
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Or. en

Alteração 23
Evelyne Gebhardt

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Exorta a Comissão a cumprir o 
objectivo estabelecido na Agenda Digital 
para a Europa (COM(2010) 245 final/2), 
no sentido de que as diferenças entre as 
tarifas da itinerância e as das 
comunicações nacionais devem 
aproximar-se de zero até 2015; regista a 
falta de concorrência no mercado da 
itinerância e acentua a necessidade de 
uma maior transparência dos preços;

Or. en

Alteração 24
Pascal Canfin

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Salienta que deve ser dada prioridade 
ao desenvolvimento do sector das energias 
renováveis e da poupança de energia e 
que a política europeia da concorrência, 
especialmente em relação aos auxílios 
estatais, não deve ter como efeito a 
criação de entraves às medidas de 
incentivo introduzidas pelas autoridades 
públicas neste domínio;

Or. fr
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Alteração 25
Matteo Salvini

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Congratula-se com a decisão do 
Conselho de apoiar o sistema único de 
patentes da UE, há muito esperado, que 
reduzirá os custos e a burocracia para os 
empresários, assim reforçando a 
inovação, impulsionando a vantagem 
concorrencial dos Estados nacionais 
europeus e aperfeiçoando o mercado 
único;

Suprimido

Or. it

Alteração 26
Cristian Silviu Buşoi

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Congratula-se com a decisão do 
Conselho de apoiar o sistema único de 
patentes da UE, há muito esperado, que 
reduzirá os custos e a burocracia para os 
empresários, assim reforçando a inovação, 
impulsionando a vantagem concorrencial 
dos Estados nacionais europeus e 
aperfeiçoando o mercado único;

6. Congratula-se com a decisão do 
Conselho de apoiar o sistema único de 
patentes da UE, há muito esperado, que 
reduzirá os custos e a burocracia para os 
empresários, assim reforçando a inovação
no mercado único;

Or. en

Alteração 27
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projecto de parecer
N.º 6
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Projecto de parecer Alteração

6. Congratula-se com a decisão do 
Conselho de apoiar o sistema único de 
patentes da UE, há muito esperado, que 
reduzirá os custos e a burocracia para os 
empresários, assim reforçando a inovação, 
impulsionando a vantagem concorrencial 
dos Estados nacionais europeus e 
aperfeiçoando o mercado único;

6. Congratula-se com a decisão do 
Conselho de apoiar o sistema único de 
patentes da UE, há muito esperado, que 
reduzirá os custos e a burocracia para os 
empresários, assim reforçando a inovação, 
impulsionando a vantagem concorrencial 
dos Estados-Membros e aperfeiçoando o 
mercado único;

Or. en

Alteração 28
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Aplaude o objectivo da Comissão de 
eliminar as diferenças entre as tarifas da 
itinerância e as das comunicações 
nacionais até 2015;

Or. en

Alteração 29
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projecto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-B. Acentua que o reforço da 
concorrência no sector da banda larga é 
essencial para cumprir o objectivo 
"Europa 2020" de cobertura total para os 
cidadãos europeus, trazendo benefícios a 
consumidores e empresas; solicita à 
Comissão que investigue possíveis casos 
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em que o acesso aos serviços de banda 
larga tenha sido limitado ao nível 
nacional;

Or. en

Alteração 30
Rolandas Paksas

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Insta a Comissão a aumentar o controlo 
do comportamento anticoncorrencial em 
todos os sectores comerciais e a iniciar 
procedimentos formais quando apropriado.

7. Insta a Comissão a aumentar o controlo 
do comportamento anticoncorrencial em 
todos os sectores comerciais, a iniciar 
procedimentos formais quando apropriado
e a impedir práticas comerciais desleais 
que minem a confiança do público, 
constituam um obstáculo ao investimento, 
exacerbem a volatilidade dos preços da 
energia e reduzam a competitividade de 
outros sectores e de indústrias com 
grande consumo energético.

Or. lt

Alteração 31
Evelyne Gebhardt

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Insta a Comissão a aumentar o controlo 
do comportamento anticoncorrencial em 
todos os sectores comerciais e a iniciar 
procedimentos formais quando apropriado.

7. Insta a Comissão a aumentar o controlo 
do comportamento anticoncorrencial em 
todos os sectores comerciais e a iniciar 
procedimentos formais quando apropriado, 
nomeadamente quando os direitos dos 
consumidores estiverem em causa;

Or. en
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Alteração 32
Evelyne Gebhardt

Projecto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

Regozija-se com o diálogo entre a DG 
Concorrência da Comissão e as 
organizações de consumidores; encoraja 
a Comissão a intensificar esses diálogos e 
a abri-los a outras partes interessadas;

Or. en

Alteração 33
Pascal Canfin

Projecto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-A. Recorda que os serviços de interesse 
económico geral ficam submetidos às 
regras europeias da concorrência apenas 
na medida em que a aplicação dessas 
regras não constitua obstáculo ao 
cumprimento, de direito ou de facto, da 
missão particular que lhes foi confiada;

Or. fr

Alteração 34
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projecto de parecer
N.º 7-A (novo)
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Projecto de parecer Alteração

7-A. Congratula-se com o actual 
intercâmbio entre a Comissão e as 
associações de consumidores no domínio 
do direito de concorrência europeu e 
encoraja ambas as partes a promover 
estes intercâmbios;

Or. en

Alteração 35
Pascal Canfin

Projecto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-B. Considera que todos os serviços 
sociais que satisfazem necessidades 
básicas, nomeadamente em matéria de 
acesso aos cuidados de saúde, assistência 
à infância, formação profissional, 
trabalho, habitação social e inclusão 
social de pessoas vulneráveis, devem ser 
isentados das regras da concorrência;

Or. fr

Alteração 36
Pascal Canfin

Projecto de parecer
N.º 7-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-C. Lamenta o efeito potencialmente 
negativo da liberalização total do sector 
postal para a qualidade deste serviço de 
interesse económico geral, e considera 
que deve ser levado a cabo, o mais 
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rapidamente possível, um estudo 
exaustivo e independente com vista a 
analisar o impacto das directivas relativas 
aos serviços postais na qualidade e 
universalidade do serviço, nos custos para 
os consumidores e no nível e qualidade 
dos postos de trabalho neste sector;

Or. fr

Alteração 37
Pascal Canfin

Projecto de parecer
N.º 7-D (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-D. Recorda o seu convite à Comissão 
de, no âmbito do seu próximo relatório 
anual, avaliar em que medida a 
concentração de fornecedores de 
matérias-primas críticas pode ser 
prejudicial para a actividade dos sectores 
clientes e para uma economia mais eficaz 
do ponto de vista ecológico, dado que 
alguns deles têm uma importância capital 
para o desenvolvimento de tecnologias 
ecologicamente eficientes, como os 
painéis fotovoltaicos e as baterias de iões 
de lítio;

Or. en

Alteração 38
Pascal Canfin

Projecto de parecer
N.º 7-E (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-E. Considera que a futura proposta da 
Comissão sobre obrigações-projecto da 
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Estratégia UE 2020 pode e deve ser um 
factor importante para o desenvolvimento 
dos serviços de interesse geral nos 
Estados-Membros e a nível da União 
Europeia; realça que os procedimentos 
criados para esse fim devem ser definidos 
de forma explícita num quadro de 
elegibilidade dos projectos a definir em 
conformidade com o processo legislativo 
ordinário;

Or. en


