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Amendamentul 1
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută cea de-a 40-a aniversare a 
raportului Comisiei privind concurența și 
contribuția pe care rapoartele pe această 
temă au avut-o la construirea pieței unice și 
la îmbunătățirea posibilităților de alegere 
pentru consumatori;

1. salută cea de-a 40-a aniversare a
raportului Comisiei privind concurența și 
contribuția pe care rapoartele pe această 
temă au avut-o la construirea pieței unice și 
la îmbunătățirea posibilităților de alegere 
pentru consumatori, precum și la creșterea 
economică a Uniunii Europene;

Or. lt

Amendamentul 2
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază utilitatea pe care cadrul 
temporar pentru ajutoarele de stat a avut-
o în susținerea redresării economice; 
încurajează Comisia să aplice în 
continuare normele privind ajutoarele de 
stat într-un mod pragmatic, asigurând, în 
același timp, limitarea la maximum a 
denaturărilor concurenței;

Or. en

Amendamentul 3
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată, de asemenea, faptul că, 
adesea, consumatorii nu pot înțelege 
deciziile adoptate de Comisie cu privire la 
amendarea cartelurilor; prin urmare, 
solicită Comisiei să includă baza de calcul 
a amenzilor, alături de noile principii de 
aplicare a amenzilor, în Regulamentul 
(CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 
16 decembrie 2002 privind punerea în 
aplicare a normelor de concurență 
prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat1;

Or. en

Amendamentul 4
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că o mai mare transparență a 
prețurilor este esențială pentru stimularea 
concurenței pe piața unică și pentru a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a face o 
alegere reală;

2. consideră că o mai mare transparență a 
prețurilor este esențială pentru stimularea 
concurenței pe piața unică și pentru a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a face o 
alegere reală; consideră că politica în 
domeniul concurenței ar trebui să 
contribuie la promovarea și aplicarea 
unor standarde deschise și a 
interoperabilității în vederea prevenirii 
izolării tehnologice a consumatorilor și a 
clienților de către o minoritate de actori 
de pe piață;

Or. en

Amendamentul 5
Rolandas Paksas

                                               
1 JO L 1, 4.1.2003, p. 1-25.



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

RO

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că o mai mare transparență a 
prețurilor este esențială pentru stimularea 
concurenței pe piața unică și pentru a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a face o 
alegere reală;

2. consideră că o mai mare transparență a 
prețurilor este esențială pentru stimularea 
concurenței pe piața unică și pentru a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a face o 
alegere reală, crescând calitatea bunurilor 
și serviciilor și încurajând inovația și 
progresul tehnologic; constată că prețul 
ridicat al produselor alimentare, al 
medicamentelor și combustibilului este 
rezultatul unei concurențe neloiale și 
inadecvate;

Or. lt

Amendamentul 6
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că o mai mare transparență a 
prețurilor este esențială pentru stimularea 
concurenței pe piața unică și pentru a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a face o 
alegere reală;

2. consideră că o mai mare transparență a 
prețurilor este esențială pentru stimularea 
concurenței pe piața unică și pentru a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a face o 
alegere reală; salută, în această privință, 
noile norme privind cadrul UE al 
telecomunicațiilor și propunerea de 
regulament Roaming III a Comisiei, care 
prezintă măsuri structurale de 
îmbunătățire a concurenței în sectorul 
angro, alături de beneficiile estimate 
pentru concurența în sectorul detailist, 
precum și în materie de prețuri și de 
opțiuni pentru consumatori;

Or. en
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Amendamentul 7
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. îndeamnă Comisia și toate părțile 
interesate să se asigure că politica în 
domeniul concurenței se integrează într-o 
abordare holistică a revigorării pieței 
interne, prin plasarea priorităților 
cetățenilor, ale consumatorilor și ale 
IMM-urilor în centrul procesului 
decizional, precum și prin soluționarea 
dificultăților cu care aceștia se confruntă 
în fiecare zi;

Or. en

Amendamentul 8
Matteo Salvini

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. remarcă complexitatea lanțului de 
aprovizionare cu alimente și lipsa de 
transparență în stabilirea prețurilor la 
alimente; consideră că printr-o mai bună 
analiză a costurilor, a proceselor, a valorii 
adăugate, a volumelor, a prețurilor și a 
marjelor din cadrul tuturor secțiunilor 
lanțului de aprovizionare cu alimente, în 
conformitate cu legislația în materie de 
concurență și de confidențialitate 
comercială, se vor îmbunătăți transparența
prețurilor și posibilitățile aflate la 
dispoziția consumatorilor;

3. remarcă complexitatea lanțului de 
aprovizionare cu alimente și lipsa de 
transparență în stabilirea prețurilor la 
alimente; consideră că printr-o mai bună 
analiză a costurilor, a originii, a 
proceselor, a valorii adăugate, a volumelor, 
a prețurilor și a marjelor din cadrul tuturor 
secțiunilor lanțului de aprovizionare cu 
alimente, în conformitate cu legislația în 
materie de concurență și de 
confidențialitate comercială, se vor 
îmbunătăți transparența prețurilor și 
posibilitățile aflate la dispoziția 
consumatorilor;

Or. it



AM\881927RO.doc 7/22 PE475.792v01-00

RO

Amendamentul 9
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. remarcă complexitatea lanțului de 
aprovizionare cu alimente și lipsa de 
transparență în stabilirea prețurilor la 
alimente; consideră că printr-o mai bună 
analiză a costurilor, a proceselor, a valorii 
adăugate, a volumelor, a prețurilor și a 
marjelor din cadrul tuturor secțiunilor 
lanțului de aprovizionare cu alimente, în 
conformitate cu legislația în materie de 
concurență și de confidențialitate 
comercială, se vor îmbunătăți transparența 
prețurilor și posibilitățile aflate la 
dispoziția consumatorilor;

3. remarcă complexitatea lanțului de 
aprovizionare cu alimente și lipsa de 
transparență în stabilirea prețurilor la 
alimente; consideră că printr-o mai bună 
analiză a costurilor, a proceselor, a valorii 
adăugate, a volumelor, a prețurilor și a 
marjelor din cadrul tuturor secțiunilor 
lanțului de aprovizionare cu alimente, în 
conformitate cu legislația în materie de 
concurență și de confidențialitate 
comercială, se vor îmbunătăți transparența 
prețurilor și posibilitățile aflate la 
dispoziția consumatorilor; reamintește 
solicitările sale adresate Comisiei de a 
efectua o anchetă privind concurența în 
sectorul industriei agroalimentare, pentru 
a analiza efectul pe care ponderea 
deținută pe piață de principalii furnizori și 
comercianți cu amănuntul îl are asupra 
funcționării pieței;

Or. en

Amendamentul 10
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. remarcă complexitatea lanțului de 
aprovizionare cu alimente și lipsa de 
transparență în stabilirea prețurilor la 
alimente; consideră că printr-o mai bună 
analiză a costurilor, a proceselor, a valorii 

3. remarcă complexitatea lanțului de 
aprovizionare cu alimente și lipsa de 
transparență în stabilirea prețurilor la 
alimente; consideră că printr-o mai bună 
analiză a costurilor, a proceselor, a valorii 
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adăugate, a volumelor, a prețurilor și a 
marjelor din cadrul tuturor secțiunilor 
lanțului de aprovizionare cu alimente, în 
conformitate cu legislația în materie de 
concurență și de confidențialitate 
comercială, se vor îmbunătăți transparența 
prețurilor și posibilitățile aflate la 
dispoziția consumatorilor;

adăugate, a volumelor, a prețurilor și a 
marjelor din cadrul tuturor secțiunilor 
lanțului de aprovizionare cu alimente, în 
conformitate cu legislația în materie de 
concurență și de confidențialitate 
comercială, se vor îmbunătăți transparența
mecanismului și a lanțului de 
aprovizionare cu alimente, posibilitățile de 
alegere ale consumatorilor și capacitatea
de adaptare la fluctuațiile prețurilor în 
lanțul de aprovizionare cu alimente;

Or. lt

Amendamentul 11
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. remarcă complexitatea lanțului de 
aprovizionare cu alimente și lipsa de 
transparență în stabilirea prețurilor la 
alimente; consideră că printr-o mai bună 
analiză a costurilor, a proceselor, a valorii 
adăugate, a volumelor, a prețurilor și a 
marjelor din cadrul tuturor secțiunilor 
lanțului de aprovizionare cu alimente, în 
conformitate cu legislația în materie de 
concurență și de confidențialitate 
comercială, se vor îmbunătăți transparența 
prețurilor și posibilitățile aflate la 
dispoziția consumatorilor;

3. remarcă complexitatea lanțului de 
aprovizionare cu alimente și lipsa de 
transparență în stabilirea prețurilor la 
alimente; consideră că printr-o mai bună 
analiză a costurilor, a calității, a 
proceselor, a valorii adăugate, a volumelor, 
a prețurilor și a marjelor din cadrul tuturor 
secțiunilor lanțului de aprovizionare cu 
alimente, în conformitate cu legislația în 
materie de concurență și de 
confidențialitate comercială, se vor 
îmbunătăți transparența prețurilor și 
posibilitățile aflate la dispoziția 
consumatorilor, evitând discriminarea 
consumatorilor; salută instituirea unui 
forum la nivel înalt pentru îmbunătățirea 
funcționării lanțului de aprovizionare cu 
alimente și efectele pozitive ale acestuia 
asupra îmbunătățirii practicilor 
comerciale;

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. remarcă complexitatea lanțului de 
aprovizionare cu alimente și lipsa de 
transparență în stabilirea prețurilor la 
alimente; consideră că printr-o mai bună 
analiză a costurilor, a proceselor, a valorii 
adăugate, a volumelor, a prețurilor și a 
marjelor din cadrul tuturor secțiunilor 
lanțului de aprovizionare cu alimente, în 
conformitate cu legislația în materie de 
concurență și de confidențialitate 
comercială, se vor îmbunătăți transparența 
prețurilor și posibilitățile aflate la 
dispoziția consumatorilor;

3. remarcă complexitatea lanțului de 
aprovizionare cu alimente și lipsa de 
transparență în stabilirea prețurilor la 
alimente; consideră că printr-o mai bună 
analiză a costurilor, a proceselor, a valorii 
adăugate, a volumelor, a prețurilor și a 
marjelor din cadrul tuturor secțiunilor 
lanțului de aprovizionare cu alimente, în 
conformitate cu legislația în materie de 
concurență și de confidențialitate 
comercială, se vor îmbunătăți transparența 
prețurilor și posibilitățile aflate la 
dispoziția consumatorilor; în plus, 
consideră că, în ceea ce privește 
modalitatea de stabilire a prețurilor 
finale, consumatorii ar trebui să dispună 
de mai multe informații;

Or. en

Amendamentul 13
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că consumatorii doresc nu 
numai prețuri scăzute, ci și valoare pentru 
bani; subliniază faptul că, în lanțurile de 
comercializare cu amănuntul a 
produselor alimentare, concurența ar 
trebui să fie atât liberă, cât și echitabilă, și 
că actuala concentrare de pe piața 
produselor alimentare nu ar trebui să se 
realizeze în detrimentul dreptului la liberă 
alegere al consumatorilor; îndeamnă 
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Comisia și statele membre să aplice 
integral și în mod coerent legislația în 
domeniul concurenței și, dacă este cazul 
la nivel național, legislația privind 
concurența neloială în relațiile dintre 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 14
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că, în prezent, în cele 
mai multe state ale UE nu există un 
sistem juridic eficient care să 
reglementeze plata compensațiilor 
acordate cetățenilor pentru pagubele 
cauzate de încălcarea legislației în 
domeniul concurenței; constată că 
autoritățile din domeniul concurenței 
pedepsesc încălcările legislației în materie 
de concurență și că amenzile sunt plătite 
statului, în timp ce consumatorii direct 
afectați de astfel de încălcări nu primesc 
compensații; consideră că această 
chestiune ar trebui să fie abordată la 
nivelul UE printr-un mecanism adecvat 
pentru acțiuni colective în despăgubire; 
invită Comisia să analizeze în detaliu 
posibilitatea creării unui fond european 
finanțat parțial din amenzile aplicate 
pentru sancționarea întreprinderilor care 
încalcă legislația UE în domeniul 
concurenței; propune ca un astfel de fond 
să poată fi utilizat pentru a acoperi 
costurile acțiunilor colective 
transfrontaliere care prezintă o 
dimensiune europeană, cu condiția ca 
fondurile să fie folosite în acest scop;

Or. en
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Amendamentul 15
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. salută intenția Comisiei de a revizui 
Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 
21 decembrie 1988 privind transparența 
măsurilor care reglementează stabilirea 
prețurilor medicamentelor de uz uman și 
includerea acestora în domeniul de 
aplicare al sistemelor naționale de 
asigurări de sănătate1, în vederea 
îmbunătățirii transparenței procesului de 
elaborare a normelor minime de stabilire 
a prețurilor și a procedurilor de 
rambursare;

Or. en

Amendamentul 16
Matteo Salvini

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. remarcă majorarea prețurilor la energie 
și impactul său negativ asupra 
consumatorilor, în special asupra 
persoanelor vârstnice și a celor vulnerabile;

4. remarcă majorarea prețurilor la energie 
și impactul său negativ asupra 
consumatorilor, în special asupra 
persoanelor vârstnice, a șomerilor, a 
persoanelor angajate sub nivelul lor de 
competență și, în general, a celor 
vulnerabile; 

Or. it

                                               
1 JO L 40, 11.2.1989, p. 8-11.
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Amendamentul 17
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. remarcă majorarea prețurilor la energie 
și impactul său negativ asupra 
consumatorilor, în special asupra 
persoanelor vârstnice și a celor vulnerabile;

4. remarcă majorarea prețurilor la energie 
și impactul său negativ asupra 
consumatorilor, în special asupra 
persoanelor vârstnice și a celor vulnerabile; 
reamintește invitația adresată Comisiei în 
timpul primelor etape de punere în 
aplicare a celui de al treilea pachet 
energetic, de a monitoriza îndeaproape 
nivelul concurenței, dat fiind că 
principalii trei actori reprezintă încă un 
procent aproximativ de 75 % 
(electricitate) și de 60 % (gaze) din piață, 
în pofida deschiderii treptate a piețelor la 
jumătatea anilor 1990; invită Comisia să 
emită orientări pentru a îmbunătăți 
accesul energiilor regenerabile la rețeaua 
energetică;

Or. en

Amendamentul 18
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. remarcă majorarea prețurilor la energie 
și impactul său negativ asupra 
consumatorilor, în special asupra 
persoanelor vârstnice și a celor vulnerabile;

4. regretă întârzierea înregistrată de 
statele membre în transpunerea și 
punerea în aplicare a celui de al treilea 
pachet energetic, ceea ce împiedică 
crearea unei adevărate piețe energetice 
unice competitive, privându-i astfel pe 
consumatori de beneficiile concurenței în 
acest sector; remarcă majorarea prețurilor 
la energie și impactul său negativ asupra 
consumatorilor, în special asupra 
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persoanelor vârstnice și a celor vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 19
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. remarcă majorarea prețurilor la energie 
și impactul său negativ asupra 
consumatorilor, în special asupra 
persoanelor vârstnice și a celor vulnerabile;

4. remarcă majorarea prețurilor la energie 
și impactul său negativ asupra 
consumatorilor, în special asupra 
persoanelor vârstnice și a celor vulnerabile;
subliniază faptul că accesul la energie la 
prețuri rezonabile – ca serviciu universal 
– ar trebui să fie garantat;

Or. en

Amendamentul 20
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. remarcă majorarea prețurilor la energie 
și impactul său negativ asupra 
consumatorilor, în special asupra 
persoanelor vârstnice și a celor 
vulnerabile;

4. remarcă majorarea prețurilor la energie 
și impactul său negativ asupra 
întreprinderilor producătoare și a 
consumatorilor, în special asupra familiilor 
cu venituri reduse;

Or. en

Amendamentul 21
Rolandas Paksas
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Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. atrage atenția asupra faptului că 
bunăstarea cetățenilor Uniunii și 
competitivitatea întreprinderilor europene 
depind de piețele de energie; constată că 
manipularea piețelor de energie și lipsa de 
transparență a prețurilor determină în 
mod artificial o creștere a acestora, 
creștere care nu se justifică pe baza 
disponibilității și costurilor reale de 
producție, depozitare, transport, ți nici pe 
baza cererii;

Or. lt

Amendamentul 22
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută Regulamentul privind integritatea 
și transparența pieței energiei (REMIT) și 
inițiativele statelor membre care au drept 
scop o mai mare transparență a prețului la 
energie, îmbunătățirea încrederii 
consumatorilor și multiplicarea opțiunilor 
de care aceștia dispun pe piața energiei;

5. salută Regulamentul privind integritatea 
și transparența pieței energiei (REMIT) și 
inițiativele statelor membre care au drept 
scop o mai mare transparență a prețului la 
energie, îmbunătățirea încrederii 
consumatorilor și multiplicarea opțiunilor 
de care aceștia dispun pe piața energiei;
reamintește faptul că este nevoie de o 
piață internă a energiei care să le permită 
consumatorilor să achiziționeze energie la 
prețuri rezonabile și subliniază nevoia de 
a urmări cu strictețe punerea deplină în 
aplicare a pachetului privind piața internă 
a energiei; încurajează Comisia, în 
măsura în care nu s-a realizat pe deplin o 
piață unică deschisă și competitivă în 
domeniul energetic, să monitorizeze în 
mod activ concurența de pe piețele 
energetice;
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Or. en

Amendamentul 23
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. îndeamnă Comisia să îndeplinească 
obiectivul stabilit în Agenda digitală 
pentru Europa [COM(2010) 245 final/2], 
și anume, reducerea până aproape de zero 
până în 2015 a diferențelor dintre tarifele 
de roaming și tarifele naționale; constată 
lipsa concurenței pe piața de roaming și 
subliniază nevoia de a îmbunătăți 
transparența prețurilor;

Or. en

Amendamentul 24
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că sectorul energiilor 
regenerabile și economisirea de energie 
trebuie să fie dezvoltate cu prioritate și că 
politica europeană în domeniul 
concurenței , în special în materie de 
ajutoare de stat, nu trebuie să împiedice 
măsurile de încurajare și de stimulare, 
adoptate de administrațiile publice în 
acest domeniu;

Or. fr



PE475.792v01-00 16/22 AM\881927RO.doc

RO

Amendamentul 25
Matteo Salvini

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută decizia Consiliului de a sprijini 
mult-așteptatul sistem unic european de 
brevetare, care îi va ajuta pe antreprenori 
să economisească bani și timp, sporind 
astfel inovația, crescând avantajul 
competitiv al statelor din Europa și 
îmbunătățind piața unică;

eliminat

Or. it

Amendamentul 26
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută decizia Consiliului de a sprijini 
mult-așteptatul sistem unic european de 
brevetare, care îi va ajuta pe antreprenori 
să economisească bani și timp, sporind 
astfel inovația, crescând avantajul 
competitiv al statelor din Europa și 
îmbunătățind piața unică;

6. salută decizia Consiliului de a sprijini 
mult-așteptatul sistem unic european de 
brevetare, care îi va ajuta pe antreprenori 
să economisească bani și timp, sporind 
astfel inovarea pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 27
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută decizia Consiliului de a sprijini 
mult-așteptatul sistem unic european de 
brevetare, care îi va ajuta pe antreprenori 
să economisească bani și timp, sporind 
astfel inovația, crescând avantajul 
competitiv al statelor din Europa și 
îmbunătățind piața unică;

6. salută decizia Consiliului de a sprijini 
mult-așteptatul sistem unic european de 
brevetare, care îi va ajuta pe antreprenori 
să economisească bani și timp, sporind 
astfel inovarea, crescând avantajul 
competitiv al statelor membre și 
îmbunătățind piața unică;

Or. en

Amendamentul 28
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută obiectivul Comisiei de a elimina 
diferențele dintre tarifele de roaming și 
tarifele naționale până în anul 2015;

Or. en

Amendamentul 29
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază faptul că o concurență 
sporită în sectorul serviciilor în bandă 
largă este esențială pentru a realiza 
obiectivul Europa 2020 de acoperire 
integrală, pentru cetățenii europeni, 
aducând avantaje consumatorilor și 
întreprinderilor; solicită Comisiei să 
analizeze posibilele cazuri în care accesul 
la serviciile în bandă largă a fost limitat la 
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nivel național;

Or. en

Amendamentul 30
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei să intensifice controlul 
comportamentelor anticoncurențiale din 
toate sectoarele comerciale și să deschidă 
proceduri oficiale când este cazul.

7. solicită Comisiei să intensifice controlul 
comportamentelor anticoncurențiale din 
toate sectoarele comerciale și să deschidă 
proceduri oficiale când este cazul, pentru a 
preveni eventualele practici comerciale 
care conduc la subminarea încrederii 
cumpărătorilor și care reprezintă un 
obstacol real în calea investițiilor, care 
determină creșterea prețurilor și reduc 
volatilitatea prețurilor în alte sectoare și 
în industriile energetice intensive.

Or. lt

Amendamentul 31
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei să intensifice controlul 
comportamentelor anticoncurențiale din 
toate sectoarele comerciale și să deschidă 
proceduri oficiale când este cazul.

7. solicită Comisiei să intensifice controlul 
comportamentelor anticoncurențiale din 
toate sectoarele comerciale și să deschidă 
proceduri oficiale când este cazul, în 
special atunci când sunt în joc drepturile 
consumatorului.

Or. en
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Amendamentul 32
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. salută dialogul dintre DG Concurență 
și organizațiile consumatorilor; 
încurajează Comisia să intensifice aceste 
dialoguri și să le deschidă în cazul altor 
părți interesate.

Or. en

Amendamentul 33
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reamintește faptul că normele 
europene în materie de concurență nu se 
aplică serviciilor de interes economic 
general decât în măsura în care aplicarea 
acestor norme nu împiedică realizarea de 
drept sau de fapt a misiunii speciale care 
le-a fost conferită.

Or. fr

Amendamentul 34
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. salută schimbul existent între Comisie 
și asociațiile de consumatori în domeniul 
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legislației europene privind concurența și 
încurajează ambele părți să promoveze în 
continuare aceste schimburi.

Or. en

Amendamentul 35
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. consideră că trebuie să fie scutite de la 
aplicarea normelor privind concurența 
toate serviciile sociale care răspund 
nevoilor esențiale, în special în ceea ce 
privește accesul persoanelor vulnerabile 
la îngrijiri medicale, la îngrijirea copiilor, 
la formare profesională, la piața muncii, 
la locuințe sociale și la incluziune socială.

Or. fr

Amendamentul 36
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 7c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. regretă amenințările pe care 
liberalizarea totală a sectorului poștal le 
prezintă în ceea ce privește calitatea 
acestui serviciu de interes economic 
general și consideră că trebuie să se 
efectueze, cât mai curând posibil, o 
analiză aprofundată și independentă a 
impactului exercitat de directivele poștale 
asupra calității serviciului, a 
universalității a acestuia, a costurilor 
pentru consumatori, precum și asupra 
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nivelului și calității locurilor de muncă în 
acest sector de activitate.

Or. fr

Amendamentul 37
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 7d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. reamintește invitația adresată 
Comisiei de a analiza, în următorul său 
raport anual, măsura în care 
concentrarea furnizorilor de materii 
prime esențiale poate prejudicia 
activitatea sectoarelor-client și 
ecoeficiența economiei, dat fiind că unele 
dintre acestea sunt foarte importante în 
dezvoltarea tehnologiilor ecoeficiente, 
cum ar fi panourile fotovoltaice și 
bateriile litiu-ion.

Or. en

Amendamentul 38
Pascal Canfin

Proiect de aviz
Punctul 7e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7e. consideră că următoarea propunere a 
Comisiei referitoare la obligațiunile 
UE 2020 privind proiecte specifice ar 
putea și ar trebui să reprezinte un vector 
major pentru dezvoltarea de servicii de 
interes general în statele membre și la 
nivelul Uniunii Europene; subliniază 
faptul că procedurile create în acest sens 
ar trebui stabilite în mod explicit într-un 
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cadru de eligibilitate a proiectelor, care 
urmează să fie definit prin procedura 
legislativă ordinară.

Or. en


