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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. víta 40. výročie správy Komisie o 
hospodárskej súťaži, ako aj prínos správ k 
budovaniu jednotného trhu a
zabezpečovaniu kvalitnejších volieb pre 
spotrebiteľov;

1. víta 40. výročie správy Komisie o 
hospodárskej súťaži, ako aj prínos správ k 
budovaniu jednotného trhu,
zabezpečovaniu lepšieho výberu pre 
spotrebiteľov a podnecovaniu 
hospodárskeho rastu Únie;

Or. lt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. pripomína, že dočasný rámec pre 
štátnu pomoc bol veľmi užitočný pri 
podpore hospodárskej obnovy; nabáda 
Komisiu, aby naďalej uplatňovala 
pravidlá pre štátnu pomoc pragmatickým 
spôsobom a zároveň zaistila obmedzenie 
prípadov narušenia hospodárskej súťaže 
na minimum;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. konštatuje, že aj spotrebitelia často 
nerozumejú rozhodnutiam Komisie, ktoré 
sa týkajú udeľovania pokút kartelom; 
vyzýva preto Komisiu, aby základ pre 
výpočet pokút, ako aj nové zásady 
udeľovania pokút, začlenila do 
nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 
zo 16. decembra 2002 o vykonávaní 
pravidiel hospodárskej súťaže 
stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy1;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. nazdáva sa, že vyššia transparentnosť 
cien má zásadný význam pre stimuláciu 
hospodárskej súťaže na jednotnom trhu a 
ponuku skutočného výberu pre 
spotrebiteľov;

2. nazdáva sa, že vyššia transparentnosť 
cien má zásadný význam pre stimuláciu 
hospodárskej súťaže na jednotnom trhu a 
ponuku skutočného výberu pre 
spotrebiteľov; domnieva sa, že politika 
hospodárskej súťaže by mala prispievať 
k propagácii a presadzovaniu otvorených 
noriem a interoperability, aby sa predišlo 
technologickému uväzneniu spotrebiteľov 
a klientov menšinou hráčov na trhu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Odsek 2

                                               
1 Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1 – 25.
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. nazdáva sa, že vyššia transparentnosť 
cien má zásadný význam pre stimuláciu 
hospodárskej súťaže na jednotnom trhu a 
ponuku skutočného výberu pre 
spotrebiteľov;

2. nazdáva sa, že vyššia transparentnosť 
cien má zásadný význam pre stimuláciu 
hospodárskej súťaže na jednotnom trhu,
ponuku skutočného výberu pre 
spotrebiteľov, zlepšenie kvality tovaru 
a služieb a podnecovanie inovácií
a technologického pokroku; pripomína, že 
vysoká cena základných potravinových 
výrobkov, liekov a paliva je dôsledkom 
nedostatočnej alebo nespravodlivej
hospodárskej súťaže;

Or. lt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. nazdáva sa, že vyššia transparentnosť 
cien má zásadný význam pre stimuláciu 
hospodárskej súťaže na jednotnom trhu a 
ponuku skutočného výberu pre 
spotrebiteľov;

2. nazdáva sa, že vyššia transparentnosť 
cien má zásadný význam pre stimuláciu 
hospodárskej súťaže na jednotnom trhu a 
ponuku skutočného výberu pre 
spotrebiteľov; víta v tomto smere nové 
rámcové pravidlá EÚ v oblasti 
telekomunikácií a Komisiou predložený 
návrh nariadenia Roaming III, ktorý 
navrhuje štrukturálne opatrenia na 
zlepšenie veľkoobchodnej hospodárskej 
súťaže s očakávanými prínosmi pre 
maloobchodnú hospodársku súťaž, ceny 
a výber pre spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Louis Grech
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Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. naliehavo žiada Komisiu a všetky 
zainteresované subjekty, aby zabezpečili, 
aby hospodárska súťaž zohrávala istú 
úlohu v rámci holistického prístupu 
k opätovnému oživeniu vnútorného trhu 
prostredníctvom umiestnenia priorít 
občanov, spotrebiteľov a MSP do centra 
rozhodovania a prostredníctvom riešenia 
frustrácií, ktorým dennodenne čelia;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. poukazuje na komplexnosť 
potravinového dodávateľského reťazca a 
na nedostatočnú transparentnosť cien 
potravín; domnieva sa, že kvalitnejšia 
analýza nákladov, procesov, pridanej 
hodnoty, objemov, cien a marží vo 
všetkých oblastiach potravinového 
dodávateľského reťazca zvýši v súlade s 
právom hospodárskej súťaže a zásadami 
obchodného tajomstva transparentnosť cien 
a výber pre spotrebiteľov;

3. poukazuje na komplexnosť 
potravinového dodávateľského reťazca a 
na nedostatočnú transparentnosť cien 
potravín; domnieva sa, že kvalitnejšia 
analýza nákladov, pôvodu, procesov, 
pridanej hodnoty, objemov, cien a marží vo 
všetkých oblastiach potravinového 
dodávateľského reťazca zvýši v súlade s 
právom hospodárskej súťaže a zásadami 
obchodného tajomstva transparentnosť cien 
a výber pre spotrebiteľov;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. poukazuje na komplexnosť 
potravinového dodávateľského reťazca a 
na nedostatočnú transparentnosť cien 
potravín; domnieva sa, že kvalitnejšia 
analýza nákladov, procesov, pridanej 
hodnoty, objemov, cien a marží vo 
všetkých oblastiach potravinového 
dodávateľského reťazca zvýši v súlade s 
právom hospodárskej súťaže a zásadami 
obchodného tajomstva transparentnosť cien 
a výber pre spotrebiteľov;

3. poukazuje na komplexnosť 
potravinového dodávateľského reťazca a 
na nedostatočnú transparentnosť cien 
potravín; domnieva sa, že kvalitnejšia 
analýza nákladov, procesov, pridanej 
hodnoty, objemov, cien a marží vo 
všetkých oblastiach potravinového 
dodávateľského reťazca zvýši v súlade s 
právom hospodárskej súťaže a zásadami 
obchodného tajomstva transparentnosť cien 
a výber pre spotrebiteľov; pripomína svoje 
žiadosti adresované Komisii, aby preverila
hospodársku súťaž v agropotravinárskom 
odvetví s cieľom preskúmať účinok 
trhovej sily významných dodávateľov 
a maloobchodných predajcov na 
fungovanie tohto trhu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. poukazuje na komplexnosť 
potravinového dodávateľského reťazca a 
na nedostatočnú transparentnosť cien 
potravín; domnieva sa, že kvalitnejšia 
analýza nákladov, procesov, pridanej 
hodnoty, objemov, cien a marží vo 
všetkých oblastiach potravinového 
dodávateľského reťazca zvýši v súlade s 
právom hospodárskej súťaže a zásadami 
obchodného tajomstva transparentnosť cien 
a výber pre spotrebiteľov;

3. poukazuje na komplexnosť 
potravinového dodávateľského reťazca a 
na nedostatočnú transparentnosť cien 
potravín; domnieva sa, že kvalitnejšia 
analýza nákladov, procesov, pridanej 
hodnoty, objemov, cien a marží vo 
všetkých oblastiach potravinového 
dodávateľského reťazca zvýši v súlade s 
právom hospodárskej súťaže a zásadami 
obchodného tajomstva transparentnosť
mechanizmov tvorby cien
a agropotravinárskeho odvetvia a zlepší 
výber pre spotrebiteľov, pričom zároveň 
výrazne zvýši odolnosť 
agropotravinárskeho odvetvia voči 
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nestálosti cien;

Or. lt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. poukazuje na komplexnosť 
potravinového dodávateľského reťazca a 
na nedostatočnú transparentnosť cien 
potravín; domnieva sa, že kvalitnejšia 
analýza nákladov, procesov, pridanej 
hodnoty, objemov, cien a marží vo 
všetkých oblastiach potravinového 
dodávateľského reťazca zvýši v súlade s 
právom hospodárskej súťaže a zásadami 
obchodného tajomstva transparentnosť cien 
a výber pre spotrebiteľov;

3. poukazuje na komplexnosť 
potravinového dodávateľského reťazca a 
na nedostatočnú transparentnosť cien 
potravín; domnieva sa, že kvalitnejšia 
analýza nákladov, kvality, procesov, 
pridanej hodnoty, objemov, cien a marží vo 
všetkých oblastiach potravinového 
dodávateľského reťazca zvýši v súlade s 
právom hospodárskej súťaže a zásadami 
obchodného tajomstva transparentnosť cien 
a výber pre spotrebiteľov, pričom súčasne 
zabráni nespravodlivej diskriminácii 
spotrebiteľov; víta vytvorenie fóra na 
vysokej úrovni pre lepšie fungovanie 
potravinového dodávateľského reťazca 
a jeho pozitívny vplyv na zlepšovanie 
obchodných postupov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. poukazuje na komplexnosť 
potravinového dodávateľského reťazca a 
na nedostatočnú transparentnosť cien 
potravín; domnieva sa, že kvalitnejšia 

3. poukazuje na komplexnosť 
potravinového dodávateľského reťazca a 
na nedostatočnú transparentnosť cien 
potravín; domnieva sa, že kvalitnejšia 
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analýza nákladov, procesov, pridanej 
hodnoty, objemov, cien a marží vo 
všetkých oblastiach potravinového 
dodávateľského reťazca zvýši v súlade s 
právom hospodárskej súťaže a zásadami 
obchodného tajomstva transparentnosť cien 
a výber pre spotrebiteľov;

analýza nákladov, procesov, pridanej 
hodnoty, objemov, cien a marží vo 
všetkých oblastiach potravinového 
dodávateľského reťazca zvýši v súlade s 
právom hospodárskej súťaže a zásadami 
obchodného tajomstva transparentnosť cien 
a výber pre spotrebiteľov; okrem toho sa 
domnieva, že spotrebitelia by mali mať 
k dispozícii viac informácií o tom, ako sa 
tvoria koncové ceny;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. konštatuje, že spotrebitelia chcú za 
svoje peniaze určitú hodnotu, nielen nízke 
ceny; zdôrazňuje, že hospodárska súťaž 
v maloobchodných potravinárskych 
reťazcoch by mala byť súčasne slobodná 
a spravodlivá a že súčasná koncentrácia 
na trhu s potravinami by nemala byť na 
úkor slobody výberu pre spotrebiteľov; 
naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, 
aby v plnej miere a jednotne presadzovali 
právo hospodárskej súťaže a, ak je 
uplatniteľné na vnútroštátnej úrovni, 
právo v oblasti nespravodlivej
hospodárskej súťaže vo vzťahoch medzi 
podnikmi;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Odsek 3 – a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že v súčasnosti vo väčšine 
krajín EÚ neexistuje účinný právny 
systém riadiaci platenie kompenzácie za 
škody spôsobené jednotlivcovi porušením 
práva hospodárskej súťaže; konštatuje, že 
orgány na ochranu hospodárskej súťaže 
trestajú prípady porušenia práva 
hospodárskej súťaže a štátu sa platia 
pokuty, avšak spotrebitelia, ktorých sa 
tieto prípady porušenia priamo týkajú, 
nedostávajú žiadne odškodnenie; 
domnieva sa, že túto problematiku by mal 
na úrovni EÚ riešiť vhodný kolektívny 
spotrebiteľský nápravný mechanizmus; 
vyzýva Komisiu, aby dôkladne zvážila 
možnosť vytvoriť európsky fond 
financovaný podielom z pokút udelených s 
cieľom potrestať spoločnosti porušujúce
právo hospodárskej súťaže EÚ; navrhuje, 
aby sa takýto fond používal na pokrytie 
nákladov cezhraničného kolektívneho
konania s európskym rozmerom, a to za 
predpokladu, že sa tieto prostriedky 
použijú práve na tento účel;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Odsek 3 – b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. víta skutočnosť, že Komisia zamýšľa 
revidovať smernicu Rady 89/105/EHS 
z 21. decembra 1988 o transparentnosti 
opatrení upravujúcich stanovovanie cien 
humánnych liekov a ich zaraďovanie 
do vnútroštátnych systémov 
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zdravotného poistenia1 s cieľom zvýšiť 
transparentnosť pri určovaní 
minimálnych pravidiel tvorby cien 
a postupov vyplácania prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. poukazuje na zvýšenie cien energií a na 
jeho negatívny vplyv na spotrebiteľov, 
najmä na starých ľudí a zraniteľné 
skupiny;

4. poukazuje na zvýšenie cien energií a na 
jeho negatívny vplyv na spotrebiteľov, 
najmä na starých ľudí, nezamestnaných, 
podzamestnaných a zraniteľných ľudí 
vôbec;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. poukazuje na zvýšenie cien energií a na 
jeho negatívny vplyv na spotrebiteľov, 
najmä na starých ľudí a zraniteľné skupiny;

4. poukazuje na zvýšenie cien energií a na 
jeho negatívny vplyv na spotrebiteľov, 
najmä na starých ľudí a zraniteľné skupiny;
pripomína svoju výzvu adresovanú 
Komisii počas prvých krokov zavádzania 
tretieho energetického balíka, aby pozorne 
monitorovala úroveň hospodárskej 
súťaže, keďže traja najväčší hráči ešte 
stále predstavujú okolo 75 % (elektrina) 
a viac ako 60 % (plyn) trhu, a to napriek 
postupnému otváraniu trhov v polovici 90. 

                                               
1 Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 8 – 11.
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rokov 20. storočia; vyzýva Komisiu, aby 
vydala usmernenia na zlepšenie prístupu 
energie z obnoviteľoch zdrojov do 
energetických sietí;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. poukazuje na zvýšenie cien energií a na 
jeho negatívny vplyv na spotrebiteľov, 
najmä na starých ľudí a zraniteľné skupiny;

4. vyjadruje poľutovanie nad zdržaním, 
ktoré členské štáty spôsobili pri 
transponovaní a vykonávaní tretieho 
energetického balíka a ktoré brzdí 
vytvorenie skutočného a konkurenčného 
jednotného trhu s energiou, čo 
spotrebiteľov oberá o prínosy 
hospodárskej súťaže v tomto odvetví; 
poukazuje na zvýšenie cien energií a na 
jeho negatívny vplyv na spotrebiteľov, 
najmä na starých ľudí a zraniteľné skupiny;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. poukazuje na zvýšenie cien energií a na 
jeho negatívny vplyv na spotrebiteľov, 
najmä na starých ľudí a zraniteľné skupiny;

4. poukazuje na zvýšenie cien energií a na 
jeho negatívny vplyv na spotrebiteľov, 
najmä na starých ľudí a zraniteľné skupiny; 
zdôrazňuje, že prístup k dostupnej energii 
– ako univerzálnej službe – by mal byť 
zaručený;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. poukazuje na zvýšenie cien energií a na 
jeho negatívny vplyv na spotrebiteľov, 
najmä na starých ľudí a zraniteľné 
skupiny; 

4. poukazuje na zvýšenie cien energií a na 
jeho negatívny vplyv na výrobné podniky a
spotrebiteľov, najmä na nízkopríjmové 
rodiny;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. upozorňuje na skutočnosť, že 
blahobyt európskych občanov 
a konkurencieschopnosť európskych 
podnikov závisia od trhov s energiou; 
pripomína, že manipulácia s trhom 
s energiou a nedostatočne transparentné 
ceny umelo spôsobujú, že ceny sú na 
úrovni neodôvodnenej skutočnou 
dostupnosťou a výrobnými nákladmi, 
skladovacou alebo prepravnou kapacitou 
a dopytom;

Or. lt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt
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Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. víta nariadenie o integrite a 
transparentnosti trhu s energiou a iniciatívy 
členských štátov zamerané na zaručenie 
väčšej transparentnosti cien energií, 
zvýšenie dôvery spotrebiteľov a zlepšenie 
výberu na trhu s energiou;

5. víta nariadenie o integrite a 
transparentnosti trhu s energiou a iniciatívy 
členských štátov zamerané na zaručenie 
väčšej transparentnosti cien energií, 
zvýšenie dôvery spotrebiteľov a zlepšenie 
výberu na trhu s energiou; pripomína 
potrebu vnútorného trhu s energiou, ktorý 
spotrebiteľom umožní nakupovať energiu 
za dostupné ceny, a zdôrazňuje potrebu 
dôsledného úsilia o plnohodnotné 
zavedenie energetického balíka pre 
vnútorný trh; nabáda Komisiu, aby 
aktívne monitorovala hospodársku súťaž 
na trhoch s energiou, keďže sa ešte 
nepodarilo v plnej miere dosiahnuť 
otvorený a konkurencieschopný jednotný 
trh s energiou;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. naliehavo žiada Komisiu, aby splnila 
cieľ stanovený v Digitálnej agende pre 
Európu (KOM(2010) 245 v konečnom 
znení/2), aby sa rozdiely medzi 
vnútroštátnymi a roamingovými tarifami 
do roku 2015 priblížili k nule; berie na 
vedomie absenciu hospodárskej súťaže na 
roamingovom trhu a zdôrazňuje potrebu 
lepšej transparentnosti cien;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že prioritu by mal mať 
rozvoj odvetvia obnoviteľných zdrojov 
energie a energetických úspor a že 
európska politika v oblasti hospodárskej 
súťaže, a to najmä vo vzťahu k štátnej 
pomoci, nesmie byť prekážkou 
stimulačných opatrení zavedených 
verejnými orgánmi v tejto oblasti;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. víta rozhodnutie Rady podporiť dlho 
očakávaný jednotný patentový systém EÚ, 
pomocou ktorého sa podnikateľom znížia 
náklady a časovo náročné administratívne 
vybavovanie, čo zároveň povzbudí 
konkurenčnú výhodu jednotlivých štátov 
Európy a skvalitní jednotný trh;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. víta rozhodnutie Rady podporiť dlho 
očakávaný jednotný patentový systém EÚ, 
pomocou ktorého sa podnikateľom znížia 
náklady a časovo náročné administratívne 
vybavovanie, čo zároveň zlepší inováciu, 
povzbudí konkurenčnú výhodu 
jednotlivých štátov Európy a skvalitní 
jednotný trh;

6. víta rozhodnutie Rady podporiť dlho 
očakávaný jednotný patentový systém EÚ, 
pomocou ktorého sa podnikateľom znížia 
náklady a časovo náročné administratívne 
vybavovanie, čo zároveň zlepší inováciu 
v rámci jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. víta rozhodnutie Rady podporiť dlho 
očakávaný jednotný patentový systém EÚ, 
pomocou ktorého sa podnikateľom znížia 
náklady a časovo náročné administratívne 
vybavovanie, čo zároveň zlepší inováciu, 
povzbudí konkurenčnú výhodu 
jednotlivých štátov Európy a skvalitní 
jednotný trh;

6. víta rozhodnutie Rady podporiť dlho 
očakávaný jednotný patentový systém EÚ, 
pomocou ktorého sa podnikateľom znížia 
náklady a časovo náročné administratívne 
vybavovanie, čo zároveň zlepší inováciu, 
povzbudí konkurenčnú výhodu členských 
štátov a skvalitní jednotný trh;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. víta cieľ Komisie odstrániť rozdiely 
medzi roamingovými a vnútroštátnymi 
tarifami do roku 2015;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Odsek 6b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6b. zdôrazňuje, že vyššia miera 
hospodárskej súťaže v odvetví 
širokopásmového pripojenia je zásadne 
dôležitá na dosiahnutie cieľa stratégie 
Európa 2020 v oblasti úplného pokrytia 
európskych občanov, ktorý prinesie 
výhody spotrebiteľom aj podnikom; žiada 
Komisiu, aby preverila možné prípady 
obmedzenia prístupu k širokopásmovým 
službám na vnútroštátnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. dôrazne žiada Komisiu, aby zvýšila 
kontrolu správania narušujúceho 
hospodársku súťaž vo všetkých 
obchodných sektoroch a v prípade potreby 
začala formálne konanie;

7. dôrazne žiada Komisiu, aby zvýšila 
kontrolu správania narušujúceho 
hospodársku súťaž vo všetkých 
obchodných sektoroch, aby v prípade 
potreby začala formálne konanie a aby 
predchádzala nečestným obchodným 
postupom, ktoré podrývajú dôveru 
verejnosti, sú prekážkou pre investície, 
prehlbujú nestálosť cien energie a znižujú 
konkurencieschopnosť iných sektorov 
a energeticky náročných odvetví;

Or. lt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. dôrazne žiada Komisiu, aby zvýšila 
kontrolu správania narušujúceho 
hospodársku súťaž vo všetkých 
obchodných sektoroch a v prípade potreby 
začala formálne konanie;

7. dôrazne žiada Komisiu, aby zvýšila 
kontrolu správania narušujúceho 
hospodársku súťaž vo všetkých 
obchodných sektoroch a v prípade potreby 
začala formálne konanie, a to najmä ak sú 
ohrozené práva spotrebiteľa;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Evelyne Gebhardt

Návrh stanoviska
Odsek 7 –a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

víta dialóg medzi generálnym 
riaditeľstvom Komisie pre hospodársku 
súťaž a spotrebiteľskými organizáciami; 
nabáda Komisiu, aby tento dialóg 
zintenzívnila a otvorila ho ďalším 
zainteresovaným subjektom;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. pripomína, že služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu podliehajú 
európskym pravidlám hospodárskej 
súťaže len vtedy, ak uplatňovanie týchto 
pravidiel nebráni de iure ani de facto 
výkonu konkrétnych úloh, ktoré sú im 
pridelené;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. víta súčasnú výmenu názorov medzi 
Komisiou a spotrebiteľskými združeniami 
v oblasti európskeho práva hospodárskej 
súťaže a nabáda obe strany, aby túto 
výmenu názorov podporovali;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 7b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7b. domnieva sa, že všetky sociálne služby, 
ktoré zabezpečujú základné potreby, 
najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti, 
starostlivosti o deti, odbornej prípravy, 
práce, sociálneho bývania a sociálneho 
začleňovania zraniteľných osôb, by 
nemali podliehať pravidlám hospodárskej 
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súťaže;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 7c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7c. ľutuje potenciálne škodlivý účinok 
úplnej liberalizácie poštového odvetvia na 
kvalitu tejto služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu a domnieva sa, že 
by sa mala čo najskôr uskutočniť 
dôkladná a nezávislá štúdia skúmajúca 
vplyv smerníc o poštových službách na 
kvalitu a univerzálnosť služby, náklady
pre spotrebiteľov a množstvo a kvalitu 
pracovných miest v tomto odvetví;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 7d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7d. pripomína svoju výzvu adresovanú 
Komisii, aby vo svojej ďalšej výročnej 
správe preskúmala, nakoľko môže byť 
koncentrácia dodávateľov kriticky 
dôležitých surovín škodlivá pre činnosť 
klientskych odvetví a ekologicky 
efektívnejšie hospodárstvo, keďže niektoré 
z nich majú obrovský význam pre 
zavádzanie ekologicky efektívnych 
technológií, ako sú napríklad 
fotovoltaické panely a lítiovo-iónové 
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batérie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 7e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7e. domnieva sa, že nadchádzajúci návrh 
Komisie v oblasti projektových dlhopisov 
stratégie EÚ 2020 by mohol a mal by byť 
hlavným vektorom rozvoja služieb 
všeobecného záujmu v členských štátoch 
aj na úrovni Európskej únie; zdôrazňuje, 
že postupy vytvorené s týmto účelom by sa 
mali výslovne uvádzať v rámci 
prípustnosti projektu, ktorý bude 
vymedzený riadnym legislatívnym 
postupom;

Or. en


