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Predlog spremembe 1
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja 40. obletnico poročila 
Komisije o konkurenci ter prispevek teh 
poročil k vzpostavitvi enotnega trga in 
omogočanju boljše izbire za potrošnike;

1. pozdravlja 40. obletnico poročila 
Komisije o konkurenci ter prispevek teh 
poročil k vzpostavitvi enotnega trga,
omogočanju boljše izbire za potrošnike in 
spodbujanju gospodarske rasti v Uniji;

Or. lt

Predlog spremembe 2
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. poudarja, da je bil začasni okvir za 
državno pomoč zelo koristen pri 
podpiranju oživljanja gospodarstva; 
spodbuja Komisijo, naj nadaljuje z 
uporabo pravil državne pomoči na 
pragmatičen način in pri tem poskrbi za 
čim manjše izkrivljanje konkurence; 

Or. en

Predlog spremembe 3
Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. ugotavlja, da tudi potrošniki pogosto 
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ne morejo razumeti odločitev Komisije v 
zvezi s kaznovanjem kartelov; zato poziva 
Komisijo, naj vključi osnovo za izračun 
glob, skupaj z novimi načeli glede glob, v 
uredbo Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. 
decembra 2002 o izvajanju pravil glede 
konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe1;

Or. en

Predlog spremembe 4
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je boljša preglednost cen 
bistvena za spodbujanje konkurence na 
enotnem trgu in da potrošnikom omogoča 
resnično izbiro;

2. meni, da je boljša preglednost cen 
bistvena za spodbujanje konkurence na 
enotnem trgu in da potrošnikom omogoča 
resnično izbiro; meni, da bi politika 
konkurence morala prispevati k 
spodbujanju in krepitvi odprtih 
standardov ter interoperabilnosti, s čimer 
bi preprečili, da bi manjšina akterjev na 
trgu tehnološko blokirala potrošnike in 
stranke;

Or. en

Predlog spremembe 5
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je boljša preglednost cen 
bistvena za spodbujanje konkurence na 

2. meni, da je boljša preglednost cen 
bistvena za spodbujanje konkurence na 

                                               
1 UL L 1, 4. 1. 2003, str. 1-25.
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enotnem trgu in da potrošnikom omogoča 
resnično izbiro;

enotnem trgu in da potrošnikom omogoča 
resnično izbiro, izboljšuje kakovost blaga 
in storitev ter spodbuja inovacije in 
tehnološki napredek; poudarja, da je 
visoka cena osnovnih živilskih proizvodov, 
zdravstvenih proizvodov in goriva 
posledica nezadostne ali nepoštene 
konkurence;

Or. lt

Predlog spremembe 6
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je boljša preglednost cen 
bistvena za spodbujanje konkurence na 
enotnem trgu in da potrošnikom omogoča 
resnično izbiro;

2. meni, da je boljša preglednost cen 
bistvena za spodbujanje konkurence na 
enotnem trgu in da potrošnikom omogoča 
resnično izbiro; pozdravlja s tem v zvezi 
nova okvirna pravila EU za 
telekomunikacije in predlog Komisije za 
uredbo o gostovanju v tujih omrežjih III, 
ki predlaga strukturne ukrepe za 
izboljšanje konkurence na veleprodajni 
ravni, s pričakovanimi koristmi pri 
konkurenci na maloprodajni ravni, cenah 
in izbiri za potrošnike;

Or. en

Predlog spremembe 7
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. poziva Komisijo in vse zainteresirane 
strani, naj zagotovi, da bo politika 
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konkurence igrala ključno vlogo pri 
holističnem pristopu na področju 
oživljanja notranjega trga, pri čemer se v 
središče procesa odločanja postavi 
prednostne naloge državljanov, 
potrošnikov in MSP ter obravnava 
frustracije, s katerimi se srečujejo vsak 
dan;

Or. en

Predlog spremembe 8
Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je seznanjen s kompleksnostjo dobavne 
verige v prehrambeni industriji in 
pomanjkanjem preglednosti cen 
prehrambenih izdelkov; meni, da bo boljša 
analiza stroškov, postopkov, dodane 
vrednosti, količin, cen in marž v vseh 
sekcijah dobavne verige v prehrambeni 
industriji v skladu s konkurenčnim pravom 
in poslovno zaupnostjo izboljšala 
preglednost cen in izbiro za potrošnike;

3. je seznanjen s kompleksnostjo dobavne 
verige v prehrambeni industriji in 
pomanjkanjem preglednosti cen 
prehrambenih izdelkov; meni, da bo boljša 
analiza stroškov, porekla, postopkov, 
dodane vrednosti, količin, cen in marž v 
vseh sekcijah dobavne verige v 
prehrambeni industriji v skladu s 
konkurenčnim pravom in poslovno 
zaupnostjo izboljšala preglednost cen in 
izbiro za potrošnike;

Or. it

Predlog spremembe 9
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je seznanjen s kompleksnostjo dobavne 
verige v prehrambeni industriji in 
pomanjkanjem preglednosti cen 

3. je seznanjen s kompleksnostjo dobavne 
verige v prehrambeni industriji in 
pomanjkanjem preglednosti cen 
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prehrambenih izdelkov; meni, da bo boljša 
analiza stroškov, postopkov, dodane 
vrednosti, količin, cen in marž v vseh 
sekcijah dobavne verige v prehrambeni 
industriji v skladu s konkurenčnim pravom 
in poslovno zaupnostjo izboljšala 
preglednost cen in izbiro za potrošnike;

prehrambenih izdelkov; meni, da bo boljša 
analiza stroškov, postopkov, dodane 
vrednosti, količin, cen in marž v vseh 
sekcijah dobavne verige v prehrambeni 
industriji v skladu s konkurenčnim pravom 
in poslovno zaupnostjo izboljšala 
preglednost cen in izbiro za potrošnike; 
ponavlja svoje zahteve, naj Komisija 
izvede preiskavo konkurence v 
agroživilski panogi, da preuči učinek 
tržne moči, ki jo imajo veliki dobavitelji in 
trgovci na drobno nad delovanjem tega 
trga;

Or. en

Predlog spremembe 10
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je seznanjen s kompleksnostjo dobavne 
verige v prehrambeni industriji in 
pomanjkanjem preglednosti cen 
prehrambenih izdelkov; meni, da bo boljša 
analiza stroškov, postopkov, dodane 
vrednosti, količin, cen in marž v vseh 
sekcijah dobavne verige v prehrambeni 
industriji v skladu s konkurenčnim pravom 
in poslovno zaupnostjo izboljšala 
preglednost cen in izbiro za potrošnike;

3. je seznanjen s kompleksnostjo dobavne 
verige v prehrambeni industriji in 
pomanjkanjem preglednosti cen 
prehrambenih izdelkov; meni, da bo boljša 
analiza stroškov, postopkov, dodane 
vrednosti, količin, cen in marž v vseh 
sekcijah dobavne verige v prehrambeni 
industriji v skladu s konkurenčnim pravom 
in poslovno zaupnostjo izboljšala 
preglednost mehanizma določanja cen in 
agroživilske panoge ter izboljšala izbiro za 
potrošnike, medtem ko bo hkrati povečala 
odpornost agroživilske panoge na 
volatilnost cen;

Or. lt

Predlog spremembe 11
Evelyne Gebhardt
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je seznanjen s kompleksnostjo dobavne 
verige v prehrambeni industriji in 
pomanjkanjem preglednosti cen 
prehrambenih izdelkov; meni, da bo boljša 
analiza stroškov, postopkov, dodane 
vrednosti, količin, cen in marž v vseh 
sekcijah dobavne verige v prehrambeni 
industriji v skladu s konkurenčnim pravom 
in poslovno zaupnostjo izboljšala 
preglednost cen in izbiro za potrošnike;

3. je seznanjen s kompleksnostjo dobavne 
verige v prehrambeni industriji in 
pomanjkanjem preglednosti cen 
prehrambenih izdelkov; meni, da bo boljša 
analiza stroškov, kakovosti, postopkov, 
dodane vrednosti, količin, cen in marž v 
vseh sekcijah dobavne verige v 
prehrambeni industriji v skladu s 
konkurenčnim pravom in poslovno 
zaupnostjo izboljšala preglednost cen in 
izbiro za potrošnike, ob hkratni nepošteni 
diskriminaciji potrošnikov; pozdravlja 
ustanovitev foruma na visoki ravni za 
boljše delovanje verige preskrbe s hrano 
in njene pozitivne učinke na izboljšanje 
trgovinskih praks;

Or. en

Predlog spremembe 12
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je seznanjen s kompleksnostjo dobavne 
verige v prehrambeni industriji in 
pomanjkanjem preglednosti cen 
prehrambenih izdelkov; meni, da bo boljša 
analiza stroškov, postopkov, dodane 
vrednosti, količin, cen in marž v vseh 
sekcijah dobavne verige v prehrambeni 
industriji v skladu s konkurenčnim pravom 
in poslovno zaupnostjo izboljšala 
preglednost cen in izbiro za potrošnike;

3. je seznanjen s kompleksnostjo dobavne 
verige v prehrambeni industriji in 
pomanjkanjem preglednosti cen 
prehrambenih izdelkov; meni, da bo boljša 
analiza stroškov, postopkov, dodane 
vrednosti, količin, cen in marž v vseh 
sekcijah dobavne verige v prehrambeni 
industriji v skladu s konkurenčnim pravom 
in poslovno zaupnostjo izboljšala 
preglednost cen in izbiro za potrošnike; je 
prepričan, da bi moralo biti potrošnikom 
na voljo več informacij o načinu 
oblikovanja končnih cen;
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Or. en

Predlog spremembe 13
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. ugotavlja, da potrošniki želijo dobiti 
vrednost za svoj denar, ne pa samo nizke 
cene; poudarja, da bi morala biti 
konkurenca v živilskih verigah na drobno 
svobodna in poštena in da sedanja 
koncentracija na trgu hrane ne bi smela 
vplivati na svobodno izbiro potrošnikov;  
poziva Komisijo in države članice, naj v 
celoti in skladno izvršujejo konkurenčno 
pravo ter, kjer mogoče na nacionalni 
ravni, konkurenčno pravo v 
medpodjetniških odnosih; 

Or. en

Predlog spremembe 14
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 3 - a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poudarja, da sedaj v večini držav EU ni 
učinkovitega pravnega sistema, ki bi 
urejal plačilo odškodnin za škodo, ki so jo 
utrpeli posamezniki zaradi kršitev 
konkurenčnega prava; ugotavlja, da 
organi za nadzor nad konkurenco 
kaznujejo kršitve konkurenčnega prava in 
globe se plačujejo državi, medtem ko 
potrošniki, ki jih je kršitev neposredno 
prizadela, ne prejmejo odškodnine;  meni, 
da bi se to vprašanje moralo obravnavati 
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na ravni EU z ustreznim kolektivnim 
odškodninskim mehanizmom za 
potrošnike; poziva Komisijo, naj temeljito 
premisli o možnosti ustanovitve 
evropskega sklada, ki bi se financiral iz 
naslova glob, izrečenih podjetjem, ki so 
kršila pravo EU o konkurenci; predlaga, 
da bi se lahko takšen sklad uporabil za 
kritje stroškov čezmejnih kolektivnih 
ukrepov z evropsko razsežnostjo, če se 
bodo sredstva uporabila za ta namen; 

Or. en

Predlog spremembe 15
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 3 - b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

pozdravlja namero Komisije, da revidira 
Direktivo Sveta 89/105/EGS z dne 21. 
decembra 1988 v zvezi s preglednostjo 
ukrepov, ki uravnavajo cene zdravil za 
človeško uporabo in njihovo vključenost v 
področje nacionalnih sistemov 
zdravstvenega zavarovanja1, da se izboljša 
transparentnost pri določanju minimalnih 
pravil za določanje cen in postopkov za 
povračilo stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 16
Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 4

                                               
1 UL L 40, 11.2.1989, str. 8–11.
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je seznanjen s cenami energije in 
negativnimi posledicami teh cen na 
potrošnike, zlasti starejše in ranljive;

4. je seznanjen s cenami energije in 
negativnimi posledicami teh cen na 
potrošnike, zlasti starejše, nezaposlene, 
premalo zaposlene  in ranljive ljudi na 
splošno;

Or. it

Predlog spremembe 17
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je seznanjen s cenami energije in 
negativnimi posledicami teh cen na 
potrošnike, zlasti starejše in ranljive;

4. je seznanjen s cenami energije in 
negativnimi posledicami teh cen na 
potrošnike, zlasti starejše in ranljive; 
ponavlja svoj poziv Komisiji, naj v 
zgodnjih fazah izvrševanja tretjega 
energetskega svežnja dosledno spremlja 
raven konkurence, saj imajo trije največji 
akterji še vedno v svojih rokah 75 % trga z 
elektriko in več kot 60 % trg s plinom, 
kljub postopnemu odpiranju trgov sredi 
devetdesetih let prejšnjega stoletja; poziva 
Komisijo, naj izda smernice za izboljšanje 
dostopa obnovljivih virov energije do 
energetskega omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 18
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je seznanjen s cenami energije in 
negativnimi posledicami teh cen na 
potrošnike, zlasti starejše in ranljive;

4. obžaluje zamudo, ki je nastala na strani 
držav članic pri prenosu in izvrševanju 
izvajanja tretjega energetskega svežnja, 
kar preprečuje vzpostavitev resničnega in 
konkurenčne enotnega energetskega trga 
in potrošnikom onemogoča, da bi imeli 
koristi od konkurence v tem sektorju; je 
seznanjen s cenami energije in negativnimi 
posledicami teh cen na potrošnike, zlasti 
starejše in ranljive;

Or. en

Predlog spremembe 19
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je seznanjen s cenami energije in 
negativnimi posledicami teh cen na 
potrošnike, zlasti starejše in ranljive;

4. je seznanjen s cenami energije in 
negativnimi posledicami teh cen na 
potrošnike, zlasti starejše in ranljive;
poudarja, da bi moral biti dostop do 
cenovno dostopne energije, kot 
univerzalne storitve, zajamčen;

Or. en

Predlog spremembe 20
Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je seznanjen s cenami energije in 
negativnimi posledicami teh cen na 
potrošnike, zlasti starejše in ranljive;

4. je seznanjen s cenami energije in 
negativnimi posledicami teh cen na 
predelovalno industrijo in potrošnike, 
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zlasti družine z nizkimi dohodki;

Or. en

Predlog spremembe 21
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opozarja na dejstvo, da sta blaginja 
državljanov Unije in konkurenčnost 
evropskih podjetij odvisna od energetskih 
trgov; poudarja, da manipulacija 
energetskega trga in nezadostna 
transparentnost cen umetno povzročata 
cene na ravni, ki ni utemeljena z dejansko 
razpoložljivostjo in proizvodnimi stroški, 
shranjevanjem ali transportnimi 
zmogljivostmi in povpraševanjem;

Or. lt

Predlog spremembe 22
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta o celovitosti in 
preglednosti energetskega trga (REMIT) 
ter pobude držav članic, ki želijo zagotoviti 
večjo preglednost cen energije in povečati 
zaupanje in izbiro potrošnikov na 
energetskem trgu;

5. pozdravlja uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta o celovitosti in 
preglednosti energetskega trga (REMIT) 
ter pobude držav članic, ki želijo zagotoviti 
večjo preglednost cen energije in povečati 
zaupanje in izbiro potrošnikov na 
energetskem trgu; poudarja, da je 
potreben notranji trg za energijo, ki bi 
potrošnikom omogočal kupovanje 
energije po dostopnih cenah, in poudarja, 
da je potrebno dosledno in popolno 
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izvajanje svežnja ukrepov o notranjem 
trgu z energijo; spodbuja Komisijo, naj 
dejavno spremlja konkurenco na 
energetskih trgih, ker odprt in 
konkurenčen enoten energetski trg še ni v 
celoti vzpostavljen;

Or. en

Predlog spremembe 23
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 5 - a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poziva Komisijo, naj izpolni cilj iz svojega 
sporočila o Digitalni agendi za Evropo 
(KOM(2010)245 konč./2), da se morajo 
razlike med gostovanjem v tujih omrežjih 
in nacionalnih tarifah do leta 2015 
približati ničelni vrednosti; se seznanja s 
pomanjkanjem konkurence na trgu za 
gostovanje v tujih omrežjih ter poudarja 
potrebo po večji preglednosti cen;

Or. en

Predlog spremembe 24
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da bi morala biti razvoj 
sektorja obnovljivih virov energije in 
varčevanje z energijo prednostna naloga 
in da evropska politika na področju 
konkurence, zlasti v povezavi z državno 
pomočjo, ne sme vplivati na preprečevanje 
spodbud, ki so jih javni organi uvedli na 
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tem področju;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja odločitev Sveta, da podpre 
dolgo pričakovan enotni trg EU za 
patentno varstvo, ki bo zmanjšal stroške in 
dolgotrajne administrativne postopke za 
podjetnike ter s tem okrepil inovacije, 
spodbudil konkurenčno prednost 
evropskih držav in izboljšal enotni trg;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 26
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja odločitev Sveta, da podpre 
dolgo pričakovan enotni trg EU za 
patentno varstvo, ki bo zmanjšal stroške in 
dolgotrajne administrativne postopke za 
podjetnike ter s tem okrepil inovacije, 
spodbudil konkurenčno prednost 
evropskih držav in izboljšal enotni trg;

6. pozdravlja odločitev Sveta, da podpre 
dolgo pričakovan enotni trg EU za 
patentno varstvo, ki bo zmanjšal stroške in 
dolgotrajne administrativne postopke za 
podjetnike ter s tem okrepil inovacije na 
enotnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 27
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja odločitev Sveta, da podpre 
dolgo pričakovan enotni trg EU za 
patentno varstvo, ki bo zmanjšal stroške in 
dolgotrajne administrativne postopke za 
podjetnike ter s tem okrepil inovacije, 
spodbudil konkurenčno prednost evropskih 
držav in izboljšal enotni trg;

6. pozdravlja odločitev Sveta, da podpre 
dolgo pričakovan enotni trg EU za 
patentno varstvo, ki bo zmanjšal stroške in 
dolgotrajne administrativne postopke za 
podjetnike ter s tem okrepil inovacije, 
spodbudil konkurenčno prednost držav 
članic in izboljšal enotni trg;

Or. en

Predlog spremembe 28
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. pozdravlja cilj Komisije, da bo 
odpravila razlike med gostovanjem v tujih 
omrežjih in nacionalnih tarifah do leta 
2015;

Or. en

Predlog spremembe 29
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 b. poudarja, da je povečana konkurenca 
na področju širokopasovnega omrežja 
bistvena za doseganje cilja v okviru 
strategije Evropa 2020, in sicer polna 
pokritost za vse evropske državljane, kar 
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bo prineslo koristi potrošnikom in 
podjetjem; poziva Komisijo, naj preuči 
možne primere, v katerih je bil dostop do 
storitev širokopasovnega omrežja omejen 
na nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 30
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj poveča nadzor nad 
protikonkurenčnim ravnanjem v vseh 
poslovnih sektorjih ter po potrebi sproži 
formalne postopke.

7. poziva Komisijo, naj poveča nadzor nad 
protikonkurenčnim ravnanjem v vseh 
poslovnih sektorjih, po potrebi sproži 
formalne postopke in prepreči nepoštene 
trgovinske prakse, ki spodkopavajo 
zaupanje javnosti, ovirajo naložbe, 
povzročajo volatilnost cen energije ter 
zmanjšujejo konkurenčnost drugih 
sektorjev in energetsko-intenzivnih panog. 

Or. lt

Predlog spremembe 31
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj poveča nadzor nad 
protikonkurenčnim ravnanjem v vseh 
poslovnih sektorjih ter po potrebi sproži 
formalne postopke.

7. poziva Komisijo, naj poveča nadzor nad 
protikonkurenčnim ravnanjem v vseh 
poslovnih sektorjih ter po potrebi sproži 
formalne postopke, zlasti kadar gre za
vprašanje pravic potrošnikov;

Or. en
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Predlog spremembe 32
Evelyne Gebhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 7 - a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

pozdravlja dialog med GD Komisije za 
konkurenco in organizacijami 
potrošnikov; spodbuja Komisijo, naj 
okrepi dialog ter ga odpre za dodatne 
zainteresirane strani;

Or. en

Predlog spremembe 33
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. ponovno poudarja, da so storitve 
splošnega gospodarskega interesa 
predmet evropskih pravil o konkurenci 
samo v toliko, v kolikor uporaba teh pravil 
ne ovira opravljanja, formalno ali 
dejansko, določenih nalog, ki so jim bile 
dodeljene;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. pozdravlja obstoječo izmenjavo med 
Komisijo in združenji potrošnikov na 
področju evropskega prava o konkurenci 
ter spodbuja obe strani, naj nadalje 
spodbujata te izmenjave;

Or. en

Predlog spremembe 35
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. meni, da bi bilo treba vse socialne 
storitve, ki zadovoljujejo osnovne potrebe, 
zlasti kar zadeva dostop do zdravstvene 
oskrbe, varstva otrok, profesionalnega 
usposabljanja, dela, socialnih stanovanj 
in socialno vključenost ranljivih oseb, 
izvzeti iz področja uporabe pravil o 
konkurenci;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. obžaluje morebiten škodljiv vpliv 
popolne liberalizacije sektorja poštnih 
storitev na kakovost teh storitev splošnega 
gospodarskega interesa; meni, da bi bilo 
treba čim prej izvesti poglobljeno in 
neodvisno študijo o vplivu direktive o 
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poštnih storitvah na kakovost in 
univerzalnost storitve, stroške za 
potrošnike ter raven in kakovost delovnih 
mest v tem sektorju;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 7 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 d. ponovno poziva Komisijo, naj v 
svojem naslednjem letnem poročilu 
preuči, v kolikšnem obsegu lahko 
koncentracija dobaviteljev ključnih 
surovin škodi dejavnosti sektorjev 
odjemalcev in ekološko bolj učinkovitemu 
gospodarstvu, saj so nekateri izmed teh 
izredno pomembni za uveljavljanje 
ekološko učinkovitih tehnologij, kot so 
fotonapetostne celice in litij-ionske 
baterije;

Or. en

Predlog spremembe 38
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 7 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 e. meni, da bi prihodnji predlog 
Komisije o projektnih obveznicah 
EU 2020 lahko bil in mora biti pomemben 
generator razvoja storitev splošnega 
pomena v državah članicah in na ravni 
Evropske unije; poudarja, da je treba 
postopke, ki so vzpostavljeni v ta namen, 
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izrecno opredeliti v okviru za upravičenost 
projektov, ki ga je treba določiti po 
običajnem zakonodajnem postopku;

Or. en


