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Ändringsförslag 1
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar att 
kommissionens rapport om 
konkurrenspolitiken nu fyller 40 år och att 
rapporterna bidragit till att bygga upp den 
inre marknaden och ge konsumenterna 
bättre valmöjligheter.

1. Europaparlamentet välkomnar att 
kommissionens rapport om 
konkurrenspolitiken nu fyller 40 år och att 
rapporterna bidragit till att bygga upp den 
inre marknaden, ge konsumenterna bättre 
valmöjligheter och stimulera unionens 
ekonomiska tillväxt.

Or. lt

Ändringsförslag 2
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påpekar att den 
tillfälliga ramen för statliga stödåtgärder 
var mycket användbar för att stödja den 
ekonomiska återhämtningen. 
Kommissionen uppmuntras att fortsätta 
att tillämpa reglerna om statligt stöd på ett 
pragmatiskt sätt och samtidigt se till att 
snedvridningen av konkurrensen blir så 
liten som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 3
Andreas Schwab

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet konstaterar att 
konsumenterna ofta inte heller kan förstå 
de beslut som kommissionen fattar om att 
bötfälla karteller. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att införliva 
grunden för beräkning av böter och de 
nya bötesprinciperna i rådets förordning 
(EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 
om tillämpning av konkurrensreglerna i 
artiklarna 81 och 82 i fördraget1.

Or. en

Ändringsförslag 4
Pascal Canfin

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att bättre 
pristransparens är en förutsättning för att 
stimulera konkurrens på den inre 
marknaden och ge konsumenterna verklig 
valfrihet.

2. Europaparlamentet anser att bättre 
pristransparens är en förutsättning för att 
stimulera konkurrens på den inre 
marknaden och ge konsumenterna verklig 
valfrihet. Konkurrenspolitiken bör bidra 
till att främja och genomdriva öppna 
standarder och driftskompatibilitet för att 
förhindra att en minoritet bland 
marknadsaktörerna skapar tekniska 
inlåsningseffekter för konsumenter och 
kunder.

Or. en

Ändringsförslag 5
Rolandas Paksas

                                               
1 EGT L 1, 4.1.2003, s. 1–25.
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Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att bättre 
pristransparens är en förutsättning för att 
stimulera konkurrens på den inre 
marknaden och ge konsumenterna verklig 
valfrihet.

2. Europaparlamentet anser att bättre 
pristransparens är en förutsättning för att 
stimulera konkurrens på den inre 
marknaden, ge konsumenterna verklig 
valfrihet, förbättra kvaliteten på varor och 
tjänster och uppmuntra innovation och 
tekniska framsteg. Parlamentet påpekar 
att det höga priset på baslivsmedel, 
läkemedel och bränsle är ett resultat av 
otillräcklig eller illojal konkurrens.

Or. lt

Ändringsförslag 6
Malcolm Harbour

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att bättre 
pristransparens är en förutsättning för att 
stimulera konkurrens på den inre 
marknaden och ge konsumenterna verklig 
valfrihet.

2. Europaparlamentet anser att bättre 
pristransparens är en förutsättning för att 
stimulera konkurrens på den inre 
marknaden och ge konsumenterna verklig 
valfrihet. Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang EU:s nya rambestämmelser 
för telekommunikation och 
kommissionens förslag till en tredje 
roamingförordning, där det föreslås 
strukturåtgärder för att förbättra 
konkurrensen i grossistledet, vilket väntas 
leda till fördelar när det gäller 
konkurrensen i detaljistledet, priser och 
konsumenternas val.

Or. en
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Ändringsförslag 7
Louis Grech

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och alla berörda parter att 
se till att konkurrenspolitiken ingår i en 
helhetssyn som syftar till att ge den inre 
marknaden en nystart genom att sätta 
medborgarnas, konsumenternas och de 
små och medelstora företagens 
prioriteringar i centrum för 
beslutsfattandet och ta upp de problem 
som de tampas med dagligen.

Or. en

Ändringsförslag 8
Matteo Salvini

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet konstaterar att 
livsmedelskedjan är komplex och att 
livsmedelspriserna inte är transparenta. En 
bättre analys av kostnader, processer, 
mervärde, volymer, priser och marginaler i 
alla delar av livsmedelskedjan, i enlighet 
med konkurrensrätt och handelssekretess, 
kommer att ge konsumenterna bättre insyn 
i prissättningen och större valfrihet.

3. Europaparlamentet konstaterar att 
livsmedelskedjan är komplex och att 
livsmedelspriserna inte är transparenta. En 
bättre analys av kostnader, ursprung, 
processer, mervärde, volymer, priser och 
marginaler i alla delar av livsmedelskedjan, 
i enlighet med konkurrensrätt och 
handelssekretess, kommer att ge 
konsumenterna bättre insyn i prissättningen 
och större valfrihet.

Or. it

Ändringsförslag 9
Pascal Canfin
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Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet konstaterar att 
livsmedelskedjan är komplex och att 
livsmedelspriserna inte är transparenta. En 
bättre analys av kostnader, processer, 
mervärde, volymer, priser och marginaler i 
alla delar av livsmedelskedjan, i enlighet 
med konkurrensrätt och handelssekretess, 
kommer att ge konsumenterna bättre insyn 
i prissättningen och större valfrihet.

3. Europaparlamentet konstaterar att 
livsmedelskedjan är komplex och att 
livsmedelspriserna inte är transparenta. En 
bättre analys av kostnader, processer, 
mervärde, volymer, priser och marginaler i 
alla delar av livsmedelskedjan, i enlighet 
med konkurrensrätt och handelssekretess, 
kommer att ge konsumenterna bättre insyn 
i prissättningen och större valfrihet. 
Parlamentet påminner om sina 
uppmaningar till kommissionen att 
genomföra en konkurrensundersökning 
inom den jordbruksbaserade 
livsmedelsindustrin för att utröna vilken 
effekt de stora leverantörernas och 
detaljhandlarnas marknadsstyrka har på 
marknadens funktion.

Or. en

Ändringsförslag 10
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet konstaterar att 
livsmedelskedjan är komplex och att 
livsmedelspriserna inte är transparenta. En 
bättre analys av kostnader, processer, 
mervärde, volymer, priser och marginaler i 
alla delar av livsmedelskedjan, i enlighet 
med konkurrensrätt och handelssekretess, 
kommer att ge konsumenterna bättre insyn 
i prissättningen och större valfrihet.

3. Europaparlamentet konstaterar att 
livsmedelskedjan är komplex och att 
livsmedelspriserna inte är transparenta. En 
bättre analys av kostnader, processer, 
mervärde, volymer, priser och marginaler i 
alla delar av livsmedelskedjan, i enlighet 
med konkurrensrätt och handelssekretess, 
kommer att ge bättre insyn i 
prissättningsmekanismerna och den 
jordbruksbaserade livsmedelsindustrin 
och ge konsumenterna större valfrihet, 
samtidigt som man ökar den 
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jordbruksbaserade livsmedelsindustrins 
förmåga att stå emot prissvängningar.

Or. lt

Ändringsförslag 11
Evelyne Gebhardt

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet konstaterar att 
livsmedelskedjan är komplex och att 
livsmedelspriserna inte är transparenta. En 
bättre analys av kostnader, processer, 
mervärde, volymer, priser och marginaler i 
alla delar av livsmedelskedjan, i enlighet 
med konkurrensrätt och handelssekretess, 
kommer att ge konsumenterna bättre insyn 
i prissättningen och större valfrihet.

3. Europaparlamentet konstaterar att 
livsmedelskedjan är komplex och att 
livsmedelspriserna inte är transparenta. En 
bättre analys av kostnader, kvalitet, 
processer, mervärde, volymer, priser och 
marginaler i alla delar av livsmedelskedjan, 
i enlighet med konkurrensrätt och 
handelssekretess, kommer att ge 
konsumenterna bättre insyn i prissättningen 
och större valfrihet, samtidigt som man 
undviker orättvis 
konsumentdiskriminering. Parlamentet 
välkomnar inrättandet av högnivåforumet 
för en bättre fungerande 
livsmedelsförsörjningskedja och dess 
positiva effekter i fråga om att förbättra 
handelsmetoderna.

Or. en

Ändringsförslag 12
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet konstaterar att 
livsmedelskedjan är komplex och att 
livsmedelspriserna inte är transparenta. En 

3. Europaparlamentet konstaterar att 
livsmedelskedjan är komplex och att 
livsmedelspriserna inte är transparenta. En 
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bättre analys av kostnader, processer, 
mervärde, volymer, priser och marginaler i 
alla delar av livsmedelskedjan, i enlighet 
med konkurrensrätt och handelssekretess, 
kommer att ge konsumenterna bättre insyn 
i prissättningen och större valfrihet.

bättre analys av kostnader, processer, 
mervärde, volymer, priser och marginaler i 
alla delar av livsmedelskedjan, i enlighet 
med konkurrensrätt och handelssekretess, 
kommer att ge konsumenterna bättre insyn 
i prissättningen och större valfrihet.
Dessutom bör konsumenterna kunna få 
mer information om hur de slutliga 
priserna sätts.

Or. en

Ändringsförslag 13
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet konstaterar att 
konsumenterna vill ha valuta för sina 
pengar och inte bara låga priser.
Parlamentet betonar att konkurrensen 
mellan livsmedelskedjorna bör vara både 
fri och sund och att den nuvarande 
koncentrationen på livsmedelsmarknaden 
inte får ske på bekostnad av 
konsumenternas valfrihet. Kommissionen 
och medlemsstaterna uppmanas att 
fullständigt och konsekvent verkställa 
konkurrenslagstiftningen och, i 
tillämpliga fall på nationell nivå, 
lagstiftning om illojal konkurrens när det 
gäller business to business.

Or. en

Ändringsförslag 14
Evelyne Gebhardt

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar att det i de 
flesta EU-länder för närvarande inte 
finns något effektivt rättsligt system för 
utbetalning av ersättning för skador till 
följd av brott mot 
konkurrenslagstiftningen som drabbat 
enskilda. Parlamentet konstaterar att 
konkurrensmyndigheterna bestraffar 
brott mot konkurrenslagstiftningen och 
att böter betalas till staten. Samtidigt får 
konsumenter som drabbas direkt av dessa 
brott inte någon ersättning. Det bör finnas 
en lämplig mekanism för grupptalan för 
konsumenter inom detta område på 
EU-nivå. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att noga se över 
möjligheten att inrätta en europeisk fond 
som finansieras genom en del av de böter 
som utdöms för företag som bryter mot 
EU:s konkurrenslagstiftning. En sådan 
fond skulle kunna användas för att täcka 
kostnaderna för en gränsöverskridande 
grupptalan med en europeisk dimension, 
under förutsättning att medlen kommer 
att användas för detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 15
Evelyne Gebhardt

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet välkomnar att 
kommissionen planerar att se över rådets 
direktiv 89/105/EEG av 
den 21 december 1988 om insyn i de 
åtgärder som reglerar prissättningen på 
humanläkemedel och deras inordnande i 
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de nationella sjukförsäkringssystemen 1
för att förbättra insynen i fastställandet av 
minimiregler för prissättnings- och 
ersättningsförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 16
Matteo Salvini

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar ökningen av 
energipriserna och dess negativa effekter 
för konsumenterna, särskilt de äldre och 
utsatta.

4. Europaparlamentet noterar ökningen av 
energipriserna och dess negativa effekter 
för konsumenterna, särskilt äldre, 
arbetslösa, undersysselsatta och utsatta 
människor i allmänhet.

Or. it

Ändringsförslag 17
Pascal Canfin

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar ökningen av 
energipriserna och dess negativa effekter 
för konsumenterna, särskilt de äldre och 
utsatta.

4. Europaparlamentet noterar ökningen av 
energipriserna och dess negativa effekter 
för konsumenterna, särskilt de äldre och 
utsatta. Parlamentet påminner om sin 
uppmaning till kommissionen under de 
inledande stegen av genomförandet av det 
tredje energipaketet att noga övervaka 
konkurrensnivån eftersom de tre största 
aktörerna fortfarande står för ungefär 
75 procent (el) och över 60 procent (gas) 
av marknaden, trots att marknaden 

                                               
1 EGT L 40, 11.2.1989, s. 8–11.
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gradvis öppnades under mitten av 
1990-talet. Kommissionen uppmanas att 
utfärda riktlinjer för att förbättra 
förnybara energikällors tillträde till 
energinäten.

Or. en

Ändringsförslag 18
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar ökningen av 
energipriserna och dess negativa effekter 
för konsumenterna, särskilt de äldre och 
utsatta.

4. Europaparlamentet beklagar att 
medlemsstaterna blivit försenade med att 
införliva och genomföra det tredje 
energipaketet, vilket hindrar inrättandet 
av en verkligt konkurrenskraftig inre 
energimarknad och följaktligen gör att 
konsumenterna inte kan dra nytta av 
fördelarna med konkurrens inom denna 
sektor. Parlamentet noterar ökningen av 
energipriserna och dess negativa effekter 
för konsumenterna, särskilt de äldre och 
utsatta.

Or. en

Ändringsförslag 19
Evelyne Gebhardt

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar ökningen av 
energipriserna och dess negativa effekter 
för konsumenterna, särskilt de äldre och 
utsatta.

4. Europaparlamentet noterar ökningen av 
energipriserna och dess negativa effekter 
för konsumenterna, särskilt de äldre och 
utsatta. Parlamentet betonar att man bör 
garantera tillgång till energi – som en 
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samhällsomfattande tjänst – till rimligt 
pris.

Or. en

Ändringsförslag 20
Andreas Schwab

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar ökningen av 
energipriserna och dess negativa effekter 
för konsumenterna, särskilt de äldre och 
utsatta.

4. Europaparlamentet noterar ökningen av 
energipriserna och dess negativa effekter 
för tillverkningsindustrin och 
konsumenterna, särskilt familjer med låg 
inkomst.

Or. en

Ändringsförslag 21
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet framhåller att 
unionsmedborgarnas välbefinnande och 
de europeiska företagens konkurrenskraft 
är beroende av energimarknaderna. 
Parlamentet påpekar att otillbörlig 
marknadspåverkan på 
energimarknaderna och otillräcklig 
pristransparens på ett konstlat sätt får 
priserna att ligga på en nivå som inte 
motiveras av den faktiska tillgången och 
produktionskostnaden, lagrings- och 
transportkapaciteten samt efterfrågan.

Or. lt
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Ändringsförslag 22
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
förordningen om integritet och öppenhet på 
energimarknaderna och medlemsstaternas 
initiativ för att skapa mer insyn i 
energipriserna och öka konsumenternas 
förtroende för och valfrihet på 
energimarknaden.

5. Europaparlamentet välkomnar 
förordningen om integritet och öppenhet på 
energimarknaderna och medlemsstaternas 
initiativ för att skapa mer insyn i 
energipriserna och öka konsumenternas 
förtroende för och valfrihet på 
energimarknaden. Parlamentet påminner 
om behovet av en inre marknad för energi 
som gör det möjligt för konsumenterna att 
köpa energi till rimliga priser och 
framhåller att det inre marknadspaketet 
för energi måste genomföras fullt ut. 
Kommissionen uppmanas att aktivt 
övervaka konkurrensen på 
energimarknaderna så länge en öppen 
och konkurrenskraftig inre marknad för 
energi inte har förverkligats till fullo.

Or. en

Ändringsförslag 23
Evelyne Gebhardt

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att uppfylla målet i den 
digitala agendan för Europa 
(KOM(2010)0245) att skillnaden mellan 
roamingpriserna och priserna för 
nationella samtal bör närma sig noll 
senast 2015. Parlamentet noterar bristen 
på konkurrens på roamingmarknaden 
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och betonar att pristransparensen måste 
bli bättre.

Or. en

Ändringsförslag 24
Pascal Canfin

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet betonar att man 
bör prioritera utvecklingen av sektorn för 
förnybar energi och energisparande och 
att EU:s konkurrenspolitik, särskilt i 
fråga om statligt stöd, inte får leda till att 
man hindrar myndigheters 
stimulansåtgärder på det här området.

Or. fr

Ändringsförslag 25
Matteo Salvini

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att stödja det länge efterlängtade 
gemensamma EU-patentsystemet, vilket 
kommer att minska kostnaderna och det 
tidsödande pappersarbetet för 
företagarna. På så sätt kan man stärka 
innovationen, främja konkurrensfördelen 
hos Europas nationalstater och förbättra 
den inre marknaden.

utgår

Or. it
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Ändringsförslag 26
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att stödja det länge efterlängtade 
gemensamma EU-patentsystemet, vilket 
kommer att minska kostnaderna och det 
tidsödande pappersarbetet för företagarna. 
På så sätt kan man stärka innovationen, 
främja konkurrensfördelen hos Europas 
nationalstater och förbättra den inre 
marknaden.

6. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att stödja det länge efterlängtade 
gemensamma EU-patentsystemet, vilket 
kommer att minska kostnaderna och det 
tidsödande pappersarbetet för företagarna. 
På så sätt kan man stärka innovationen 
inom den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 27
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att stödja det länge efterlängtade 
gemensamma EU-patentsystemet, vilket 
kommer att minska kostnaderna och det 
tidsödande pappersarbetet för företagarna. 
På så sätt kan man stärka innovationen, 
främja konkurrensfördelen hos Europas 
nationalstater och förbättra den inre 
marknaden.

6. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att stödja det länge efterlängtade 
gemensamma EU-patentsystemet, vilket 
kommer att minska kostnaderna och det 
tidsödande pappersarbetet för företagarna. 
På så sätt kan man stärka innovationen, 
främja medlemsstaternas 
konkurrensfördelar och förbättra den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 28
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt
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Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens mål att få bort skillnaden 
mellan roamingpriserna och priserna för 
nationella samtal senast 2015.

Or. en

Ändringsförslag 29
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet betonar att ökad 
konkurrens inom bredbandssektorn är en 
förutsättning för att uppnå målet i 
Europa 2020-strategin om full täckning 
för Europas medborgare, vilket leder till 
fördelar för konsumenter och företag. 
Kommissionen uppmanas att undersöka 
eventuella fall där tillgången till 
bredbandstjänster har begränsats på 
nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 30
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att öka kontrollen av 
konkurrensbegränsande beteenden inom 

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att öka kontrollen av 
konkurrensbegränsande beteenden inom 
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alla handelssektorer och att vid behov 
inleda formella förfaranden.

alla handelssektorer, att vid behov inleda 
formella förfaranden och att förhindra 
orättvisa handelsmetoder som 
undergräver allmänhetens förtroende, är 
ett hinder för investeringar, förvärrar 
prissvängningarna på energimarknaden 
och minskar såväl övriga sektorers som 
energiintensiva industriers 
konkurrenskraft. 

Or. lt

Ändringsförslag 31
Evelyne Gebhardt

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att öka kontrollen av 
konkurrensbegränsande beteenden inom 
alla handelssektorer och att vid behov 
inleda formella förfaranden.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att öka kontrollen av 
konkurrensbegränsande beteenden inom 
alla handelssektorer och att vid behov 
inleda formella förfaranden, särskilt när 
konsumenträttigheterna står på spel.

Or. en

Ändringsförslag 32
Evelyne Gebhardt

Förslag till yttrande
Punkt 7-a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7-a. Europaparlamentet välkomnar 
dialogen mellan kommissionens 
generaldirektorat för konkurrens och 
konsumentorganisationerna. 
Kommissionen uppmanas att intensifiera 
dessa dialoger och låta fler aktörer delta.
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Or. en

Ändringsförslag 33
Pascal Canfin

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet påminner om att 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
endast omfattas av EU:s 
konkurrensregler i den mån 
tillämpningen av dessa regler inte rättsligt 
eller i praktiken hindrar att de särskilda 
uppgifter som tilldelats fullgörs.

Or. fr

Ändringsförslag 34
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet välkomnar utbytet 
mellan kommissionen och 
konsumentorganisationerna när det gäller 
EU:s konkurrensrätt och uppmuntrar 
båda parterna att fortsätta att främja 
dessa utbyten.

Or. en

Ändringsförslag 35
Pascal Canfin

Förslag till yttrande
Punkt 7b (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet anser att alla 
sociala tjänster som fyller ett 
grundläggande behov, särskilt när det 
gäller tillgång till hälso- och sjukvård, 
barnomsorg, yrkesutbildning, arbete, 
subventionerat boende och social 
delaktighet för utsatta människor, bör 
undantas från konkurrensreglerna.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Pascal Canfin

Förslag till yttrande
Punkt 7c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7c. Europaparlamentet beklagar den 
eventuella negativa effekt som den 
fullständiga liberaliseringen av 
postsektorn har på kvaliteten av denna 
tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, och 
anser att man så snart som möjligt bör 
genomföra en grundlig och oberoende 
undersökning för att utröna vilka 
konsekvenser direktiven om posttjänster 
fått i fråga om tjänstens kvalitet och 
allmängiltighet, kostnaderna för 
konsumenterna och nivån och kvaliteten 
på arbetstillfällena inom denna sektor.

Or. fr

Ändringsförslag 37
Pascal Canfin

Förslag till yttrande
Punkt 7d (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

7d. Europaparlamentet påminner om sin 
uppmaning till kommissionen att i nästa 
årsrapport granska i vilken utsträckning 
koncentrationen av leverantörer av 
viktiga råvaror kan vara skadlig för 
kundsektorernas verksamhet och för en 
mer miljöeffektiv ekonomi, eftersom en 
del av dem är ytterst viktiga för införandet 
av miljöeffektiva tekniker som 
solcellspaneler och litiumjonbatterier.

Or. en

Ändringsförslag 38
Pascal Canfin

Förslag till yttrande
Punkt 7e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7e. Europaparlamentet anser att det 
kommande kommissionsförslaget om 
EU 2020-projektobligationer skulle kunna 
och bör vara en avgörande drivkraft för 
utvecklingen av tjänster av allmänt 
intresse i medlemsstaterna och på 
EU-nivå. Parlamentet understryker att de 
förfaranden som införs för detta ändamål 
uttryckligen bör fastställas i ett regelverk 
om stödberättigade projekt enligt det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Or. en


