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Изменение 1
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф -1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1 а . счита, че прилагането на 
законодателството относно 
държавната помощ трябва да е 
насочено към постигане на целите, 
посочени в стратегията „ЕС 2020“, 
по-специално позволявайки 
инвестициите в реалната икономика 
и насърчавайки съсредоточаването на 
повече средства в областта на 
научноизследователската дейност, 
иновациите и устойчивото развитие;

Or. it

Изменение 2
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че европейският пазар за 
електронни плащания е все още 
фрагментиран, както на национално 
ниво, така и в трансграничен план; е на 
мнение, че стандартизацията следва да 
включва необходимите мерки, за да 
гарантира по-отворен, прозрачен, 
иновативен и конкурентоспособен 
единен пазар, който носи предимства на 
всички потребители по отношение на 
мобилните плащания, оперативната 
съвместимост, разходите и 
преносимостта; поради това изисква 
Комисията да извърши оценка на 

1. отбелязва, че европейският пазар за 
електронни плащания е все още 
фрагментиран, както на национално 
ниво, така и в трансграничен план; е на 
мнение, че стандартизацията следва да 
включва необходимите мерки, за да 
гарантира по-отворен, прозрачен, 
иновативен и конкурентоспособен 
единен пазар, който носи предимства на 
всички потребители по отношение на 
мобилните плащания, оперативната 
съвместимост, разходите и 
преносимостта; поради това изисква 
Комисията да извърши оценка на 
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възможностите за въвеждане на нови 
участници - банки или не - на 
европейския пазар за картови, интернет 
и мобилни плащания, вземайки предвид 
бъдещите технологични нововъведения 
в този сектор;

възможностите за въвеждане на нови 
участници - банки или не - на 
европейския пазар за картови, интернет 
и мобилни плащания, вземайки предвид 
бъдещите технологични нововъведения 
в този сектор; счита, че е необходимо 
да бъде засилен надзорът над 
многостранно договорените такси за 
обмен и приветства предложенията в 
Акта за единния пазар ІI за 
преразглеждане на директивата за 
платежните услуги и за 
законодателна инициатива за 
многостранни банкови операции;

Or. it

Изменение 3
Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че европейският пазар за 
електронни плащания е все още 
фрагментиран, както на национално 
ниво, така и в трансграничен план; е на 
мнение, че стандартизацията следва 
да включва необходимите мерки, за да 
гарантира по-отворен, прозрачен, 
иновативен и конкурентоспособен 
единен пазар, който носи предимства
на всички потребители по отношение на
мобилните плащания, оперативната
съвместимост, разходите и 
преносимостта; поради това изисква 
Комисията да извърши оценка на 
възможностите за въвеждане на нови 
участници - банки или не - на 
европейския пазар за картови, интернет 
и мобилни плащания, вземайки предвид
бъдещите технологични нововъведения 
в този сектор;

1. отбелязва, че европейският пазар за 
електронни плащания е все още 
фрагментиран, както на национално 
ниво, така и в трансграничен план;
освен това отбелязва, че тази 
фрагментация вероятно ще се запази, 
ако се позволи на картовите мрежи и 
на операторите на мобилни мрежи на 
пазара да контролират тези нови 
възникващи пазари; насърчава мерки и 
прилагане, необходими да се гарантира
по-открит, прозрачен, иновативен и 
конкурентоспособен единен пазар на 
плащанията, който носи ползи и 
предоставя избор на всички 
потребители по отношение на
възможностите за картови, 
интернет и мобилни плащания, както 
и „мобилни портфейли“, оперативна
съвместимост, разходи и преносимост;
поради това изисква Комисията да 
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извърши оценка на възможностите за 
въвеждане на нови участници - банки 
или не - на европейския пазар за 
картови, интернет и мобилни плащания,
защитавайки и бъдещите 
технологични нововъведения в този 
сектор;

Or. en

Изменение 4
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че европейският пазар за 
електронни плащания е все още 
фрагментиран, както на национално 
ниво, така и в трансграничен план; е на 
мнение, че стандартизацията следва да 
включва необходимите мерки, за да 
гарантира по-отворен, прозрачен, 
иновативен и конкурентоспособен 
единен пазар, който носи предимства на 
всички потребители по отношение на 
мобилните плащания, оперативната 
съвместимост, разходите и 
преносимостта; поради това изисква 
Комисията да извърши оценка на 
възможностите за въвеждане на нови 
участници - банки или не - на 
европейския пазар за картови, интернет 
и мобилни плащания, вземайки предвид 
бъдещите технологични нововъведения 
в този сектор;

1. отбелязва, че европейският пазар за 
електронни плащания е все още 
фрагментиран, както на национално 
ниво, така и в трансграничен план; е на 
мнение, че стандартизацията следва да 
включва необходимите мерки, за да 
гарантира по-отворен, прозрачен, 
иновативен и конкурентоспособен 
единен пазар, който носи предимства на 
всички потребители по отношение на 
мобилните плащания, включително 
възможностите за мобилни 
плащания и „мобилните портфейли“, 
оперативната съвместимост, разходите и 
преносимостта; поради това изисква 
Комисията да извърши оценка на 
възможностите за въвеждане на нови 
участници - банки или не - на 
европейския пазар за картови, интернет 
и мобилни плащания, вземайки предвид 
бъдещите технологични нововъведения 
в този сектор;

Or. en
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Изменение 5
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че европейският пазар за 
електронни плащания е все още 
фрагментиран, както на национално 
ниво, така и в трансграничен план; е на 
мнение, че стандартизацията следва да 
включва необходимите мерки, за да 
гарантира по-отворен, прозрачен, 
иновативен и конкурентоспособен 
единен пазар, който носи предимства на 
всички потребители по отношение на 
мобилните плащания, оперативната 
съвместимост, разходите и 
преносимостта; поради това изисква 
Комисията да извърши оценка на 
възможностите за въвеждане на нови 
участници - банки или не - на 
европейския пазар за картови, интернет 
и мобилни плащания, вземайки предвид 
бъдещите технологични нововъведения 
в този сектор;

1. отбелязва, че европейският пазар за 
електронни плащания е все още 
фрагментиран, както на национално 
ниво, така и в трансграничен план; е на 
мнение, че стандартизацията следва да 
включва необходимите мерки, за да 
гарантира по-отворен, прозрачен, 
иновативен и конкурентоспособен 
единен пазар по начин, който носи 
предимства на всички потребители, по-
специално по отношение на мобилните 
плащания, оперативната съвместимост, 
разходите и преносимостта; поради това 
изисква Комисията да извърши оценка 
на възможностите за въвеждане на нови 
участници - банки или не - на 
европейския пазар за картови, интернет 
и мобилни плащания, вземайки предвид 
бъдещите технологични нововъведения 
в този сектор;

Or. en

Изменение 6
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1 б. подкрепя намерението на 
Комисията да остане бдителна по 
отношение на прозрачността на 
финансовите пазари, но е на мнение, 
че са необходими допълнителни 
усилия, за да се гарантира 
своевременна, достоверна и 
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качествена информация, по-
специално за пазарите на дериватни 
инструменти;

Or. it

Изменение 7
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 1 в (нов)

Проектостановище Изменение

1 в. счита, че конкуренцията между 
предприятията трябва да се 
провежда в среда, която гарантира 
ефективното зачитане на правата на 
потребителите, и че една система за 
колективна защита и една за 
алтернативно разрешаване на спорове 
са задължителни инструменти за 
тази цел;

Or. it

Изменение 8
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията да проучи 
подробно последните промени в 
пазара на ЕС на въздушни товарни и 
експресни услуги; отбелязва, че в 
САЩ FedEx и UPS оперират в нещо 
подобно на дуопол на пазара на 
експресни услуги и на практика през 
последните десет години са 
затворили пазара за европейски 
конкуренти; същевременно посочва, 

заличава се
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че ЕС постепенно е отворил пазарите 
си за дружества от САЩ; заключва, 
че плануваното сливане между TNT и 
UPS ще остави само едно голямо 
европейско дружество в областта на 
експресните услуги и логистиката да 
се конкурира на вътрешния пазар на 
ЕС и на световния пазар; счита, че 
това може да окаже значително 
въздействие върху ценовата 
конкуренция на вътрешния пазар, 
което не е в полза на потребителите;

Or. en

Изменение 9
Wim van de Camp

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията да проучи 
подробно последните промени в пазара 
на ЕС на въздушни товарни и 
експресни услуги; отбелязва, че в САЩ 
FedEx и UPS оперират в нещо подобно 
на дуопол на пазара на експресни 
услуги и на практика през последните 
десет години са затворили пазара за 
европейски конкуренти; 
същевременно посочва, че ЕС
постепенно е отворил пазарите си за 
дружества от САЩ; заключва, че 
плануваното сливане между TNT и 
UPS ще остави само едно голямо 
европейско дружество в областта на
експресните услуги и логистиката да 
се конкурира на вътрешния пазар на ЕС 
и на световния пазар; счита, че това 
може да окаже значително въздействие 
върху ценовата конкуренция на 
вътрешния пазар, което не е в полза на 
потребителите ;

2. призовава Комисията да проучи 
подробно последните промени в пазара 
на ЕС за доставки; отбелязва, че ЕС, за 
разлика от други региони на света,
постоянно е отварял своя пазар на 
доставки за дружества, които не са 
от ЕС; посочва, че това постоянно 
отваряне в ЕС е довело до нарушаване
на конкуренцията на вътрешния пазар 
на ЕС и на световния пазар; счита, че 
това може да окаже значително 
въздействие върху ценовата 
конкуренция на вътрешния пазар, което 
не е в полза на потребителите ;
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Or. en

Изменение 10
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2 a. счита, че Комисията извършва 
оценка единствено на злоупотребата 
на дадено дружество с неговата 
позиция на пазара; е на мнение, че 
пазари със само няколко участника са 
изправени пред опасност от картелни 
споразумения; изисква от Комисията 
да изследва как функционират в 
действителност пазари със само 
няколко участника и да извърши 
оценка на това какъв е минималният 
брой участници − необходим за да 
бъде сведен до минимум рискът от 
образуване на картели; призовава 
Комисията да изготви ясни и 
прозрачни насоки за политиката в 
областта на конкуренцията, които 
вземат предвид тези принципи.

Or. en

Изменение 11
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. настоятелно призовава Комисията 
да продължи цялостното прилагане 
на пакета за вътрешния енергиен 
пазар; тъй като все още не е напълно 
завършено изграждането на отворен 

3. насърчава Комисията активно да 
наблюдава конкуренцията на 
енергийните пазари, по-специално 
когато приватизирането на предприятия 
в областта на обществените услуги се 
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и конкурентен единен пазар в 
енергийния сектор, насърчава 
Комисията активно да наблюдава 
конкуренцията на енергийните пазари, 
по-специално когато приватизирането 
на предприятия в областта на 
обществените услуги се осъществява в 
условията на монополни или 
олигополни пазари;

осъществява в условията на монополни 
или олигополни пазари

Or. en

Изменение 12
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3 а. отбелязва липсата на ефикасна 
правна система за обезщетение за 
вреди, причинени поради нарушаване 
на правилата за конкуренцията.
Глобите за нарушение на тези 
правила биват плащани на 
държавите членки, докато пряко 
засегнатите потребители не 
получават никакво обезщетение, а 
европейски фонд, създаден от 
наложените глоби, би могъл да покрие 
разходите за международни 
колективни действия;

Or. it

Изменение 13
Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да гарантира 
балансирани възможности за 
преговаряне между производителите и
търговците на пазарите за продажба на 
нови моторни превозни средства след 
изтичането на действието на Регламента 
на Комисията (ЕО) № 1400/2002 на 31 
май 2013 г.; изисква Комисията да 
настоява за нуждата от разработване на 
принципи на добро поведение между 
производителите и търговците по 
отношение на вертикалните 
споразумения в автомобилния сектор с 
цел да се насърчи прозрачността в 
търговските и договорните отношения 
между заинтересованите страни.

4. призовава Комисията да гарантира 
балансирани възможности за 
преговаряне между производителите и
разпространителите, подчертавайки 
същевременно:

- значението на борбата срещу 
практиките на дискриминация в 
областта на онлайн 
разпространението, уредено от 
Регламент за групово освобождаване 
от вертикални ограничения 
(Регламент № 330/20120 на 
Комисията) за запазване 
възможността на 
разпространителите да използват 
новаторски методи на 
разпространение, като онлайн 
платформи, и да достигат по-широк 
кръг клиенти;
- значението на търговците на пазарите 
за продажба на нови моторни превозни 
средства след изтичането на действието 
на Регламента на Комисията (ЕО) 
№ 1400/2002 на 31 май 2013 г.; изисква 
Комисията да настоява за нуждата от 
разработване на принципи на добро 
поведение между производителите и 
търговците по отношение на 
вертикалните споразумения в 
автомобилния сектор, по-специално по 
отношение на защитата на 
инвестиции след прекратяването на 
договор и възможностите за 
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прехвърляне на стопанската дейност 
към друг член на мрежата, с цел да се 
насърчи прозрачността в търговските и 
договорните отношения между 
заинтересованите страни.

Or. en

Изменение 14
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4 a. призовава Комисията да 
гарантира балансирани възможности 
за преговаряне между 
производителите и 
разпространителите в областта на 
онлайн разпространението, уредено 
от Регламент за групово 
освобождаване от вертикални 
ограничения (Регламент № 330/20120 
на Комисията) за запазване 
възможността на 
разпространителите да използват 
новаторски методи на 
разпространение, като онлайн 
платформи, за да достигат по-широк 
кръг клиенти, и за ограничаване на 
практиките на дискриминация;

Or. en

Изменение 15
Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)
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Проектостановище Изменение

4 a. в тази връзка приветства 
усилието от страна на 
заинтересованите страни във 
веригата за доставка на храни да се 
споразумеят относно принципи на 
добри практики в отношенията 
между предприятия и за прилагане на 
мерки за зачитане на свободната и 
честна конкуренция; призовава 
Комисията да остане ангажирана с 
наблюдението на прилагането на 
тези принципи, както ще направи 
Парламентът посредством своята 
годишна кръгла маса, посветена на 
търговията на дребно;

Or. en

Изменение 16
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4 a. Признава, че франчайзингът 
представлява добър начин за 
оцеляване на независимите търговци 
на дребно във високо конкурентна 
среда; отбелязва със загриженост, че 
договорите, с които търговците на 
дребно могат да станат 
франчайзополучатели, стават все по-
строги, например след 
прекратяването на договора за 
франчайз се забранява откриването 
на нов магазин в същия сектор за 
период от една до три години.
Призовава Комисията да гарантира 
балансирани възможности за 
преговаряне между франчайзодателя 
и франчайзополучателя посредством 
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намирането на нов баланс по 
отношение на задълженията, 
посочени в Регламент № 330/2010 на 
Комисията и посредством 
наблюдението на развитието на 
отношенията между 
франчайзодателя и 
франчайзополучателя;

Or. en

Изменение 17
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4 а. счита, че едновременно с 
отношенията с Европейския 
парламент и Европейския 
икономически и социален комитет 
Комисията следва по-добре да 
структурира сътрудничеството с 
организациите на потребителите, и 
че тези отношения се считат за 
важен елемент за мониторинга на 
законодателството за 
конкуренцията; по тази причина 
диалогът между ГД „Конкуренция“ на 
Комисията и тези организации следва 
да бъде насърчаван и засилен;

Or. it

Изменение 18
Jean-Pierre Audy

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)
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Проектостановище Изменение

4 а. приветства политиката в 
областта на държавната помощ, 
която допринесе за стабилността на 
финансовата система заедно с 
банките; изисква държавните банки 
за дългосрочни инвестиции, 
включително Европейската 
инвестиционна банка, да бъдат 
включени от Европейската комисия в 
обхвата на оценката на доброто 
функциониране на вътрешния пазар;

Or. fr

Изменение 19
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4 б. счита, че собствеността и 
управлението на медиите трябва да 
бъдат прозрачни и неконцентрирани;
призовава Комисията да извърши 
оценка на това как съществуващите 
правила за конкуренцията се отнасят 
до увеличаващата се концентрация на 
търговски медии в държавите членки;
призовава Комисията да прилага 
правилата за конкуренцията и да се 
намеси там, където медиите са 
прекалено концентрирани и където 
медийният плурализъм е в опасност;
призовава за правила, които да 
гарантират, че конфликтите на 
интереси са правилно разгледани и 
решени;

Or. en
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Изменение 20
Jean-Pierre Audy

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4 б. предлага установяването на 
европейска политика за надзор на 
регламентираните дейности;

Or. fr

Изменение 21
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4 в. е на мнение, че не само 
финансовите институции, но и 
индустриални дружества могат да 
станат прекалено големи, за да 
фалират, какъвто беше случаят с 
General Motors, която трябваше да 
бъде спасявана от правителството 
на САЩ; призовава Комисията да 
проучи кога дружествата стават 
прекалено големи, за да фалират, и да 
обмисли мерки, които могат да бъдат 
взети на национално равнище или на 
равнище ЕС, които да попречат на 
дружествата в бъдеще да станат 
зависими от спасяване от страна на 
правителството;

Or. en

Изменение 22
Cornelis de Jong
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Проектостановище
Параграф 4 г (нов)

Проектостановище Изменение

4 г. счита, че цените на продуктите 
все още се различават в различните 
държави членки, като например 
цените на лекарствата поради 
различни споразумения между 
държавите членки и 
фармацевтичната индустрия;
призовава Комисията да изследва 
това явление и да изготви 
предложения за създаване на по-
прозрачен вътрешен пазар, избягвайки 
ненужни разлики в цените в интерес 
на потребителите.

Or. en


