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Pozměňovací návrh 1
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že právní předpisy týkající 
se státní podpory je třeba uplatňovat v 
zájmu plnění cílů stanovených ve strategii 
EU 2020, zejména v zájmu usnadnění 
investic do reálné ekonomiky a podpory 
většího množství zdrojů věnovaných na 
výzkum, inovace a udržitelný rozvoj; 

Or. it

Pozměňovací návrh 2
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že evropský trh 
elektronických plateb zůstává napříč státy 
i uvnitř jednotlivých států stále roztříštěný; 
je toho názoru, že normalizace by měla 
zahrnovat opatření nezbytná pro zajištění 
otevřenějšího, transparentnějšího, 
inovativnějšího a konkurenceschopnějšího 
jednotného trhu, který všem spotřebitelům 
přináší výhody, pokud jde o mobilní 
platby, interoperabilitu, náklady 
a přenositelnost; proto žádá Komisi, aby 
vyhodnotila možné způsoby zapojení 
nových účastníků – bank či nebankovních 
institucí – v rámci evropského trhu plateb 
prováděných kartou, přes internet a pomocí 
mobilního telefonu a aby zároveň vzala 
v potaz budoucí technologické inovace 
v tomto sektoru;

1. konstatuje, že evropský trh 
elektronických plateb zůstává napříč státy 
i uvnitř jednotlivých států stále roztříštěný; 
je toho názoru, že normalizace by měla 
zahrnovat opatření nezbytná pro zajištění 
otevřenějšího, transparentnějšího, 
inovativnějšího a konkurenceschopnějšího 
jednotného trhu, který všem spotřebitelům 
přináší výhody, pokud jde o mobilní 
platby, interoperabilitu, náklady 
a přenositelnost; proto žádá Komisi, aby 
vyhodnotila možné způsoby zapojení 
nových účastníků – bank či nebankovních 
institucí – v rámci evropského trhu plateb 
prováděných kartou, přes internet a pomocí 
mobilního telefonu a aby zároveň vzala 
v potaz budoucí technologické inovace 
v tomto sektoru; má za to, že je nutné 
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posílit dohled nad vícestrannými 
mezibankovními poplatky, a vítá návrhy, 
které obsahuje Akt o jednotném trhu II a 
jež se týkají přezkumu směrnice o 
platebních službách a legislativní 
iniciativy ve věci vícestranných 
bankovních poplatků;

Or. it

Pozměňovací návrh 3
Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že evropský trh 
elektronických plateb zůstává napříč státy 
i uvnitř jednotlivých států stále roztříštěný;
je toho názoru, že normalizace by měla 
zahrnovat opatření nezbytná pro zajištění 
otevřenějšího, transparentnějšího, 
inovativnějšího a konkurenceschopnějšího 
jednotného trhu, který všem spotřebitelům 
přináší výhody, pokud jde o mobilní
platby, interoperabilitu, náklady 
a přenositelnost; proto žádá Komisi, aby 
vyhodnotila možné způsoby zapojení 
nových účastníků – bank či nebankovních 
institucí – v rámci evropského trhu plateb 
prováděných kartou, přes internet a pomocí 
mobilního telefonu a aby zároveň vzala 
v potaz budoucí technologické inovace 
v tomto sektoru;

1. konstatuje, že evropský trh 
elektronických plateb zůstává napříč státy 
i uvnitř jednotlivých států stále roztříštěný;
dále poznamenává, že toto roztříštění 
bude existovat pravděpodobně i nadále, 
pokud tyto nově vznikající trhy budou 
moci kontrolovat stávající provozovatelé 
sítí platebních karet a operátoři mobilních 
sítí; podporuje opatření a prosazování 
kroků nezbytných pro zajištění 
otevřenějšího, transparentnějšího, 
inovativnějšího a konkurenceschopnějšího 
jednotného platebního trhu, který všem 
spotřebitelům přináší výhody a možnost 
výběru, pokud jde o platby prostřednictvím 
karet, internetu a mobilních telefonů a 
peněženek, o interoperabilitu, náklady 
a přenositelnost; proto žádá Komisi, aby 
vyhodnotila možné způsoby zapojení 
nových účastníků – bank či nebankovních 
institucí – v rámci evropského trhu plateb 
prováděných kartou, přes internet a pomocí 
mobilního telefonu a aby zároveň
podporovala budoucí technologické 
inovace v tomto sektoru;

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že evropský trh 
elektronických plateb zůstává napříč státy 
i uvnitř jednotlivých států stále roztříštěný; 
je toho názoru, že normalizace by měla 
zahrnovat opatření nezbytná pro zajištění 
otevřenějšího, transparentnějšího, 
inovativnějšího a konkurenceschopnějšího 
jednotného trhu, který všem spotřebitelům 
přináší výhody, pokud jde o mobilní 
platby, interoperabilitu, náklady 
a přenositelnost; proto žádá Komisi, aby 
vyhodnotila možné způsoby zapojení 
nových účastníků – bank či nebankovních
institucí – v rámci evropského trhu plateb 
prováděných kartou, přes internet a pomocí 
mobilního telefonu a aby zároveň vzala 
v potaz budoucí technologické inovace 
v tomto sektoru;

1. konstatuje, že evropský trh 
elektronických plateb zůstává napříč státy 
i uvnitř jednotlivých států stále roztříštěný; 
je toho názoru, že normalizace by měla 
zahrnovat opatření nezbytná pro zajištění 
otevřenějšího, transparentnějšího, 
inovativnějšího a konkurenceschopnějšího 
jednotného trhu, který všem spotřebitelům 
přináší výhody, pokud jde o mobilní 
platby, a to včetně možnosti mobilních 
plateb a mobilních peněženek, pokud jde o 
interoperabilitu, náklady a přenositelnost; 
proto žádá Komisi, aby vyhodnotila možné 
způsoby zapojení nových účastníků – bank 
či nebankovních institucí – v rámci 
evropského trhu plateb prováděných 
kartou, přes internet a pomocí mobilního 
telefonu a aby zároveň vzala v potaz 
budoucí technologické inovace v tomto 
sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že evropský trh 
elektronických plateb zůstává napříč státy 
i uvnitř jednotlivých států stále roztříštěný; 
je toho názoru, že normalizace by měla 
zahrnovat opatření nezbytná pro zajištění 

1. konstatuje, že evropský trh 
elektronických plateb zůstává napříč státy 
i uvnitř jednotlivých států stále roztříštěný; 
je toho názoru, že normalizace by měla 
zahrnovat opatření nezbytná pro zajištění 
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otevřenějšího, transparentnějšího, 
inovativnějšího a konkurenceschopnějšího 
jednotného trhu, který všem spotřebitelům 
přináší výhody, pokud jde o mobilní 
platby, interoperabilitu, náklady 
a přenositelnost; proto žádá Komisi, aby 
vyhodnotila možné způsoby zapojení 
nových účastníků – bank či nebankovních 
institucí – v rámci evropského trhu plateb 
prováděných kartou, přes internet a pomocí 
mobilního telefonu a aby zároveň vzala 
v potaz budoucí technologické inovace 
v tomto sektoru;

otevřenějšího, transparentnějšího, 
inovativnějšího a konkurenceschopnějšího 
jednotného trhu tak, aby všem 
spotřebitelům přinášel výhody, zejména 
pokud jde o mobilní platby, 
interoperabilitu, náklady a přenositelnost; 
proto žádá Komisi, aby vyhodnotila možné 
způsoby zapojení nových účastníků – bank 
či nebankovních institucí – v rámci 
evropského trhu plateb prováděných 
kartou, přes internet a pomocí mobilního 
telefonu a aby zároveň vzala v potaz 
budoucí technologické inovace v tomto 
sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. schvaluje záměr Komise věnovat i 
nadále bedlivou pozornost 
transparentnosti finančních trhů, ale 
domnívá se, že bude nutné vynaložit ještě 
více úsilí s cílem zaručit včasné, spolehlivé 
a vysoce kvalitní informace, zejména 
pokud jde o trhy s deriváty; 

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. je toho názoru, že hospodářská soutěž 
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mezi společnostmi se musí řídit 
rámcovými pravidly, které zajistí skutečné 
respektování práv spotřebitelů, a že 
nezbytné nástroje k tomuto účelu tvoří 
systém kolektivního odškodnění a 
alternativní řešení sporů;

Or. it

Pozměňovací návrh 8
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby důkladně 
prozkoumala nedávný vývoj na trzích 
leteckých nákladních přepravců 
a expresních služeb EU; konstatuje, že 
FedEx a UPS ve Spojených státech 
fungují svým způsobem na expresním
trhu jako duopol a v důsledku toho v 
posledních 10 letech uzavřely tento trh 
evropským konkurentům; zdůrazňuje, že 
EU současně neustále otevírala své trhy 
americkým společnostem; závěrem 
konstatuje, že plánovaná fúze TNT a UPS 
bude znamenat, že na vnitřním trhu EU 
i celosvětově bude nadále soutěžit pouze 
jediná velká evropská expresní 
a logistická společnost; domnívá se, že by 
tato skutečnost mohla mít výrazný dopad 
na cenovou konkurenci na vnitřním trhu, 
a to v neprospěch spotřebitelů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Wim van de Camp

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby důkladně 
prozkoumala nedávný vývoj na trzích 
leteckých nákladních přepravců 
a expresních služeb EU; konstatuje, že
FedEx a UPS ve Spojených státech 
fungují svým způsobem na expresním trhu 
jako duopol a v důsledku toho v 
posledních 10 letech uzavřely tento trh 
evropským konkurentům; zdůrazňuje, že 
EU současně neustále otevírala své trhy
americkým společnostem; závěrem 
konstatuje, že plánovaná fúze TNT a UPS 
bude znamenat, že na vnitřním trhu EU 
i celosvětově bude nadále soutěžit pouze 
jediná velká evropská expresní 
a logistická společnost; domnívá se, že by 
tato skutečnost mohla mít výrazný dopad 
na cenovou konkurenci na vnitřním trhu, 
a to v neprospěch spotřebitelů;

2. vyzývá Komisi, aby důkladně 
prozkoumala nedávný vývoj na trhu 
doručovacích služeb v EU; konstatuje, že
EU – na rozdíl od jiných světových 
regionů – stále otevírala své trhy s 
doručovacími službami podnikům, které 
nejsou z EU; poukazuje na to, že toto stálé 
otevírání trhu v EU vedlo na vnitřním trhu 
EU i celosvětově k narušení hospodářské 
soutěže; domnívá se, že by tato skutečnost 
mohla mít výrazný dopad na cenovou 
konkurenci na vnitřním trhu, a to 
v neprospěch spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že Komise posuzuje pouze 
zneužívání postavení podniků na trhu; má 
za to, že trhům, na nichž působí pouze 
několik subjektů, hrozí uzavírání 
kartelových dohod; žádá Komisi, aby 
prověřila, jak trhy s pouze několika 
účastníky fungují ve skutečnosti, a 
posoudila, kolik účastníků trhu je 
zapotřebí ke snížení rizika kartelů na 
minimum a k maximálnímu posílení 
hospodářské soutěže; vyzývá Komisi, aby 
pro otázky hospodářské soutěže zavedla 
jasné a transparentní pokyny, v nichž by 
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byly tyto zásady zohledněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě žádá Komisi, aby usilovala 
o úplné provedení balíčku pro vnitřní trh 
s energií; vzhledem k tomu, že doposud 
nebylo zcela dosaženo otevřeného 
a konkurenčního trhu v odvětví 
energetiky, vyzývá Komisi, aby aktivně 
monitorovala hospodářskou soutěž na 
trzích s energiemi, zvláště v případech, kdy 
v důsledku privatizace veřejných služeb
vznikají trhy ovládané monopoly či 
oligopoly;

3. vyzývá Komisi, aby aktivně 
monitorovala hospodářskou soutěž na 
trzích s energiemi, zvláště v případech, kdy 
v důsledku privatizace veřejných služeb 
vznikají trhy ovládané monopoly či 
oligopoly;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že chybí účinný 
právní systém pro náhradu škod 
způsobených porušením předpisů v oblasti 
hospodářské soutěže; pokuty za porušení 
těchto předpisů hradí členské státy a 
zatímco přímo dotčení spotřebitelé 
neobdrží žádnou náhradu, evropský fond, 
který by tvořily udělené pokuty, by mohl 
pokrývat náklady na nadnárodní 
skupinové žaloby;
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Or. it

Pozměňovací návrh 13
Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
vyjednávací pozice výrobců a obchodníků 
na trzích prodeje nových motorových 
vozidel byly v rovnováze poté, co skončí 
platnost nařízení Komise (ES) č. 
1400/2002 ze dne 31. května 2013; žádá 
Komisi, aby trvala na nutnosti vytvořit 
zásady správného chování mezi výrobci 
a obchodníky s ohledem na vertikální 
dohody v odvětví motorových vozidel
s cílem podpořit transparentnost 
v obchodních a smluvních vztazích mezi 
jednotlivými stranami.

4. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
vyjednávací pozice výrobců a distributorů
byly v rovnováze a současně kladla důraz
na:

– význam potírání diskriminačních 
postupů v oblasti distribuce přes internet, 
kterou upravuje nařízení o vertikálních 
omezeních a blokových výjimkách 
(nařízení Komise č. 330/2010), v zájmu 
zachování možnosti distributorů využívat 
inovativní způsoby distribuce, například 
internetové platformy, a oslovení většího 
počtu zákazníků různých kategorií;
– význam obchodníků na trzích prodeje 
nových motorových vozidel poté, co 
skončí platnost nařízení Komise (ES) č. 
1400/2002 ze dne 31. května 2013; žádá 
Komisi, aby trvala na nutnosti vytvořit 
zásady správného chování mezi výrobci 
a obchodníky s ohledem na vertikální 
dohody v odvětví motorových vozidel, 
zejména pokud jde o ochranu investic po 
vypršení platnosti smluv a o možnost 
převodu podnikatelské činnosti na člena 
sítě, s cílem podpořit transparentnost 
v obchodních a smluvních vztazích mezi 
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jednotlivými stranami.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby v zájmu zachování 
možnosti distributorů využívat inovativní 
způsoby distribuce, například internetové 
platformy, a oslovit větší počet zákazníků 
různých kategorií zákazníků, jakož i 
v zájmu zabránění diskriminačním 
postupům zajistila vyrovnané vyjednávací 
pozice výrobců a distributorů v oblasti 
distribuce přes internet, kterou upravuje 
nařízení o vertikálních omezeních a 
blokových výjimkách (nařízení Komise č. 
330/2010);

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. v této souvislosti vítá snahy 
zúčastněných stran zapojených do řetězce 
zásobování potravinami o dosažení 
dohody na zásadách správných postupů v 
rámci vztahů mezi podniky a na 
prováděcích opatřeních, pokud jde o 
volnou a spravedlivou hospodářskou 
soutěž; vyzývá Komisi, aby se i nadále 
zasazovala o sledování uplatňování těchto 
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zásad, stejně jako to učiní Parlament v 
rámci svého každoročního kulatého stolu 
věnovaného maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. uznává, že franšíza představuje dobrý 
způsob, jak mohou nezávislí 
maloobchodníci přežít ve vysoce 
konkurenčním prostředí; se znepokojením 
upozorňuje, že smlouvy určené pro 
maloobchodníky, kteří se mají zapojit do 
franšízy, jsou stále přísnější, jelikož 
například po ukončení franšízové smlouvy 
zakazují zřízení nového obchodu ve 
stejném oboru po dobu jednoho roku až 
tří let; vyzývá Komisi, aby vyvážením 
povinností stanovených nařízením Komise 
č. 330/2010 a sledováním vývoje ve 
vztazích mezi poskytovateli a nabyvateli 
franšízy zajistila vyvážené vyjednávací 
pozice těchto dvou stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že kromě vztahu k 
Evropskému parlamentu a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru by 
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Komise měla lépe strukturovat i svou 
spolupráci se spotřebitelskými 
organizacemi a že tento vztah by měl být 
vnímán jako nezbytná součást sledování 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže; z tohoto důvodu by měl být dialog 
mezi GŘ pro hospodářskou soutěž Komise 
a zmíněnými organizacemi podporován a 
zintenzívněn; 

Or. it

Pozměňovací návrh 18
Jean-Pierre Audy

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vítá politiku státních podpor, která 
společně s bankami pomohla přispět ke 
stabilitě finančního systému; vyzývá 
Evropskou komisi, aby do hodnocení 
řádného fungování vnitřního trhu 
zahrnula i státní banky pro dlouhodobé 
investice, včetně Evropské investiční 
banky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. je přesvědčen, že vlastnictví a řízení 
sdělovacích prostředků by mělo být 
transparentní a nemělo by být předmětem 
koncentrace; vyzývá Komisi, aby 
posoudila, jaká je souvislost mezi 
stávajícími pravidly hospodářské soutěže a 
nárůstem koncentrace komerčních 
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sdělovacích prostředků v členských 
státech; vyzývá Komisi, aby uplatňovala 
pravidla hospodářské soutěže a aby v 
případech příliš velké koncentrace 
sdělovacích prostředků a ohrožení jejich 
plurality zasáhla; vyzývá k tomu, aby 
pravidla zaručila náležité řešení střetů 
zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Jean-Pierre Audy

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. navrhuje zavedení evropské politiky 
dohledu nad regulovanými činnostmi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. je toho názoru, že nejen velké finanční 
instituce, ale i průmyslové podniky mohou 
být „příliš velké na to, aby se připustil 
jejich úpadek“, jak tomu bylo v případě 
firmy General Motors, kterou musela 
zachránit vláda Spojených států 
amerických; vyzývá Komisi, aby prověřila, 
kdy jsou podniky „příliš velké na úpadek“, 
a zvážila, jaká opatření by mohla být na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni EU přijata 
s cílem zabránit tomu, aby byly podniky v 
budoucnu závislé na záchraně ze strany 
vlády;
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Or. en

Pozměňovací návrh 22
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. domnívá se, že ceny produktů se v 
různých členských státech stále liší, 
například ceny léčiv se liší v důsledku 
rozdílných ujednání mezi dotčeným 
členským státem a farmaceutickým 
průmyslem; vyzývá Komisi, aby tento jev 
prověřila a předložila návrhy, které by v 
zájmu spotřebitelů zajistily 
transparentnější vnitřní trh a zabránily 
zbytečným rozdílům v cenách;

Or. en


