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Muudatusettepanek 1
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Punkt -1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

- 1 a. on arvamusel, et riigiabieeskirjade 
kohaldamine peab olema suunatud 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamisele, soodustades eelkõige 
investeeringuid reaalmajandusse ja 
toetades rohkemate vahendite eraldamist 
teadusele, innovatsioonile ja säästavale 
arengule;

Or. it

Muudatusettepanek 2
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et nii Euroopa piiriülene kui 
riigisisene elektronmaksete turg on 
jätkuvalt killustatud; on seisukohal, et 
standardiseerimine peaks hõlmama 
meetmeid avatuma, läbipaistvama, 
innovaatilisema ja konkurentsivõimelisema 
ühtse turu tagamiseks, mis tooks kõigile 
tarbijatele mobiilimaksete, 
koostalitlusvõime, kulude ja 
ülekantavusega seotud eeliseid; palub 
seetõttu komisjonil anda hinnang 
võimalustele tuua Euroopa kaardi-, 
interneti- ja mobiilimaksete turule uusi 
osalisi, olgu need pangad või mitte, võttes 
samas arvesse kõnealuses sektoris 
eeldatavaid tehnoloogilisi uuendusi;

1. märgib, et nii Euroopa piiriülene kui 
riigisisene elektronmaksete turg on 
jätkuvalt killustatud; on seisukohal, et 
standardiseerimine peaks hõlmama 
meetmeid avatuma, läbipaistvama, 
innovaatilisema ja konkurentsivõimelisema 
ühtse turu tagamiseks, mis tooks kõigile 
tarbijatele mobiilimaksete, 
koostalitlusvõime, kulude ja 
ülekantavusega seotud eeliseid; palub 
seetõttu komisjonil anda hinnang 
võimalustele tuua Euroopa kaardi-, 
interneti- ja mobiilimaksete turule uusi 
osalisi, olgu need pangad või mitte, võttes 
samas arvesse kõnealuses sektoris 
eeldatavaid tehnoloogilisi uuendusi; on 
seisukohal, et on vaja suurendada 
järelevalvet mitmepoolsete 
vahendustasude üle, ning väljendab 
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heameelt ühtse turu aktis II esitatud 
ettepanekute üle makseteenuste direktiivi 
läbivaatamise ja mitmepoolseid 
teenustasusid käsitleva seadusandliku 
algatuse kohta;

Or. it

Muudatusettepanek 3
Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et nii Euroopa piiriülene kui 
riigisisene elektronmaksete turg on 
jätkuvalt killustatud; on seisukohal, et 
standardiseerimine peaks hõlmama
meetmeid avatuma, läbipaistvama, 
innovaatilisema ja konkurentsivõimelisema 
ühtse turu tagamiseks, mis tooks kõigile 
tarbijatele mobiilimaksete, 
koostalitlusvõime, kulude ja 
ülekantavusega seotud eeliseid; palub 
seetõttu komisjonil anda hinnang 
võimalustele tuua Euroopa kaardi-, 
interneti- ja mobiilimaksete turule uusi 
osalisi, olgu need pangad või mitte, võttes 
samas arvesse kõnealuses sektoris 
eeldatavaid tehnoloogilisi uuendusi;

1. märgib, et nii Euroopa piiriülene kui 
riigisisene elektronmaksete turg on 
jätkuvalt killustatud; märgib lisaks, et 
selline killustatus võib püsima jääda, kui 
valitsevad maksekaardivõrgud ja 
mobiilioperaatorid saavad kontrollida 
uusi tekkivaid turge; julgustab võtma ja 
jõustama meetmeid avatuma, 
läbipaistvama, innovaatilisema ja 
konkurentsivõimelisema maksete ühtse 
turu tagamiseks, mis tooks kõigile 
tarbijatele kaardi, interneti- ja
mobiilimaksete, maksevahendite,
koostalitlusvõime, kulude ja 
ülekantavusega seotud eeliseid ja annaks 
valikuvõimaluse; palub seetõttu komisjonil 
anda hinnang võimalustele tuua Euroopa 
kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete turule 
uusi osalisi, olgu need pangad või mitte, ja 
kaitsta kõnealuses sektoris eeldatavaid 
tehnoloogilisi uuendusi;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Malcolm Harbour
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Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et nii Euroopa piiriülene kui 
riigisisene elektronmaksete turg on 
jätkuvalt killustatud; on seisukohal, et 
standardiseerimine peaks hõlmama 
meetmeid avatuma, läbipaistvama, 
innovaatilisema ja konkurentsivõimelisema 
ühtse turu tagamiseks, mis tooks kõigile 
tarbijatele mobiilimaksete, 
koostalitlusvõime, kulude ja 
ülekantavusega seotud eeliseid; palub 
seetõttu komisjonil anda hinnang 
võimalustele tuua Euroopa kaardi-, 
interneti- ja mobiilimaksete turule uusi 
osalisi, olgu need pangad või mitte, võttes 
samas arvesse kõnealuses sektoris 
eeldatavaid tehnoloogilisi uuendusi;

1. märgib, et nii Euroopa piiriülene kui 
riigisisene elektronmaksete turg on 
jätkuvalt killustatud; on seisukohal, et 
standardiseerimine peaks hõlmama 
meetmeid avatuma, läbipaistvama, 
innovaatilisema ja konkurentsivõimelisema 
ühtse turu tagamiseks, mis tooks kõigile 
tarbijatele mobiilimaksete, sealhulgas 
mobiilimaksete valikud ja mobiili 
kasutamine maksevahendina,
koostalitlusvõime, kulude ja 
ülekantavusega seotud eeliseid; palub 
seetõttu komisjonil anda hinnang 
võimalustele tuua Euroopa kaardi-, 
interneti- ja mobiilimaksete turule uusi 
osalisi, olgu need pangad või mitte, võttes 
samas arvesse kõnealuses sektoris 
eeldatavaid tehnoloogilisi uuendusi;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Cornelis de Jong

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et nii Euroopa piiriülene kui 
riigisisene elektronmaksete turg on 
jätkuvalt killustatud; on seisukohal, et 
standardiseerimine peaks hõlmama 
meetmeid avatuma, läbipaistvama, 
innovaatilisema ja konkurentsivõimelisema 
ühtse turu tagamiseks, mis tooks kõigile 
tarbijatele mobiilimaksete, 
koostalitlusvõime, kulude ja 
ülekantavusega seotud eeliseid; palub 
seetõttu komisjonil anda hinnang 
võimalustele tuua Euroopa kaardi-, 

1. märgib, et nii Euroopa piiriülene kui 
riigisisene elektronmaksete turg on 
jätkuvalt killustatud; on seisukohal, et 
standardiseerimine peaks hõlmama 
meetmeid avatuma, läbipaistvama, 
innovaatilisema ja konkurentsivõimelisema 
ühtse turu tagamiseks, nii et see tooks 
kõigile tarbijatele eelkõige mobiilimaksete, 
koostalitlusvõime, kulude ja 
ülekantavusega seotud eeliseid; palub 
seetõttu komisjonil anda hinnang 
võimalustele tuua Euroopa kaardi-, 
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interneti- ja mobiilimaksete turule uusi 
osalisi, olgu need pangad või mitte, võttes 
samas arvesse kõnealuses sektoris 
eeldatavaid tehnoloogilisi uuendusi;

interneti- ja mobiilimaksete turule uusi 
osalisi, olgu need pangad või mitte, võttes 
samas arvesse kõnealuses sektoris 
eeldatavaid tehnoloogilisi uuendusi;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. toetab komisjoni kavatsust jätkata 
järelevalvet finantsturgude läbipaistvuse 
üle, aga on seisukohal, et on vaja 
täiendavaid jõupingutusi, et tagada 
õigeaegse, usaldusväärse ja kvaliteetse 
teabe esitamine, eelkõige 
tuletisinstrumentide turu kohta;

Or. it

Muudatusettepanek 7
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Punkt 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. usub, et ettevõtjatevaheline 
konkurents peab toimuma raamistikus, 
milles on tagatud tarbija õiguste tõhus 
kaitse, ning et kollektiivse õiguskaitse 
süsteem ja alternatiivne vaidluste 
lahendamise süsteem on selleks äärmiselt 
olulised;

Or. it
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Muudatusettepanek 8
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. palub komisjonil põhjalikult 
analüüsida ELi lastilendude ja 
kiirpostiteenuste turu viimaseid arenguid; 
märgib, et Ameerika Ühendriikides 
moodustavad kiirpostiteenuste turul 
tegutsevad ettevõtted FedEx ja UPS 
omamoodi duopoli ja on sel moel viimase 
kümne aasta vältel praktiliselt sulgenud 
turu Euroopast tulevatele konkurentidele; 
juhib tähelepanu asjaolule, et samal ajal 
on Euroopa Liit oma turge USA 
ettevõtjatele pidevalt avatumaks muutnud; 
teeb järelduse, et kavasoleva TNT ja UPSi 
ühinemise tagajärjel jääks alles vaid üks 
suur Euroopa kiirpostiteenuste ja 
logistikaettevõte, mis konkureeriks ELi 
siseturul ja üleilmsel turul; on arvamusel, 
et see võib märkimisväärselt ja tarbijate 
kahjuks mõjutada hinnakonkurentsi 
siseturul;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 9
Wim van de Camp

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. palub komisjonil põhjalikult analüüsida 
ELi lastilendude ja kiirpostiteenuste turu
viimaseid arenguid; märgib, et Ameerika 
Ühendriikides moodustavad 
kiirpostiteenuste turul tegutsevad 
ettevõtted FedEx ja UPS omamoodi 
duopoli ja on sel moel viimase kümne 

2. palub komisjonil põhjalikult analüüsida 
ELi jaotusturu viimaseid arenguid;
märgib, et EL on vastupidiselt teistele 
maailma piirkondadele järjest avanud 
oma jaotusturu väljapoole ELi jäävatele 
ettevõtjatele; märgib, et selline jätkuv turu 
avamine ELis on põhjustanud 
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aasta vältel praktiliselt sulgenud turu 
Euroopast tulevatele konkurentidele; 
juhib tähelepanu asjaolule, et samal ajal 
on Euroopa Liit oma turge USA 
ettevõtjatele pidevalt avatumaks muutnud; 
teeb järelduse, et kavasoleva TNT ja UPSi 
ühinemise tagajärjel jääks alles vaid üks 
suur Euroopa kiirpostiteenuste ja 
logistikaettevõte, mis konkureeriks ELi 
siseturul ja üleilmsel turul; on arvamusel, 
et see võib märkimisväärselt ja tarbijate 
kahjuks mõjutada hinnakonkurentsi 
siseturul;

konkurentsimoonutusi ELi siseturul ja 
üleilmsel turul; on arvamusel, et see võib 
märkimisväärselt ja tarbijate kahjuks 
mõjutada hinnakonkurentsi siseturul;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Cornelis de Jong

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on arvamusel, et komisjon hindab 
ainult ettevõtja turupositsiooni 
kuritarvitamist; on arvamusel, et ainult 
väheste osalistega turgudel on 
kartellilepingute sõlmimise oht; palub 
komisjonil uurida, kuidas väheste 
osalistega turud toimivad tegelikkuses ja 
kui palju turuosalisi on vaja, et 
minimeerida kartelliohtu ja saavutada 
võimalikult suur konkurents; palub 
komisjonil esitada selged ja läbipaistvad 
konkurentsipoliitika suunised, milles neid 
põhimõtteid arvesse võetakse.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Cornelis de Jong
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Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõuab tungivalt, et komisjon teeks kõik 
energia siseturu paketi täielikuks 
rakendamiseks; julgustab komisjoni, seni 
kuni ei ole täielikult saavutatud avatud ja 
konkurentsivõimelist ühtset turgu 
energiasektoris, aktiivselt jälgima 
konkurentsi energiaturgudel, eriti kui 
kommunaalettevõtete erastamine toimub 
monopoolsel või oligopoolsel turul;

3. julgustab komisjoni aktiivselt jälgima 
konkurentsi energiaturgudel, eriti kui 
kommunaalettevõtete erastamine toimub 
monopoolsel või oligopoolsel turul;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et puudub tõhus 
õigussüsteem konkurentsieeskirjade 
rikkumisest tuleneva kahju hüvitamiseks;
trahvid nende eeskirjade rikkumise eest 
makstakse liikmesriikidele, aga 
asjaomased tarbijad ei saa mingit hüvitist; 
on seetõttu arvamusel, et makstud 
trahvidest moodustatud Euroopa fond 
võiks katta piiriüleste kollektiivhagide 
kulud;

Or. it

Muudatusettepanek 13
Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni üles tagama, et uute 
mootorsõidukite müügi turul olevate 
tootjate ja edasimüüjate läbirääkimisjõud 
oleksid pärast komisjoni määruse (EÜ) nr 
1400/2002 kehtivuse lõppemist 31. mail 
2013. aastal tasakaalus; palub, et komisjon 
rõhutaks vajadust töötada välja tootjate ja 
edasimüüjate käitumispõhimõtted seoses 
mootorsõidukite sektoris kehtivate 
vertikaalsete kokkulepetega, et muuta 
kokkulepete sõlmijate vahelised 
kaubanduslikud ja lepingulised suhted 
läbipaistvamaks.

4. kutsub komisjoni üles tagama tootjate ja
turustajate läbirääkimisjõude tasakaalu, 
rõhutades:

– diskrimineerimise vastu võitlemise 
tähtsust võrgus levitamisel, mida 
reguleeritakse vertikaalsete piirangute 
rühmaerandite määrusega (komisjoni 
määrus 330/2010), et kaitsta turustajate 
suutlikkust kasutada uuenduslikke 
turustusmeetodeid, nagu veebiplatvormid, 
ning jõuda rohkemate ja erinevate 
tarbijateni;
– uute mootorsõidukite müügi turul 
olevate edasimüüjate tähtsust pärast 
komisjoni määruse (EÜ) nr 1400/2002 
kehtivuse lõppemist 31. mail 2013. aastal; 
palub, et komisjon rõhutaks vajadust 
töötada välja tootjate ja edasimüüjate 
käitumispõhimõtted seoses 
mootorsõidukite sektoris kehtivate 
vertikaalsete kokkulepetega, pöörates 
erilist tähelepanu investeeringute 
kaitsmisele pärast lepingu lõppu ja 
võimalusele anda äritegevus üle 
võrgustiku liikmele, et muuta kokkulepete 
sõlmijate vahelised kaubanduslikud ja 
lepingulised suhted läbipaistvamaks.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Malcolm Harbour
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Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub komisjoni üles tagama, et 
tootjate ja edasimüüjate läbirääkimisjõud 
oleksid võrgus levitamisel tasakaalus 
kooskõlas vertikaalsete piirangute 
rühmaerandite määrusega (komisjoni 
määrus 330/2010), et kaitsta turustajate 
suutlikkust kasutada uuenduslikke 
turustusmeetodeid, nagu veebiplatvormid, 
ning jõuda rohkemate ja erinevate 
tarbijateni ja hoida ära diskrimineerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. väljendab sellega seoses heameelt 
jõupingutuste üle, mis toidu tarneahela 
sidusrühmad on teinud selleks, et leppida 
kokku heades tavades ettevõtjatevahelistes 
suhetes ning rakendusmeetmetes seoses 
vaba ja ausa konkurentsiga; palub 
komisjonil jätkata pühendunult nende 
põhimõtete järgimist, nagu seda teeb ka 
parlament iga-aastase jaekaubanduse 
ümarlaual (Retail Roundtable);

Or. en

Muudatusettepanek 16
Cornelis de Jong
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Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tunnistab, et tegutsemine frantsiisi 
alusel on sõltumatute jaemüüjate jaoks 
hea vorm konkurentsitihedas keskkonnas 
ellujäämiseks; märgib murelikult, et 
frantsiisis osalemise lepingud on 
muutumas jaemüüjate jaoks järjest 
rangemaks, keelates näiteks pärast 
frantsiisilepingu lõpetamist uue kaupluse 
asutamise samas sektoris kuni 
kolmeaastase perioodi jooksul; palub 
komisjonil tagada tasakaalustatud 
läbirääkimisjõud frantsiisiõiguse andja ja 
saaja vahel, tasakaalustades komisjoni 
määruses 330/2010 sätestatud kohustusi 
ja jälgides nendevaheliste suhete 
arenguid;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et lisaks suhetele 
Euroopa Parlamendi ja Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteega peaks 
komisjon struktureerima paremini 
koostööd tarbijaorganisatsioonidega ning 
et seda suhet tuleks käsitleda olulise 
osana konkurentsieeskirjade järelevalves;
seetõttu tuleks soodustada ja parandada 
dialoogi komisjoni konkurentsi 
peadirektoraadi ja nende 
organisatsioonide vahel;

Or. it
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Muudatusettepanek 18
Jean-Pierre Audy

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. väljendab heameelt riigiabipoliitika 
üle, mis on koos pankadega aidanud 
kaasa finantssüsteemi tasakaalu 
saavutamisele; nõuab, et komisjon 
kaasaks pikas perspektiivis toimivad 
riiklikud investeerimispangad ja Euroopa 
Investeerimispanga siseturu hea 
toimimise hinnangusse;

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Cornelis de Jong

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. on seisukohal, et massiteabevahendite 
omandisuhted ja juhtimine peavad olema 
läbipaistvad ega tohiks olla koondunud;
palub komisjonil hinnata, kuidas 
olemasolevad konkurentsieeskirjad 
seostuvad kommertsmeedia järjest 
suurema kontsentreerumisega 
liikmesriikides; palub komisjonil 
kohaldada konkurentsieeskirju ja 
sekkuda, kui meedia on liiga 
kontsentreerunud ja meedia pluralism on 
ohus; nõuab, et kehtestataks eeskirjad, 
mis aitaksid tagada nõuetekohast 
reageerimist huvide konfliktidele ja nende 
lahendamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 20
Jean-Pierre Audy

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. soovitab võtta kasutusele 
reglementeeritud tegevuse järelevalve 
alase Euroopa poliitika;

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Cornelis de Jong

Arvamuse projekt
Punkt 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. on arvamusel, et lisaks 
finantsasutustele võivad saada ka 
tööstusettevõtted liiga suureks, et 
pankrotti minna, nagu General Motors, 
mille pankrotistumise hoidis ära USA 
valitsus; palub komisjonil uurida, millal 
on ettevõte liiga suur, et pankrotti minna, 
ning kaaluda, milliseid meetmeid on 
võimalik võtta riigi või ELi tasandil, et 
vältida olukorda, kus ettevõtjad sõltuvad 
tulevikus valitsuse päästeabist;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Cornelis de Jong

Arvamuse projekt
Punkt 4 d (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 d. on arvamusel, et hinnad erinevad 
endiselt eri liikmesriikides, näiteks 
ravimite hinnad, erinevate lepingute tõttu 
liikmesriikide ja ravimitootjate vahel;
palub komisjonil seda asjaolu uurida ning 
teha ettepaneku läbipaistvama turu 
loomise kohta, kus välditakse ebavajalikke 
hinnaerinevusi kodanike huvides;

Or. en


