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Módosítás 1
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az állami támogatásra 
vonatkozó jogszabályok végrehajtása 
során az EU 2020 Stratégiában lefektetett 
célkitűzéseket kell követni, különösen a 
reálgazdaságban történő befektetések 
lehetővé tételével, és a forrásoknak a 
kutatás, az innováció és a fenntartható 
fejlődés területeire való nagyobb 
összpontosításával; 

Or. it

Módosítás 2
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az elektronikus fizetési 
rendszerek európai piaca mind a 
tagállamok között, mind azokon belül még 
mindig szétaprózódott; álláspontja szerint 
az egységesítésnek tartalmaznia kell a 
mobiltelefonos fizetések, az átjárhatóság, a 
költségek és a hordozhatóság tekintetében 
valamennyi fogyasztó számára előnyökkel 
járó nyitottabb, átlátható, innovatív és 
versenyképes egységes piac 
megteremtéséhez szükséges 
intézkedéseket; felkéri ezért a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg, miként lehetne új 
szereplőket – bankokat vagy nem bankokat 
– bevonni a kártyás, internetes, és 
mobiltelefonos fizetés európai piacára, 
figyelembe véve a szektorban történő 
jövőbeli technológiai újításokat;

1. megjegyzi, hogy az elektronikus fizetési 
rendszerek európai piaca mind a 
tagállamok között, mind azokon belül még 
mindig szétaprózódott; álláspontja szerint 
az egységesítésnek tartalmaznia kell a 
mobiltelefonos fizetések, az átjárhatóság, a 
költségek és a hordozhatóság tekintetében 
valamennyi fogyasztó számára előnyökkel 
járó nyitottabb, átlátható, innovatív és 
versenyképes egységes piac 
megteremtéséhez szükséges 
intézkedéseket; felkéri ezért a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg, miként lehetne új 
szereplőket – bankokat vagy nem bankokat 
– bevonni a kártyás, internetes, és 
mobiltelefonos fizetés európai piacára, 
figyelembe véve a szektorban történő 
jövőbeli technológiai újításokat; úgy véli, 
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hogy szigorítani kell a multilaterális 
bankközi díjak felügyeletét, és üdvözli a 
II. egységes piaci intézkedéscsomagnak a 
fizetési szolgáltatásokról szóló irányelv 
felülfizsgálatára és a multilaterális banki 
díjakról szóló szabályozási 
kezdeményezésre vonatkozó javaslatait;

Or. it

Módosítás 3
Andreas Schwab

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az elektronikus fizetési 
rendszerek európai piaca mind a 
tagállamok között, mind azokon belül még 
mindig szétaprózódott; álláspontja szerint 
az egységesítésnek tartalmaznia kell a 
mobiltelefonos fizetések, az átjárhatóság, a 
költségek és a hordozhatóság tekintetében 
valamennyi fogyasztó számára előnyökkel 
járó nyitottabb, átlátható, innovatív és 
versenyképes egységes piac 
megteremtéséhez szükséges 
intézkedéseket; felkéri ezért a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg, miként lehetne új 
szereplőket – bankokat vagy nem bankokat 
– bevonni a kártyás, internetes, és 
mobiltelefonos fizetés európai piacára, 
figyelembe véve a szektorban történő 
jövőbeli technológiai újításokat;

1. megjegyzi, hogy az elektronikus fizetési 
rendszerek európai piaca mind a 
tagállamok között, mind azokon belül még 
mindig szétaprózódott; megjegyzi továbbá, 
hogy ez a szétaprózottság tartós maradhat, 
amennyiben a jelenlegi bankkártya-
hálózatoknak és mobiltelefon-
szolgáltatóknak lehetővé teszik a 
kialakulóban lévő új piacok feletti 
irányítás megszerzését; támogatja az 
ahhoz szükséges intézkedéseket és 
érvényre juttatásukat, hogy a kártyás, 
internetes és mobiltelefonos fizetési 
lehetőségek és mobil pénztárcák, valamint 
az átjárhatóság, a költségek és a 
hordozhatóság tekintetében valamennyi 
fogyasztó számára előnyökkel és választási 
lehetőséggel járó nyitottabb, átlátható, 
innovatív és versenyképes egységes piac 
jöjjön létre a fizetések terén; felkéri ezért a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg, miként 
lehetne új szereplőket – bankokat vagy 
nem bankokat – bevonni a kártyás, 
internetes, és mobiltelefonos fizetés 
európai piacára, védelmet nyújtva a 
szektorban történő jövőbeli technológiai 
újítások számára;
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Or. en

Módosítás 4
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az elektronikus fizetési 
rendszerek európai piaca mind a 
tagállamok között, mind azokon belül még 
mindig szétaprózódott; álláspontja szerint 
az egységesítésnek tartalmaznia kell a 
mobiltelefonos fizetések, az átjárhatóság, a 
költségek és a hordozhatóság tekintetében 
valamennyi fogyasztó számára előnyökkel 
járó nyitottabb, átlátható, innovatív és 
versenyképes egységes piac 
megteremtéséhez szükséges 
intézkedéseket; felkéri ezért a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg, miként lehetne új 
szereplőket – bankokat vagy nem bankokat 
– bevonni a kártyás, internetes, és 
mobiltelefonos fizetés európai piacára, 
figyelembe véve a szektorban történő 
jövőbeli technológiai újításokat;

1. megjegyzi, hogy az elektronikus fizetési 
rendszerek európai piaca mind a 
tagállamok között, mind azokon belül még
mindig szétaprózódott; álláspontja szerint 
az egységesítésnek tartalmaznia kell a 
mobiltelefonos fizetések – beleértve a 
mobil fizetési lehetőségeket és a mobil 
pénztárcákat –, az átjárhatóság, a 
költségek és a hordozhatóság tekintetében 
valamennyi fogyasztó számára előnyökkel 
járó nyitottabb, átlátható, innovatív és 
versenyképes egységes piac 
megteremtéséhez szükséges 
intézkedéseket; felkéri ezért a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg, miként lehetne új 
szereplőket – bankokat vagy nem bankokat 
– bevonni a kártyás, internetes, és 
mobiltelefonos fizetés európai piacára, 
figyelembe véve a szektorban történő 
jövőbeli technológiai újításokat;

Or. en

Módosítás 5
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az elektronikus fizetési 
rendszerek európai piaca mind a 
tagállamok között, mind azokon belül még 

1. megjegyzi, hogy az elektronikus fizetési 
rendszerek európai piaca mind a 
tagállamok között, mind azokon belül még 
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mindig szétaprózódott; álláspontja szerint 
az egységesítésnek tartalmaznia kell a 
mobiltelefonos fizetések, az átjárhatóság, 
a költségek és a hordozhatóság 
tekintetében valamennyi fogyasztó 
számára előnyökkel járó nyitottabb, 
átlátható, innovatív és versenyképes 
egységes piac megteremtéséhez szükséges 
intézkedéseket; felkéri ezért a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg, miként lehetne új 
szereplőket – bankokat vagy nem bankokat 
– bevonni a kártyás, internetes, és 
mobiltelefonos fizetés európai piacára, 
figyelembe véve a szektorban történő 
jövőbeli technológiai újításokat;

mindig szétaprózódott; álláspontja szerint 
az egységesítésnek nyitottabb, átlátható, 
innovatív és versenyképes egységes piac 
megteremtéséhez szükséges intézkedéseket 
kell tartalmaznia, amelyek valamennyi 
fogyasztó számára előnyös helyzetet 
teremtenek, különösen a mobiltelefonos 
fizetések, az átjárhatóság, a költségek és a 
hordozhatóság tekintetében; felkéri ezért a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg, miként 
lehetne új szereplőket – bankokat vagy 
nem bankokat – bevonni a kártyás, 
internetes, és mobiltelefonos fizetés 
európai piacára, figyelembe véve a 
szektorban történő jövőbeli technológiai 
újításokat;

Or. en

Módosítás 6
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. egyetért a Bizottság azon szándékával, 
hogy továbbra is szoros figyelemmel 
kísérje a pénzügyi piacok átláthatóságát, 
ám úgy véli, hogy fokozottabb erőfeszítés 
szükséges különösen a származékos 
termékek piacaira vonatkozó, naprakész, 
megbízható és jó minőségű információ 
biztosításához; 

Or. it

Módosítás 7
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1c. úgy véli, hogy a vállalkozások 
versenyének olyan keretek között kell 
zajlania, amelyek hatékonyan biztosítják a 
fogyasztói jogok tiszteletben 
tartását,valamint, hogy egy kollektív 
jogorvoslati rendszer és egy alternatív 
vitarendezési rendszer nélkülözhetetlenek 
ebben a tekintetben;

Or. it

Módosítás 8
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja a Bizottságot a légi 
árufuvarozási és a gyorspostai 
szolgáltatások uniós piacának mélyreható 
vizsgálatára; megjegyzi, hogy az Egyesült 
Államokban a FedEx és az UPS egyfajta 
duopóliummal rendelkezik a gyorspostai 
szolgáltatások piacán, ahonnan az elmúlt 
10 év során lényegében kizárta az európai 
versenytársakat; rámutat ugyanakkor 
arra, hogy az Unió folyamatosan nyitotta 
meg piacait az amerikai vállalatok előtt; 
megállapítja, hogy a TNT és a UPS 
tervezett egyesítésével csupán egy nagyobb 
európai gyorspostai és logisztikai vállalat 
maradna versenyben az európai belső és a 
nemzetközi piacon; úgy véli, hogy ez 
jelentős – a fogyasztók számára előnytelen 
– hatást gyakorolna a belső piaci 
árversenyre;

törölve

Or. en
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Módosítás 9
Wim van de Camp

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja a Bizottságot a légi 
árufuvarozási és a gyorspostai {uniós 
piacának mélyreható vizsgálatára; 
megjegyzi, hogy az Egyesült Államokban 
a FedEx és az UPS egyfajta 
duopóliummal rendelkezik a gyorspostai 
szolgáltatások piacán, ahonnan az elmúlt 
10 év során lényegében kizárta az európai 
versenytársakat; rámutat ugyanakkor 
arra, hogy az Unió folyamatosan nyitotta 
meg piacait az amerikai vállalatok előtt; 
megállapítja, hogy a TNT és a UPS 
tervezett egyesítésével csupán egy nagyobb 
európai gyorspostai és logisztikai vállalat 
maradna versenyben az európai belső és a 
nemzetközi piacon; úgy véli, hogy ez 
jelentős – a fogyasztók számára előnytelen 
– hatást gyakorolna a belső piaci 
árversenyre;

2. felszólítja a Bizottságot az áru- és 
csomagszállítási szolgáltatások uniós 
piacának mélyreható vizsgálatára; 
megjegyzi, hogy az EU, ellentétben a világ 
más régióival, folyamatosan megnyitotta 
az áru- és csomagszállítási piacait a nem 
európai vállalatok előtt; rámutat, hogy a 
piac folyamatos megnyitása az Unióban a 
verseny torzulásához vezetett az európai 
belső és a nemzetközi piacon; úgy véli, 
hogy ez jelentős – a fogyasztók számára 
előnytelen – hatást gyakorolna a belső 
piaci árversenyre;

Or. en

Módosítás 10
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. Úgy véli, hogy a Bizottság csak a 
vállalkozások piaci pozícióval való 
visszaélését vizsgálja; úgy véli, hogy a 
csupán néhány szereplős piacokon fennáll 
a kartellmegállapodások kockázata; kéri a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogyan 
működnek a valóságban a néhány 
szereplős piacok, és készítsen elemzést 
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arról, hány piaci szereplő szükséges a 
kartellek veszélyének minimalizálásához, 
és a verseny maximalizálásához; kéri a 
Bizottságot, hogy fogalmazzon meg 
világos és átlátható iránymutatásokat a 
versenypolitika számára, amelyek 
tekintetbe veszik a fenti elveket.

Or. en

Módosítás 11
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sürgeti a Bizottságot, hogy törekedjen a 
belső energiapiaci csomag maradéktalan 
végrehajtására; arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy mivel még nem sikerült 
maradéktalanul megvalósítani a nyitott és 
versenyképes egységes energiapiacot,
aktívan kövesse nyomon a versenyt az 
energiapiacokon, különösen akkor, ha a 
közüzemek privatizációja monopolisztikus 
vagy oligopolisztikus piacokat hoz létre;

3. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy aktívan 
kövesse nyomon a versenyt az 
energiapiacokon, különösen akkor, ha a 
közüzemek privatizációja monopolisztikus 
vagy oligopolisztikus piacokat hoz létre

Or. en

Módosítás 12
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a figyelmet a verseny 
szabályainak megsértéséből eredő károk 
kompenzálására szolgáló hatékony jogi 
rendszer hiányára; A szabályok 
megszegéséért járó pénzbírságokat a 
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vállalatok a tagállamok kasszájába fizetik
be, míg a közvetlenül érdekelt fogyasztók 
semmilyen kompenzációban nem 
részesülnek, holott a pénzbüntetésekből 
létrehozott európai alapból fedezhető 
volna a transznacionális szintű fellépések 
költsége;

Or. it

Módosítás 13
Andreas Schwab

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
Bizottság 2013. május 31-i 1400/2002/EK 
rendeletének hatályvesztését követően 
biztosítsa a gyártók és a kereskedők
alkupozíciójának egyensúlyát az új 
gépjárművek piacán; felkéri a Bizottságot, 
hogy a gépjárműipari vertikális 
megállapodások vonatkozásában a részt 
vevő felek üzleti és szerződéses 
viszonyainak átláthatóbbá tétele érdekében 
sürgesse a gyártók és kereskedők 
magatartási szabályainak kidolgozását.

4. felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa 
a gyártók és a forgalmazók 
alkupozíciójának egyensúlyát az új 
gépjárművek piacán, kiemelve:

– a diszkriminatív gyakorlatok elleni 
küzdelem fontosságát az online 
forgalmazás területén, amely a vertikális 
korlátozások alóli csoportmentességről 
szóló rendelet (a Bizottság 
COM(2010)0330 rendelete) hatálya alá 
tartozik, a forgalmazók azon 
lehetőségének védelme érdekében, hogy 
innovatív forgalmazási módszereket 
alkalmazzanak, mint például az online 
platformok, és a vásárlók nagyobb számát 
és körét érjék el;
a kereskedők fontossága az új 
gépjárművek piacán a Bizottság 
1400/2002/EK rendeletének 2013. május 
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31-i hatályvesztését követően; felkéri a 
Bizottságot, hogy a gépjárműipari 
vertikális megállapodások vonatkozásában 
a részt vevő felek üzleti és szerződéses 
viszonyainak átláthatóbbá tétele érdekében 
sürgesse a gyártók és kereskedők 
magatartási szabályainak kidolgozását, 
különös tekintettel a beruházások 
védelmére egy szerződés felmondását 
követően, és az üzleti tevékenység 
átadásának lehetőségét a hálózat egy 
másik tagja számára.

Or. en

Módosítás 14
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. Felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa 
a gyártók és a forgalmazók 
alkupozíciójának egyensúlyát az online 
kereskedelem területén, amely a vertikális 
korlátozások alóli csoportmentességi 
rendelet (a Bizottság COM(2010)0330. 
rendelete) hatálya alá tartozik, a 
forgalmazók azon lehetőségének védelme 
érdekében, hogy innovatív forgalmazási 
módokat alkalmazzanak, mint az online 
platformok, és a vásárlók nagyobb számát 
és körét érjék el, valamint a 
megkülönböztető gyakorlatok 
visszaszorítása érdekében;

Or. en

Módosítás 15
Anna Maria Corazza Bildt
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. Üdvözli ebben a tekintetben az 
élelmiszer-ellátási lánc érintettjeinek 
azirányú erőfeszítéseit, hogy 
megegyezzenek a bevált gyakorlatok 
alapelveiről a vállalkozások közötti 
kapcsolatok és a végrehajtási intézkedések 
tekintetében, tiszteletben tartva a szabad 
és tisztességes versenyt; kéri a Bizottságot, 
hogy továbbra is elkötelezetten és 
tevékenyen felügyelje ezen elvek 
betartását, ahogy a Parlament is tenni 
fogja éves Kiskereskedelmi Kerekasztala 
révén;

Or. en

Módosítás 16
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. elismeri, hogy a kiélezett versenyben a 
franchise a túlélés jó módszere az önálló 
kiskereskedők számára; aggodalmát fejezi 
ki amiatt, hogy a kiskereskedői franchise-
szerződések egyre szigorúbbak, tiltják 
például a franchise-szerződés 
megszűnését követően egy-három évig új 
üzlet létesítését ugyanabban az ágazatban. 
kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa a 
franchise-partnerek közti kiegyensúlyozott 
alkuerőt, a COM(2010)0330 bizottsági 
rendeletben lefektetett kötelezettségek 
hangsúlyainak megváltoztatása révén, 
valamint nyomon követve a franchise 
tulajdonosa és vevője közti kapcsolat 
alakulását; 
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Or. en

Módosítás 17
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy az Európai 
Parlamenttel és a Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal fennálló kapcsolata mellett a 
Bizottságnak jobban kellene strukturálnia 
együttműködését a fogyasztói 
szervezetekkel, és a velük ápolt 
kapcsolatra a versenyjogi szabályok 
ellenőrzésének fontos elemeként kellene 
tekinteni; ezért bátorítani és fokozni kell a 
Versenypolitikai Főigazgatóság és az 
említett szervezetek közti párbeszédet.

Or. it

Módosítás 18
Jean-Pierre Audy

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. Üdvözli az állami támogatásokra 
vonatkozó politikát, amely a bankokkal 
együtt hozzájárult a pénzügyi rendszer 
stabilitásához; kéri az Európai 
Bizottságot, hogy az egységes piac 
megfelelő működésének felügyeletét 
terjessze ki az állami, hosszú távra 
befektető befektetési bankokra – köztük az 
Európai Beruházási Bankra;

Or. fr
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Módosítás 19
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. úgy véli, hogy a média 
tulajdonviszonyainak és irányításának 
átláthatónak és összefonódásoktól 
mentesnek kell lennie; felkéri a 
Bizottságot annak elemzésére, hogyan 
viszonyulnak a jelenleg érvényben lévő 
versenyjogi szabályok a kereskedelmi 
médiának a tagállamokban tapasztalható, 
fokozódó koncentrációjához; felkéri a 
Bizottságot a versenyszabályok alapján 
történő közbeavatkozásra, amennyiben a 
média túl koncentrálttá válik, és 
veszélyben forog a médiapluralizmus; 
kéri, hogy szülessen szabályozás az 
összeférhetetlenség megfelelő kezelésének 
és megoldásának biztosítására;

Or. en

Módosítás 20
Jean-Pierre Audy

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. Javasolja európai szintű politika 
kialakítását a szabályozott tevékenységek 
felügyeletére; 

Or. fr
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Módosítás 21
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. Úgy véli, hogy nem csak bankok 
lehetnek túl nagyok ahhoz, hogy 
elbukhassanak, hanem iparvállalatok is, 
ahogy a General Motors esete is mutatja, 
amelyet az Egyesült Államok 
kormányának kellett megmentenie; kéri a 
Bizottságot annak vizsgálatára, mikor 
válnak a vállalatok túl naggyá ahhoz, 
hogy elbukhassanak, és mérlegelje, 
milyen lépések tehetők országos vagy 
uniós szinten annak érdekében, hogy a 
vállalatok ne váljanak függővé a jövőbeni 
állami mentőcsomagoktól;

Or. en

Módosítás 22
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. Úgy véli, hogy a termékek árai még 
mindig eltérőek a különböző 
tagállamokban, így például a gyógyszerek 
árai, az egyes tagállamok és a 
gyógyszeripar közt létrejött eltérő 
megállapodások miatt; kéri a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg ezt a jelenséget, és 
tegyen javaslatokat az átláthatóbb belső 
piac létrehozásának érdekében, ahol a 
fogyasztók érdekében elkerülhetőek a 
szükségtelen árkülönbségek.

Or. en
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