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Alteração 1
Sergio Gaetano Cofferati

Projeto de parecer
N.º -1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Considera que a aplicação da 
regulamentação relativa aos auxílios 
estatais deve visar o cumprimento dos 
objetivos referidos na Estratégia UE 2020, 
nomeadamente permitindo investimentos 
na economia real e favorecendo uma 
maior concentração de recursos na 
investigação, na inovação e no 
desenvolvimento sustentável; 

Or. it

Alteração 2
Sergio Gaetano Cofferati

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Faz notar que o mercado europeu de 
pagamentos eletrónicos ainda se encontra 
fragmentado tanto a nível europeu como a 
nível nacional; considera que a 
uniformização deve incluir medidas 
necessárias à garantia de um mercado 
único mais aberto, transparente, inovador e 
competitivo, capaz de trazer mais 
vantagens a todos os consumidores em 
matéria de pagamentos por telemóvel, 
interoperabilidade, custos e portabilidade; 
solicita, portanto, à Comissão que avalie as 
formas possíveis de trazer novos 
operadores - bancos ou não - para o 
mercado europeu de pagamentos por 
cartão, pela internet e por telemóvel, tendo 
simultaneamente em conta as futuras 
inovações tecnológicas neste setor;

1. Faz notar que o mercado europeu de 
pagamentos eletrónicos ainda se encontra 
fragmentado tanto a nível europeu como a 
nível nacional; considera que a 
uniformização deve incluir medidas 
necessárias à garantia de um mercado 
único mais aberto, transparente, inovador e 
competitivo, capaz de trazer mais 
vantagens a todos os consumidores em 
matéria de pagamentos por telemóvel, 
interoperabilidade, custos e portabilidade; 
solicita, portanto, à Comissão que avalie as 
formas possíveis de trazer novos 
operadores - bancos ou não - para o 
mercado europeu de pagamentos por 
cartão, pela internet e por telemóvel, tendo 
simultaneamente em conta as futuras 
inovações tecnológicas neste setor; 
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considera necessário o reforço da 
vigilância sobre as comissões 
interbancárias multilaterais e acolhe 
favoravelmente as propostas incluídas no 
Ato para o Mercado Único II que visam a 
revisão da diretiva relativa aos serviços de 
pagamento e uma iniciativa legislativa 
sobre as comissões bancárias 
multilaterais;

Or. it

Alteração 3
Andreas Schwab

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Faz notar que o mercado europeu de 
pagamentos eletrónicos ainda se encontra 
fragmentado tanto a nível europeu como a 
nível nacional; considera que a 
uniformização deve incluir medidas 
necessárias à garantia de um mercado 
único mais aberto, transparente, inovador e 
competitivo, capaz de trazer mais 
vantagens a todos os consumidores em 
matéria de pagamentos por telemóvel, 
interoperabilidade, custos e portabilidade; 
solicita, portanto, à Comissão que avalie as 
formas possíveis de trazer novos 
operadores - bancos ou não - para o 
mercado europeu de pagamentos por 
cartão, pela internet e por telemóvel, tendo
simultaneamente em conta as futuras 
inovações tecnológicas neste setor;

1. Faz notar que o mercado europeu de 
pagamentos eletrónicos ainda se encontra 
fragmentado tanto a nível europeu como a 
nível nacional; faz notar ainda que é 
provável que esta fragmentação se 
mantenha, caso as atuais redes de cartões 
e operadores de rede móvel sejam 
autorizados a controlar esses novos 
mercados emergentes; encoraja as
medidas e a respetiva aplicação,
necessárias à garantia de um mercado 
único dos pagamentos mais aberto, 
transparente, inovador e competitivo, capaz 
de trazer mais vantagens e escolha a todos 
os consumidores em matéria de opções de 
pagamento por cartão, internet, telemóvel 
e porta-moedas móveis, interoperabilidade, 
custos e portabilidade; solicita, portanto, à 
Comissão que avalie as formas possíveis 
de trazer novos operadores - bancos ou não 
- para o mercado europeu de pagamentos 
por cartão, pela internet e por telemóvel, 
protegendo simultaneamente as futuras 
inovações tecnológicas neste setor;

Or. en
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Alteração 4
Malcolm Harbour

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Faz notar que o mercado europeu de 
pagamentos eletrónicos ainda se encontra 
fragmentado tanto a nível europeu como a 
nível nacional; considera que a 
uniformização deve incluir medidas 
necessárias à garantia de um mercado 
único mais aberto, transparente, inovador e 
competitivo, capaz de trazer mais 
vantagens a todos os consumidores em 
matéria de pagamentos por telemóvel, 
interoperabilidade, custos e portabilidade; 
solicita, portanto, à Comissão que avalie as 
formas possíveis de trazer novos 
operadores - bancos ou não - para o 
mercado europeu de pagamentos por 
cartão, pela internet e por telemóvel, tendo 
simultaneamente em conta as futuras 
inovações tecnológicas neste setor;

1. Faz notar que o mercado europeu de 
pagamentos eletrónicos ainda se encontra 
fragmentado tanto a nível europeu como a 
nível nacional; considera que a 
uniformização deve incluir medidas 
necessárias à garantia de um mercado 
único mais aberto, transparente, inovador e 
competitivo, capaz de trazer mais 
vantagens a todos os consumidores em 
matéria de pagamentos por telemóvel, 
incluindo opções de pagamento por 
telemóvel e porta-moedas móveis, 
interoperabilidade, custos e portabilidade; 
solicita, portanto, à Comissão que avalie as 
formas possíveis de trazer novos 
operadores - bancos ou não - para o 
mercado europeu de pagamentos por 
cartão, pela internet e por telemóvel, tendo 
simultaneamente em conta as futuras 
inovações tecnológicas neste setor;

Or. en

Alteração 5
Cornelis de Jong

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Faz notar que o mercado europeu de 
pagamentos eletrónicos ainda se encontra 
fragmentado tanto a nível europeu como a 
nível nacional; considera que a 
uniformização deve incluir medidas 
necessárias à garantia de um mercado 
único mais aberto, transparente, inovador e 

1. Faz notar que o mercado europeu de 
pagamentos eletrónicos ainda se encontra 
fragmentado tanto a nível europeu como a 
nível nacional; considera que a 
uniformização deve incluir medidas 
necessárias à garantia de um mercado 
único mais aberto, transparente, inovador e 
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competitivo, capaz de trazer mais 
vantagens a todos os consumidores em 
matéria de pagamentos por telemóvel, 
interoperabilidade, custos e portabilidade; 
solicita, portanto, à Comissão que avalie as 
formas possíveis de trazer novos 
operadores - bancos ou não - para o 
mercado europeu de pagamentos por 
cartão, pela internet e por telemóvel, tendo 
simultaneamente em conta as futuras 
inovações tecnológicas neste setor;

competitivo, de forma a trazer mais 
vantagens a todos os consumidores, 
nomeadamente em matéria de pagamentos 
por telemóvel, interoperabilidade, custos e 
portabilidade; solicita, portanto, à 
Comissão que avalie as formas possíveis 
de trazer novos operadores - bancos ou não 
- para o mercado europeu de pagamentos 
por cartão, pela internet e por telemóvel, 
tendo simultaneamente em conta as futuras 
inovações tecnológicas neste setor;

Or. en

Alteração 6
Sergio Gaetano Cofferati

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Aprova a intenção da Comissão de 
prestar uma atenção reforçada à 
transparência dos mercados financeiros, 
mas defende que se realize um esforço 
acrescido para assegurar informações 
atempadas, fiáveis e de alta qualidade, em 
particular, relativamente aos mercados de 
derivados; 

Or. it

Alteração 7
Sergio Gaetano Cofferati

Projeto de parecer
N.º 1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-C. Sustenta que a concorrência entre 
empresas deve decorrer num quadro que 
assegure um respeito efetivo pelos direitos 
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dos consumidores e que, para este fim, os 
mecanismos coletivos de recurso e de 
resolução alternativa de litígios são 
instrumentos indispensáveis; 

Or. it

Alteração 8
Malcolm Harbour

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Solicita à Comissão que examine 
aprofundadamente os recentes 
desenvolvimentos nos mercados de 
transporte aéreo de carga e de serviços de 
entregas expresso; faz notar que nos 
Estados Unidos, a FedEx e a UPS operam 
numa espécie de duopólio no mercado de 
entregas expresso, tendo conseguido 
excluir a concorrência europeia ao longo 
dos últimos 10 anos; salienta que, ao 
mesmo tempo, a UE abriu constantemente 
o seu mercado às empresas norte-
americanas; conclui que a fusão planeada 
TNT/UPS deixaria apenas uma única 
grande empresa europeia de entregas 
expresso e de logística em competição no 
mercado interno da UE e no mercado 
mundial; considera que este facto poderá 
ter um impacto significativo na 
concorrência ao nível dos preços no 
mercado interno, o que seria uma 
desvantagem para os consumidores;

Suprimido

Or. en

Alteração 9
Wim van de Camp

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Solicita à Comissão que examine 
aprofundadamente os recentes 
desenvolvimentos nos mercados de
transporte aéreo de carga e de serviços de 
entregas expresso; faz notar que nos 
Estados Unidos, a FedEx e a UPS operam 
numa espécie de duopólio no mercado de 
entregas expresso, tendo conseguido 
excluir a concorrência europeia ao longo 
dos últimos 10 anos; salienta que, ao 
mesmo tempo, a UE abriu constantemente 
o seu mercado às empresas 
norte-americanas; conclui que a fusão 
planeada TNT/UPS deixaria apenas uma 
única grande empresa europeia de 
entregas expresso e de logística em 
competição no mercado interno da UE e no 
mercado mundial; considera que este facto 
poderá ter um impacto significativo na 
concorrência ao nível dos preços no 
mercado interno, o que seria uma 
desvantagem para os consumidores;

2. Solicita à Comissão que examine 
aprofundadamente os recentes 
desenvolvimentos no mercado de 
transporte e distribuição de encomendas 
da UE; faz notar que a UE, ao contrário 
de outras regiões no mundo, abriu 
constantemente o seu mercado de 
transporte e distribuição de encomendas 
às empresas de países terceiros; salienta 
que esta abertura progressiva na UE deu 
origem a distorções da concorrência no 
mercado interno da UE e no mercado 
mundial; considera que este facto poderá 
ter um impacto significativo na 
concorrência ao nível dos preços no 
mercado interno, o que seria uma 
desvantagem para os consumidores;

Or. en

Alteração 10
Cornelis de Jong

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Considera que a Comissão avalia 
apenas a utilização indevida pelas 
empresas da sua posição no mercado; 
entende que os mercados com poucos 
agentes correm o risco de acordos de 
cartel; exorta a Comissão a examinar a 
forma como os mercados com poucos 
agentes funcionam na realidade e a 
avaliar quantos agentes do mercado são 
necessários para minimizar o risco de 
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cartel e para maximizar a concorrência; 
exorta a Comissão a apresentar 
orientações claras e transparentes para 
que a política de concorrência tome em 
consideração esses princípios.

Or. en

Alteração 11
Cornelis de Jong

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Exorta a Comissão a prosseguir a plena 
implementação do pacote relativo ao 
mercado interno da energia; uma vez que 
ainda não se atingiu completamente um 
mercado único aberto e competitivo no 
setor da energia, encoraja a Comissão a 
monitorizar ativamente a concorrência nos 
mercados da energia, nomeadamente 
sempre que a privatização de um serviço 
público conduza a mercados 
monopolísticos e oligopolísticos;

3. Encoraja a Comissão a monitorizar 
ativamente a concorrência nos mercados da 
energia, nomeadamente sempre que a 
privatização de um serviço público 
conduza a mercados monopolísticos e 
oligopolísticos;

Or. en

Alteração 12
Sergio Gaetano Cofferati

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Verifica a ausência de um sistema 
jurídico eficaz em matéria de 
indemnização por prejuízos causados pela 
violação das normas de concorrência. As 
multas por violação destas normas são 
pagas aos Estados-Membros, enquanto os 
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consumidores diretamente interessados 
não recebem qualquer indemnização, 
sendo que um fundo europeu constituído 
pelas multas poderia cobrir os custos das 
ações coletivas transnacionais;

Or. it

Alteração 13
Andreas Schwab

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita à Comissão que garanta um 
poder de negociação equilibrado entre 
fabricantes e distribuidores nos mercados 
de venda de veículos a motor novos após o 
termo do Regulamento da Comissão (CE) 
nº 1400/2002, em 31 de maio de 2013; 
solicita à Comissão que insista na 
necessidade de desenvolver princípios de 
boa conduta entre fabricantes e 
distribuidores no que se refere a acordos 
verticais no setor dos veículos a motor, de 
modo a promover a transparência nas 
relações comerciais e contratuais entre as 
partes.

4. Solicita à Comissão que garanta um 
poder de negociação equilibrado entre 
fabricantes e distribuidores, ao mesmo 
tempo que salienta:

- a importância do combate às práticas 
discriminatórias no setor da distribuição 
em linha regido pelo Regulamento de 
Isenção por Categoria aplicável aos 
acordos verticais (Regulamento da 
Comissão n.º 330/2010), a fim de 
salvaguardar a necessidade de os 
distribuidores utilizarem métodos de 
distribuição inovadores, como as 
plataformas em linha, e de chegarem a 
um maior número e uma maior 
diversidade de consumidores;
– a importância dos distribuidores nos 
mercados de venda de veículos a motor 
novos após o termo do Regulamento da 
Comissão (CE) nº 1400/2002, em 31 de 
maio de 2013; solicita à Comissão que 



AM\920326PT.doc 11/16 PE500.640v01-00

PT

insista na necessidade de desenvolver 
princípios de boa conduta entre fabricantes 
e distribuidores no que se refere a acordos 
verticais no setor dos veículos a motor, em 
particular no que diz respeito à proteção 
dos investimentos após o termo de um 
contrato e à possibilidade de transferência 
da atividade para um membro da rede, de 
modo a promover a transparência nas 
relações comerciais e contratuais entre as 
partes.

Or. en

Alteração 14
Malcolm Harbour

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Solicita à Comissão que garanta um 
poder de negociação equilibrado entre 
fabricantes e distribuidores no setor da 
distribuição em linha regido pelo 
Regulamento de Isenção por Categoria 
aplicável aos acordos verticais 
(Regulamento da Comissão n.º 330/2010), 
a fim de salvaguardar a possibilidade de 
os distribuidores utilizarem métodos de 
distribuição inovadores, como as 
plataformas em linha, de chegarem a um 
maior número e a uma maior diversidade 
de consumidores e de desencorajarem 
práticas discriminatórias;

Or. en

Alteração 15
Anna Maria Corazza Bildt

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

4-A. Saúda, neste contexto, os esforços 
empreendidos pelos intervenientes 
interessados na cadeia de abastecimento 
alimentar para chegarem a acordo 
relativamente aos princípios de boas 
práticas nas relações entre as empresas e 
às medidas de execução, de acordo com a 
concorrência livre e justa; exorta a 
Comissão a permanecer empenhada em 
acompanhar a implementação desses 
princípios, como fará o Parlamento no 
âmbito da Mesa Redonda sobre o 
Mercado Retalhista, realizada 
anualmente;

Or. en

Alteração 16
Cornelis de Jong

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Reconhece que os acordos de 
franquia são uma boa fórmula para a 
sobrevivência dos retalhistas 
independentes num contexto altamente 
competitivo; observa com preocupação 
que os contratos que preveem a 
participação de retalhistas num acordo de 
franquia estão a tornar-se cada vez mais 
rigorosos, proibindo, por exemplo, após o 
termo de um contrato de franquia, a 
abertura de um novo estabelecimento 
comercial no mesmo setor por um período 
de um a três anos; solicita à Comissão 
que garanta um poder de negociação 
equilibrado entre a empresa franqueadora 
e a empresa franqueada, reequilibrando, 
para o efeito, as obrigações previstas no 
Regulamento da Comissão n.º 330/2010 e 
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supervisionando o desenvolvimento das 
relações entre as empresas franqueadoras 
e as empresas franqueadas;

Or. en

Alteração 17
Sergio Gaetano Cofferati

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Considera que, a par da relação com 
o Parlamento Europeu e o Comité 
Económico e Social Europeu, a Comissão 
deve também estruturar melhor a 
colaboração com as organizações dos 
consumidores e que a referida relação 
deve ser considerada um elemento 
importante no acompanhamento da 
regulamentação sobre a concorrência; 
por este motivo, o diálogo entre a DG 
Concorrência da Comissão e estas 
organizações deve ser encorajado e 
intensificado;

Or. it

Alteração 18
Jean-Pierre Audy

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Saúda a política de auxílios estatais 
que permitiu contribuir para a 
estabilidade do sistema financeiro com os 
bancos; solicita que a Comissão Europeia 
inclua os bancos públicos de investimento 
a longo prazo, incluindo o Banco 
Europeu de Investimento, no âmbito da 
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avaliação sobre o bom funcionamento do 
mercado interno;

Or. fr

Alteração 19
Cornelis de Jong

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Considera que a propriedade e a 
gestão dos meios de comunicação social 
devem ser transparentes e não 
concentradas; solicita à Comissão que 
avalie a relação existente entre as regras 
de concorrência em vigor e a crescente 
concentração de meios de comunicação 
comerciais nos Estados-Membros;  exorta 
a Comissão a aplicar as regras da 
concorrência e a intervir nos casos em 
que os meios de comunicação social 
estejam demasiadamente concentrados e 
em que o seu pluralismo esteja em perigo; 
apela ao estabelecimento de regras para 
assegurar que os conflitos de interesses 
são enfrentados e solucionados de forma 
adequada;

Or. en

Alteração 20
Jean-Pierre Audy

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Propõe a criação de uma política 
europeia de supervisão das atividades 
regulamentadas;
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Or. fr

Alteração 21
Cornelis de Jong

Projeto de parecer
N.º 4-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-C. Entende que não apenas as intuições 
financeiras, mas também as empresas 
industriais se podem tornar 
demasiadamente grandes para falir, como 
foi o caso da General Motors, empresa 
que teve de ser salva pelo governo 
norte-americano; exorta a Comissão a 
analisar quando é que as empresas se 
tornam demasiadamente grandes para 
falir e a ponderar nas medidas que podem 
ser tomadas a nível da EU no sentido de 
prevenir que as empresas se tornem 
dependentes de futuros resgates 
governamentais;

Or. en

Alteração 22
Cornelis de Jong

Projeto de parecer
N.º 4-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-D. Considera que os preços dos 
produtos ainda variam entre os 
Estados-Membros, como é o caso, por 
exemplo, do preço dos medicamentos, em 
resultado dos diferentes acordos entre os 
Estados-Membros e a indústria 
farmacêutica; solicita à Comissão que 
examine este fenómeno e que apresente 
propostas no sentido de criar um mercado 
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interno mais transparente, evitando 
quaisquer diferenças de preços 
desnecessárias, no interesse dos 
consumidores.

Or. en


