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Amendamentul 1
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că aplicarea legislației 
privind ajutoarele de stat trebuie să vizeze 
atingerea obiectivelor menționate în 
Strategia UE 2020, permițând în special 
investiții în economia reală și promovând 
o mai mare concentrare a resurselor în 
cercetare, inovare și dezvoltare durabilă; 

Or. it

Amendamentul 2
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că piața europeană a 
plăților electronice continuă să fie 
fragmentată atât în cadrul frontierelor 
naționale, cât și în afara acestora; consideră 
că standardizarea ar trebui să includă 
măsurile necesare pentru a asigura o piață 
unică mai deschisă, mai transparentă, mai 
inovatoare și mai competitivă, care aduce 
avantaje pentru toți consumatorii în ceea ce 
privește plățile efectuate cu telefonul 
mobil, interoperabilitatea, costurile și 
portabilitatea; pin urmare, solicită Comisiei 
să evalueze posibilele metode de a aduce 
pe piața europeană noi actori (bancari și 
nebancari) în domeniul plăților efectuate 
prin cartelă, internet și telefon mobil, 
ținând seama, în același timp, de viitoarele 
inovații tehnologice din sector;

1. ia act de faptul că piața europeană a 
plăților electronice continuă să fie 
fragmentată atât în cadrul frontierelor 
naționale, cât și în afara acestora; consideră 
că standardizarea ar trebui să includă 
măsurile necesare pentru a asigura o piață 
unică mai deschisă, mai transparentă, mai 
inovatoare și mai competitivă, care aduce 
avantaje pentru toți consumatorii în ceea ce 
privește plățile efectuate cu telefonul 
mobil, interoperabilitatea, costurile și 
portabilitatea; pin urmare, solicită Comisiei 
să evalueze posibilele metode de a aduce 
pe piața europeană noi actori (bancari și 
nebancari) în domeniul plăților efectuate 
prin cartelă, internet și telefon mobil, 
ținând seama, în același timp, de viitoarele 
inovații tehnologice din sector; consideră 
că este necesară o consolidare a 
supravegherii comisiilor multilaterale de 
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interschimb și salută propunerile cuprinse 
în Actul privind piața unică II, pentru o 
revizuire a Directivei privind serviciile de 
plată și pentru o inițiativă legislativă 
privind comisioanele bancare 
multilaterale;

Or. it

Amendamentul 3
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că piața europeană a 
plăților electronice continuă să fie 
fragmentată atât în cadrul frontierelor 
naționale, cât și în afara acestora; 
consideră că standardizarea ar trebui să 
includă măsurile necesare pentru a asigura 
o piață unică mai deschisă, mai 
transparentă, mai inovatoare și mai 
competitivă, care aduce avantaje pentru toți 
consumatorii în ceea ce privește plățile
efectuate cu telefonul mobil, 
interoperabilitatea, costurile și 
portabilitatea; pin urmare, solicită Comisiei 
să evalueze posibilele metode de a aduce 
pe piața europeană noi actori (bancari și 
nebancari) în domeniul plăților efectuate 
prin cartelă, internet și telefon mobil, 
ținând seama, în același timp, de viitoarele 
inovații tehnologice din sector;

1. ia act de faptul că piața europeană a 
plăților electronice continuă să fie 
fragmentată atât în cadrul frontierelor 
naționale, cât și în afara acestora; în plus, 
observă că este probabil ca această 
fragmentare să se mențină dacă 
operatorilor de rețele pentru plăți 
efectuate prin cartelă sau telefon mobil le 
este permis să controleze aceste noi piețe 
emergente; încurajează adoptarea de 
măsuri și aplicarea legislației necesare 
pentru a asigura o piață unică mai deschisă, 
mai transparentă, mai inovatoare și mai 
competitivă în ceea ce privește plățile, care 
aduce avantaje și oferă variante pentru toți 
consumatorii în ceea ce privește opțiunile 
de plată efectuată prin cartelă, internet și
telefonul mobil, portofelele mobile, 
interoperabilitatea, costurile și 
portabilitatea; pin urmare, solicită Comisiei 
să evalueze posibilele metode de a aduce 
pe piața europeană noi actori (bancari și 
nebancari) în domeniul plăților efectuate 
prin cartelă, internet și telefon mobil, 
protejând, în același timp, viitoarele 
inovații tehnologice din sector;

Or. en
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Amendamentul 4
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că piața europeană a 
plăților electronice continuă să fie 
fragmentată atât în cadrul frontierelor 
naționale, cât și în afara acestora; consideră 
că standardizarea ar trebui să includă 
măsurile necesare pentru a asigura o piață 
unică mai deschisă, mai transparentă, mai 
inovatoare și mai competitivă, care aduce 
avantaje pentru toți consumatorii în ceea ce 
privește plățile efectuate cu telefonul 
mobil, interoperabilitatea, costurile și 
portabilitatea; pin urmare, solicită Comisiei 
să evalueze posibilele metode de a aduce 
pe piața europeană noi actori (bancari și 
nebancari) în domeniul plăților efectuate 
prin cartelă, internet și telefon mobil, 
ținând seama, în același timp, de 
viitoarele inovații tehnologice din sector;

1. ia act de faptul că piața europeană a 
plăților electronice continuă să fie 
fragmentată atât în cadrul frontierelor 
naționale, cât și în afara acestora; consideră 
că standardizarea ar trebui să includă 
măsurile necesare pentru a asigura o piață 
unică mai deschisă, mai transparentă, mai 
inovatoare și mai competitivă, care aduce 
avantaje pentru toți consumatorii în ceea ce 
privește plățile efectuate cu telefonul 
mobil, inclusiv opțiunile de plată 
efectuată cu telefonul mobil și portofelele 
mobile, interoperabilitatea, costurile și 
portabilitatea; pin urmare, solicită Comisiei 
să evalueze posibilele metode de a aduce 
pe piața europeană noi actori (bancari și 
nebancari) în domeniul plăților efectuate 
prin cartelă, internet și telefon mobil, 
ținând seama, în același timp, de viitoarele 
inovații tehnologice din sector;

Or. en

Amendamentul 5
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că piața europeană a 
plăților electronice continuă să fie 
fragmentată atât în cadrul frontierelor 
naționale, cât și în afara acestora; consideră 
că standardizarea ar trebui să includă 

1. ia act de faptul că piața europeană a 
plăților electronice continuă să fie 
fragmentată atât în cadrul frontierelor 
naționale, cât și în afara acestora; consideră 
că standardizarea ar trebui să includă 
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măsurile necesare pentru a asigura o piață 
unică mai deschisă, mai transparentă, mai 
inovatoare și mai competitivă, care aduce
avantaje pentru toți consumatorii în ceea ce 
privește plățile efectuate cu telefonul 
mobil, interoperabilitatea, costurile și 
portabilitatea; pin urmare, solicită Comisiei 
să evalueze posibilele metode de a aduce 
pe piața europeană noi actori (bancari și 
nebancari) în domeniul plăților efectuate 
prin cartelă, internet și telefon mobil, 
ținând seama, în același timp, de viitoarele 
inovații tehnologice din sector;

măsurile necesare pentru a asigura o piață 
unică mai deschisă, mai transparentă, mai 
inovatoare și mai competitivă, astfel încât 
să aducă avantaje pentru toți consumatorii, 
în special în ceea ce privește plățile 
efectuate cu telefonul mobil, 
interoperabilitatea, costurile și 
portabilitatea; pin urmare, solicită Comisiei 
să evalueze posibilele metode de a aduce 
pe piața europeană noi actori (bancari și 
nebancari) în domeniul plăților efectuate 
prin cartelă, internet și telefon mobil, 
ținând seama, în același timp, de viitoarele 
inovații tehnologice din sector;

Or. en

Amendamentul 6
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. este de acord cu intenția Comisiei de a 
acorda o atenție deosebită piețelor 
financiare, însă consideră că este nevoie 
de un efort suplimentar pentru a garanta 
informații rapide, de încredere și de înaltă 
calitate, în special pentru piețele 
instrumentelor derivate; 

Or. it

Amendamentul 7
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. este de părere că concurența dintre 
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întreprinderi trebuie să aibă loc într-un 
cadru care să asigure o respectare 
efectivă a drepturilor consumatorilor și că 
un sistem de recurs colectiv și de 
soluționare alternativă a litigiilor trebuie 
să fie instrumente indispensabile în acest 
scop; 

Or. it

Amendamentul 8
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să examineze în 
detaliu evoluțiile recente de pe piața 
serviciilor de transport aerian de marfă și 
a serviciilor de curier-expres în UE; ia act 
de faptul că, în SUA, FedEx și UPS 
funcționează ca un tip de duopol pe piața 
serviciilor de curier-expres și au închis 
efectiv piața pentru concurenții europeni 
în ultimii 10 ani; subliniază că, în același 
timp, UE și-a deschis din ce în ce mai 
mult piețele către societățile din SUA; 
prin urmare, după intenționata fuziune 
dintre TNT și UPS ar rămâne doar o 
singură mare societate europeană în 
domeniul curieratului-expres și al 
logisticii care să concureze pe piața 
internă a UE și la nivel global; consideră 
că acest lucru ar avea un impact 
semnificativ asupra concurenței la nivelul 
prețurilor pe piața internă, spre 
dezavantajul consumatorilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 9
Wim van de Camp
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să examineze în detaliu 
evoluțiile recente de pe piața serviciilor de 
transport aerian de marfă și a serviciilor 
de curier-expres în UE; ia act de faptul că, 
în SUA, FedEx și UPS funcționează ca 
un tip de duopol pe piața serviciilor de 
curier-expres și au închis efectiv piața 
pentru concurenții europeni în ultimii 10 
ani; subliniază că, în același timp, UE și-a 
deschis din ce în ce mai mult piețele către 
societățile din SUA; prin urmare, după 
intenționata fuziune dintre TNT și UPS ar 
rămâne doar o singură mare societate 
europeană în domeniul curieratului-
expres și al logisticii care să concureze pe 
piața internă a UE și la nivel global; 
consideră că acest lucru ar avea un impact 
semnificativ asupra concurenței la nivelul 
prețurilor pe piața internă, spre 
dezavantajul consumatorilor;

2. solicită Comisiei să examineze în detaliu 
evoluțiile recente de pe piața de livrări din
UE; ia act de faptul că UE, contrar altor 
regiuni din lume, și-a deschis din ce în ce 
mai mult piețele de livrări către societățile 
din state care nu sunt membre UE. 
subliniază că această deschidere 
constantă din UE duce la denaturarea 
concurenței pe piața internă a UE și la 
nivel global; consideră că acest lucru ar 
avea un impact semnificativ asupra 
concurenței la nivelul prețurilor pe piața 
internă, spre dezavantajul consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 10
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. este de părere că Comisia evaluează 
numai abuzul societăților de poziția pe 
piață consideră că piețele cu numai câțiva 
actori riscă să prezinte acorduri de tip 
cartel; solicită Comisiei să examineze 
modul în care piețele cu numai câțiva 
actori funcționează de fapt și să evalueze 
modul în care sunt necesari mai mulți 
actori pe piață pentru a reduce la 
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minimum cartelurile și a maximiza 
concurența; solicită Comisiei să prezinte 
orientării mai clare și mai transparente 
privind politica în domeniul concurenței, 
care iau în considerare aceste principii.

Or. en

Amendamentul 11
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Comisia să urmărească 
aplicarea deplină a pachetului privind 
piața internă a energiei; încurajează 
Comisia să monitorizeze activ concurența 
de pe piețele energiei, dat fiind că încă nu 
s-a obținut o piață unică deschisă și 
competitivă în sectorul energiei, în special 
în toate cazurile în care privatizarea 
utilităților publice își are originea pe piețe 
de monopol sau oligopol;

3. încurajează Comisia să monitorizeze 
activ concurența de pe piețele energiei, în 
special în toate cazurile în care privatizarea 
utilităților publice își are originea pe piețe 
de monopol sau oligopol;

Or. en

Amendamentul 12
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată lipsa unui sistem juridic 
eficient pentru compensarea daunei 
cauzate de încălcarea normelor în 
domeniul concurenței. Amenzile pentru 
încălcarea acestor norme sunt plătite 
statelor membre, în timp ce consumatorii 
direct interesați nu primesc nicio 
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compensare, iar un fond european 
constituit din amenzile atribuite ar putea 
acoperi costul acțiunilor colective 
tranzacționale;

Or. it

Amendamentul 13
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei să asigure puteri de 
negociere echilibrate între producători și 
comercianți pe piață în ceea ce privește 
vânzarea de noi autovehicule după 
expirarea Regulamentului (CE) 
nr. 1400/2002 al Comisiei din
31 mai 2013; solicită Comisiei să insiste 
asupra nevoii de a dezvolta principiile de 
bună conduită între producători și 
comercianți în contextul acordurilor 
verticale din sectorul autovehiculelor 
pentru a promova transparența în relațiile 
comerciale și contractuale dintre părți.

4. solicită Comisiei să asigure puteri de 
negociere echilibrate între producători și 
distribuitori, în același timp, subliniind:

- importanța combaterii practicilor 
discriminatorii din domeniul distribuției 
online reglementate de Regulamentul de 
exceptare pe categorii privind restricțiile 
verticale [Regulamentul (UE) 
nr. 330/2010 al Comisiei] pentru a 
garanta capacitatea distribuitorilor de a 
utiliza metode de distribuție inovatoare, 
precum platformele online, și pentru a 
satisface un număr și o varietate mai mari 
de clienți;
- importanța comercianților pe piață în 
ceea ce privește vânzarea de noi 
autovehicule după expirarea 
Regulamentului (CE) nr. 1400/2002 al 
Comisiei în 31 mai 2013; solicită Comisiei 
să insiste asupra nevoii de a dezvolta 
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principiile de bună conduită între 
producători și comercianți în contextul 
acordurilor verticale din sectorul 
autovehiculelor, inclusiv în ceea ce 
privește protejarea investițiilor după 
încetarea unui contract și posibilitatea de 
a transfera activitatea către un membru al 
rețelei, pentru a promova transparența în 
relațiile comerciale și contractuale dintre 
părți.

Or. en

Amendamentul 14
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei să asigure puteri de 
negociere echilibrate între producători și 
distribuitorii din domeniul distribuției 
online reglementate de Regulamentul de 
exceptare pe categorii privind restricțiile 
verticale [Regulamentul (UE) 
nr. 330/2010 al Comisiei] pentru a 
garanta capacitatea distribuitorilor de a 
utiliza metode de distribuție inovatoare, 
precum platformele online, și pentru a 
satisface un număr și o varietate mai mari 
de clienți, precum și să descurajeze 
practicile discriminatorii;

Or. en

Amendamentul 15
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută, în acest context, eforturile 
depuse de părțile interesate din cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente 
pentru a ajunge la un acord privind 
principiile bunelor practici în materie de 
relații între întreprinderi (B2B) și 
măsurile de punere în aplicare, în ceea ce 
privește concurența liberă și loială; 
solicită Comisiei să își mențină implicarea 
și angajamentul de a monitoriza punerea 
în aplicare a acestor principii, la fel cum 
va proceda și Parlamentul prin 
organizarea anuală a „Retail 
Roundtable”;

Or. en

Amendamentul 16
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște faptul că sistemul de 
franciză reprezintă o soluție bună pentru 
ca comercianții cu amănuntul 
independenți să reziste în cadrul unui 
mediu cu o competitivitate sporită; 
observă cu preocupare că contractele care 
trebuie încheiate de către comercianții cu 
amănuntul pentru un acord de franciză 
devin din ce în ce mai riguroase, de 
exemplu, prin interzicerea, după încetarea 
unui contract de franciză, a înființării 
unui nou magazin în același domeniu 
pentru a perioadă cuprinsă între unu și 
trei ani. solicită Comisiei să asigure puteri 
de negociere echilibrate între francizor și 
beneficiarul francizei, prin reechilibrarea 
obligațiilor prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al 
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Comisiei și prin monitorizarea evoluțiilor 
din cadrul relațiilor dintre francizor și 
beneficiarul francizei;

Or. en

Amendamentul 17
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că, pe lângă raportul cu 
Parlamentul European și Comitetul 
Economic și Social, Comisia ar trebui, de 
asemenea, să structureze mai bine 
colaborarea cu organizațiile 
consumatorilor și că acest raport ar trebui 
considerat un element important pentru 
monitorizarea legislației în domeniul 
concurenței; din acest motiv, dialogul 
dintre DG Concurență al Comisiei 
Europene și aceste organizații ar trebui 
încurajat și intensificat;

Or. it

Amendamentul 18
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută politica privind ajutoarele de 
stat care a contribuit la stabilitatea 
sistemului financiar și a băncilor; solicită 
ca băncile publice de investiții pe termen 
lung, inclusiv Banca Europeană de 
Investiții să fie incluse de Comisia 
Europeană în perimetrul de apreciere a 
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bunei funcționări a pieței interne;

Or. fr

Amendamentul 19
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că proprietatea și 
managementul mass-mediei ar trebui să 
fie transparente și neconcentrate; solicită 
Comisiei să evalueze modul în care 
normele actuale în materie de concurență 
se raportează la concentrarea tot mai 
mare a mass-mediei comerciale din statele 
membre; solicită Comisiei să aplice 
normele în domeniul concurenței și să 
intervină în cazurile în care mass-media 
este prea concentrată și în care 
pluralismul mass-mediei este periclitat; 
solicită norme destinate să asigure o 
abordare și o soluționare adecvată a 
conflictelor de interese;

Or. en

Amendamentul 20
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. propune punerea în aplicare a unei 
politici europene de supraveghere a 
activităților reglementate;

Or. fr



AM\920326RO.doc 15/15 PE500.640v01-00

RO

Amendamentul 21
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. este de părere că nu doar instituțiile 
financiare, ci și societățile industriale pot 
deveni prea mari încât să eșueze, astfel 
cum a fost cazul societății General 
Motors, care a trebuit să fie salvată de 
Guvernul SUA; solicită Comisiei să 
examineze când devin societățile prea 
mari încât să eșueze și să ia în 
considerare măsurile care pot fi adoptate 
la nivel național și la nivelul UE pentru a 
împiedica societățile să devină dependente 
de acțiunile de salvare guvernamentale;

Or. en

Amendamentul 22
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. este de părere că prețurile produselor 
încă variază în diferite state membre, de 
exemplu, prețul medicamentelor, din 
cauza diferitelor acorduri dintre statele 
membre și industria farmaceutică; solicită 
Comisiei să examineze acest fenomen și 
să prezinte propuneri pentru a crea o 
piață internă mai transparentă, evitând 
orice diferențe inutile de prețuri, în 
interesul consumatorilor.

Or. en


