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Predlog spremembe 1
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek -1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. meni, da bi morali z uveljavljanjem 
predpisov glede državne pomoči prispevati 
k doseganju ciljev, določenih v strategiji 
Evropa 2020, zlasti pa omogočati naložbe 
v realno gospodarstvo in spodbujati večje 
združevanje virov na področju raziskav, 
inovacij in trajnostnega razvoja; 

Or. it

Predlog spremembe 2
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je evropski trg za 
elektronska plačila še vedno razdrobljen 
tako znotraj nacionalnih meja kot zunaj 
njih; meni, da bi morala standardizacija 
vključevati ukrepe, ki so potrebni za 
zagotovitev bolj odprtega, preglednega, 
inovativnega in konkurenčnega enotnega 
trga, ki bo koristil vsem potrošnikom, kar 
zadeva mobilna plačila, interoperabilnost, 
stroške in prenosljivost; zato poziva 
Komisijo, naj oceni možne načine za vstop 
novih tekmecev – bank ali nebančnih 
ustanov – na evropski trg za kartična, 
spletna in mobilna plačila, pri čemer je 
treba upoštevati prihodnje tehnološke 
inovacije v tem sektorju;

1. ugotavlja, da je evropski trg za 
elektronska plačila še vedno razdrobljen 
tako znotraj nacionalnih meja kot zunaj 
njih; meni, da bi morala standardizacija 
vključevati ukrepe, ki so potrebni za 
zagotovitev bolj odprtega, preglednega, 
inovativnega in konkurenčnega enotnega 
trga, ki bo koristil vsem potrošnikom, kar 
zadeva mobilna plačila, interoperabilnost, 
stroške in prenosljivost; zato poziva 
Komisijo, naj oceni možne načine za vstop 
novih tekmecev – bank ali nebančnih 
ustanov – na evropski trg za kartična, 
spletna in mobilna plačila, pri čemer je 
treba upoštevati prihodnje tehnološke 
inovacije v tem sektorju; meni, da je treba 
okrepiti nadzor nad večstranskimi 
medfranšiznimi provizijami, in pozdravlja 
predloge, ki jih vsebuje Akt za enotni trg 
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II, v zvezi s pregledom direktive o 
plačilnih storitvah in zakonodajno pobudo 
za večstranske medfranšizne provizije;

Or. it

Predlog spremembe 3
Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je evropski trg za 
elektronska plačila še vedno razdrobljen 
tako znotraj nacionalnih meja kot zunaj 
njih; meni, da bi morala standardizacija 
vključevati ukrepe, ki so potrebni za 
zagotovitev bolj odprtega, preglednega, 
inovativnega in konkurenčnega enotnega 
trga, ki bo koristil vsem potrošnikom, kar 
zadeva mobilna plačila, interoperabilnost, 
stroške in prenosljivost; zato poziva 
Komisijo, naj oceni možne načine za vstop 
novih tekmecev – bank ali nebančnih 
ustanov – na evropski trg za kartična, 
spletna in mobilna plačila, pri čemer je 
treba upoštevati prihodnje tehnološke 
inovacije v tem sektorju;

1. ugotavlja, da je evropski trg za 
elektronska plačila še vedno razdrobljen 
tako znotraj nacionalnih meja kot zunaj 
njih; nadalje ugotavlja, da bo ta 
razdrobljenost verjetno ostala, če se 
obstoječim operaterjem omrežij za 
plačevanje s plačilnimi karticami in 
mobilnih omrežij omogoči nadzor nad 
temi novimi nastajajočimi tržišči; 
spodbuja ukrepe in izvrševanje, ki so 
potrebni za zagotovitev bolj odprtega, 
preglednega, inovativnega in 
konkurenčnega enotnega trga plačilnih 
storitev, ki bo koristil in dal izbiro vsem 
potrošnikom, kar zadeva kartična, spletna 
in mobilna plačila ter mobilne denarnice, 
interoperabilnost, stroške in prenosljivost;
zato poziva Komisijo, naj oceni možne 
načine za vstop novih tekmecev – bank ali 
nebančnih ustanov – na evropski trg za 
kartična, spletna in mobilna plačila, pri 
čemer je treba zaščititi prihodnje 
tehnološke inovacije v tem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 4
Malcolm Harbour
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je evropski trg za 
elektronska plačila še vedno razdrobljen 
tako znotraj nacionalnih meja kot zunaj 
njih; meni, da bi morala standardizacija 
vključevati ukrepe, ki so potrebni za 
zagotovitev bolj odprtega, preglednega, 
inovativnega in konkurenčnega enotnega 
trga, ki bo koristil vsem potrošnikom, kar 
zadeva mobilna plačila, interoperabilnost, 
stroške in prenosljivost; zato poziva 
Komisijo, naj oceni možne načine za vstop 
novih tekmecev – bank ali nebančnih 
ustanov – na evropski trg za kartična, 
spletna in mobilna plačila, pri čemer je 
treba upoštevati prihodnje tehnološke 
inovacije v tem sektorju;

1. ugotavlja, da je evropski trg za 
elektronska plačila še vedno razdrobljen 
tako znotraj nacionalnih meja kot zunaj 
njih; meni, da bi morala standardizacija 
vključevati ukrepe, ki so potrebni za 
zagotovitev bolj odprtega, preglednega, 
inovativnega in konkurenčnega enotnega 
trga, ki bo koristil vsem potrošnikom, kar 
zadeva mobilna plačila, vključno z 
možnostmi mobilnih plačil in mobilnimi 
denarnicami, interoperabilnost, stroške in 
prenosljivost; zato poziva Komisijo, naj 
oceni možne načine za vstop novih 
tekmecev – bank ali nebančnih ustanov –
na evropski trg za kartična, spletna in 
mobilna plačila, pri čemer je treba 
upoštevati prihodnje tehnološke inovacije v 
tem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 5
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je evropski trg za 
elektronska plačila še vedno razdrobljen 
tako znotraj nacionalnih meja kot zunaj 
njih; meni, da bi morala standardizacija 
vključevati ukrepe, ki so potrebni za 
zagotovitev bolj odprtega, preglednega, 
inovativnega in konkurenčnega enotnega 
trga, ki bo koristil vsem potrošnikom, kar 
zadeva mobilna plačila, interoperabilnost, 
stroške in prenosljivost; zato poziva 
Komisijo, naj oceni možne načine za vstop 
novih tekmecev – bank ali nebančnih 

1. ugotavlja, da je evropski trg za 
elektronska plačila še vedno razdrobljen 
tako znotraj nacionalnih meja kot zunaj 
njih; meni, da bi morala standardizacija 
vključevati ukrepe, ki so potrebni za 
zagotovitev bolj odprtega, preglednega, 
inovativnega in konkurenčnega enotnega 
trga na tak način, da bo koristil vsem 
potrošnikom, zlasti kar zadeva mobilna 
plačila, interoperabilnost, stroške in 
prenosljivost; zato poziva Komisijo, naj 
oceni možne načine za vstop novih 
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ustanov – na evropski trg za kartična, 
spletna in mobilna plačila, pri čemer je 
treba upoštevati prihodnje tehnološke 
inovacije v tem sektorju;

tekmecev – bank ali nebančnih ustanov –
na evropski trg za kartična, spletna in 
mobilna plačila, pri čemer je treba 
upoštevati prihodnje tehnološke inovacije v 
tem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 6
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 b. se strinja z namero Komisije, da je 
treba preglednosti finančnih trgov še 
naprej namenjati veliko pozornost, vendar 
meni, da je potrebno dodatno 
prizadevanje za zagotavljanje 
pravočasnih, zanesljivih in 
visokokakovostnih informacij, zlasti glede 
trgov izvedenih finančnih instrumentov; 

Or. it

Predlog spremembe 7
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 c. meni, da mora konkurenca med 
podjetji potekati v okviru, ki zagotavlja 
učinkovito spoštovanje pravic 
potrošnikov, in da sistema za kolektivna 
pravna sredstva in alternativno reševanje 
sporov predstavljata nepogrešljivi orodji 
za doseganje tega cilja;

Or. it
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Predlog spremembe 8
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj temeljito preuči 
nedavni razvoj dogodkov na trgu storitev 
letalskega prevoza tovora in hitre pošte v 
EU; ugotavlja, da FedEx in UPS v 
Združenih državah na trgu hitre pošte 
delujeta v nekakšnem duopolu in sta 
evropskim konkurentom v preteklem 
desetletju v bistvu onemogočala dostop do 
trga; poudarja, da je EU v istem času 
postopoma odpirala svoje trge ameriškim 
podjetjem; sklepa, da bi z načrtovano 
združitvijo podjetij TNT in UPS na 
notranjem trgu EU in v globalnem smislu 
konkurenco predstavljalo le še eno veliko 
evropsko podjetje za hitro pošto in 
logistiko; meni, da bi to lahko pomembno 
vplivalo na cenovno konkurenco na 
notranjem trgu, in sicer v škodo 
potrošnikov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 9
Wim van de Camp

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj temeljito preuči 
nedavni razvoj dogodkov na trgu storitev 
letalskega prevoza tovora in hitre pošte v 
EU; ugotavlja, da FedEx in UPS v 
Združenih državah na trgu hitre pošte 
delujeta v nekakšnem duopolu in sta 

2. poziva Komisijo, naj temeljito preuči 
nedavni razvoj dogodkov na trgu dostavnih 
storitev v EU; ugotavlja, da je EU, v 
nasprotju z drugimi regijami sveta, trajno 
odprla svoje trge dostavnih storitev 
neevropskim družbam; poudarja, da je
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evropskim konkurentom v preteklem 
desetletju v bistvu onemogočala dostop do 
trga; poudarja, da je EU v istem času 
postopoma odpirala svoje trge ameriškim 
podjetjem; sklepa, da bi z načrtovano 
združitvijo podjetij TNT in UPS na 
notranjem trgu EU in v globalnem smislu 
konkurenco predstavljalo le še eno veliko 
evropsko podjetje za hitro pošto in 
logistiko; meni, da bi to lahko pomembno 
vplivalo na cenovno konkurenco na 
notranjem trgu, in sicer v škodo 
potrošnikov;

trajno odprtje v EU privedlo do 
izkrivljanja konkurence na notranjem trgu 
EU in na svetovni ravni; meni, da bi to 
lahko pomembno vplivalo na cenovno 
konkurenco na notranjem trgu, in sicer v 
škodo potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 10
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da Komisija ocenjuje le zlorabo 
tržnega položaja družb; meni, da na trgih 
s samo nekaj udeleženci obstaja tveganje 
kartelnega dogovarjanja; poziva Komisijo, 
naj pregleda, kako trgi z le nekaj 
udeleženci v resnici delujejo, in oceni, 
koliko udeležencev na trgu je potrebnih, 
da se na najmanjšo možno raven zmanjša 
nevarnost kartelnega dogovarjanja in da 
se kar najbolj poveča konkurenca; poziva 
Komisijo, naj predloži jasne in pregledne 
smernice za konkurenčno politiko, ki 
bodo upoštevale ta načela;

Or. en

Predlog spremembe 11
Cornelis de Jong
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj si prizadeva za 
popolno izvajanje svežnja o notranjem 
energetskem trgu; ker enotni trg v 
energetskem sektorju še ni v celoti odprt 
in konkurenčen, Komisijo spodbuja, naj
dejavno spremlja konkurenco na 
energetskih trgih, zlasti kadar pride do 
privatizacije javnih gospodarskih služb na 
monopolnem ali oligopolnem trgu;

3. spodbuja Komisijo, naj dejavno 
spremlja konkurenco na energetskih trgih, 
zlasti kadar pride do privatizacije javnih 
gospodarskih služb na monopolnem ali 
oligopolnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 12
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. opozarja na odsotnost učinkovitega 
pravnega sistema za povračilo škode, ki 
nastane zaradi kršitev pravil konkurence. 
Denarne kazni, izrečene zaradi kršitve teh 
pravil, se namreč izplačujejo državam 
članicam, medtem ko potrošniki, ki jih to 
neposredno zadeva, ne prejmejo 
nikakršne odškodnine, zato bi stroške 
nadnacionalnih skupinskih tožb lahko 
kril evropski sklad, v katerega bi se te 
kazni stekale;

Or. it

Predlog spremembe 13
Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj po prenehanju 
veljavnosti Uredbe Komisije (ES) 
št. 1400/2002 dne 31. maja 2013 zagotovi 
uravnotežene pogajalske moči med 
proizvajalci in trgovci na trgih za prodajo 
novih motornih vozil; poziva Komisijo, naj 
vztraja pri tem, da je treba razviti načela 
pravilnega ravnanja med proizvajalci in 
trgovci, kar zadeva vertikalne sporazume 
v sektorju motornih vozil, s čimer bi 
spodbudili preglednost v trgovinskih in 
pogodbenih odnosih med strankami.

4. poziva Komisijo, naj zagotovi 
uravnotežene pogajalske moči med 
proizvajalci in distributerji ter hkrati 
poudari:

– pomen boja proti diskriminatornim 
praksam na področju spletne distribucije, 
ki jo ureja uredba o skupinskih izjemah za 
vertikalne sporazume (Uredba Komisije št. 
330/2010), da se zaščiti sposobnost 
distributerjev, da uporabljajo inovativne 
metode distribucije, kot so spletne 
platforme, in dosežeta večje število in 
raznolikost strank; 
– pomen trgovcev na trgih za prodajo 
novih motornih vozil po prenehanju 
veljavnosti Uredbe Komisije (ES) 
št. 1400/2002 dne 31. maja 2013; poziva 
Komisijo, naj vztraja pri tem, da je treba 
razviti načela pravilnega ravnanja med 
proizvajalci in trgovci, kar zadeva 
vertikalne sporazume v sektorju motornih 
vozil, zlasti kar zadeva zaščito naložb po 
koncu pogodbe in možnost prenosa posla 
na člana mreže, s čimer bi spodbudili 
preglednost v trgovinskih in pogodbenih 
odnosih med strankami.

Or. en

Predlog spremembe 14
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj zagotovi 
uravnotežene pogajalske moči med 
proizvajalci in distributerji na področju 
spletne distribucije, ki jo ureja uredba o 
skupinskih izjemah za vertikalne 
sporazume (Uredba Komisije št. 
330/2010), da se zaščiti sposobnost 
distributerjev, da uporabljajo inovativne 
metode distribucije, kot so spletne 
platforme, in dosežeta večje število in 
raznolikost strank ter da se preprečijo 
diskriminatorne prakse; 

Or. en

Predlog spremembe 15
Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. v zvezi s tem pozdravlja prizadevanja 
deležnikov v verigi preskrbe s hrano, da bi 
prišli do sporazuma o načelih dobre 
prakse v razmerjih med podjetji in o 
izvedbenih ukrepih v zvezi s svobodno in 
pošteno konkurenco; poziva Komisijo, naj 
še naprej sodeluje in si prizadeva za 
spremljanje izvajanja teh načel, kot bo to 
storil Parlament s svojo letno okroglo 
mizo o maloprodajnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 16
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. priznava, da so franšizne dejavnosti 
dober način za neodvisne maloprodajne 
trgovce, da preživijo v zelo konkurenčnem 
okolju; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
postajajo pogodbe z maloprodajnimi 
trgovci za vključitev v franšizo vse 
ostrejše, na primer s prepovedjo odprtja 
nove trgovine v istem sektorju v času od 
enega do treh let po prenehanju 
veljavnosti franšizne pogodbe; poziva 
Komisijo, naj s ponovnim uravnoteženjem 
obveznosti iz Uredbe Komisije št. 
330/2010 in s spremljanjem razvoja 
odnosov med franšizorji in 
franšizojemalci zagotovi uravnotežene 
pogajalske moči med franšizorjem in 
franšizojemalcem;

Or. en

Predlog spremembe 17
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. meni, da bi morala Komisija poleg 
odnosov, ki jih ima z Evropskim 
parlamentom in Evropskim ekonomsko-
socialnim odborom, bolje urediti tudi 
sodelovanje s potrošniškimi 
organizacijami in da bi morali takšno 
sodelovanje obravnavati kot pomemben 
element za spremljanje pravil 
konkurence; zato je treba dialog med 
Generalnim direktoratom Evropske 
komisije za konkurenco in potrošniškimi 
organizacijami spodbujati in krepiti;

Or. it
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Predlog spremembe 18
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. pozdravlja politiko državne pomoči, ki 
je prispevala k stabilnosti finančnega 
sistema z bankami; zahteva, da Komisija v 
okvir presoje pravilnega delovanja 
notranjega trga vključi javne investicijske 
banke, ki se ukvarjajo z dolgoročnimi 
naložbami, vključno z Evropsko 
investicijsko banko; 

Or. fr

Predlog spremembe 19
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. meni, da bi morala biti lastništvo in 
upravljanje medijev pregledna in 
nekoncentrirana; poziva Komisijo, naj 
oceni, kakšna je povezava med 
obstoječimi pravili o konkurenci in vedno 
večjo koncentracijo komercialnih medijev 
v državah članicah; poziva Komisijo, naj 
uporabi pravila o konkurenci in v 
primerih, ko je koncentracija na področju 
medijev previsoka in je ogrožena njihova 
pluralnost, posreduje; poziva k pravilom, 
ki zagotavljajo ustrezno obravnavo in 
odpravo navzkrižij interesa;

Or. en



PE500.640v01-00 14/15 AM\920326SL.doc

SL

Predlog spremembe 20
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. predlaga vzpostavitev evropske politike 
za nadzor reguliranih dejavnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. meni, da lahko ne le finančne 
institucije, ampak tudi industrijske družbe 
postanejo prevelike, da bi propadle, kot se 
je zgodilo v primeru podjetja General 
Motors, ki ga je morala rešiti vlada ZDA; 
poziva Komisijo, naj preuči, kdaj družbe 
postanejo prevelike, da bi propadle, in 
razmisli o tem, katere ukrepe bi lahko 
sprejeli na nacionalni ravni ali ravni EU, 
da bi preprečili, da bi družbe postale 
odvisne od vladnega reševanja z javnimi 
sredstvi; 

Or. en

Predlog spremembe 22
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)
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4d. meni, da se cene izdelkov v različnih 
državah članicah še vedno zelo 
razlikujejo, na primer cene zdravil, in 
sicer zaradi različnih sporazumov med 
državami članicami in farmacevtsko 
industrijo; poziva Komisijo, naj v interesu 
potrošnikov preuči ta pojav in pripravi 
predloge za oblikovanje preglednejšega 
notranjega trga, na katerem ne bo 
nepotrebnih razlik v cenah.
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