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4. 3. 2015 A8-0019/2 

Pozměňovací návrh  2 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0019/2015 

Morten Messerschmidt 
Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU 

2014/2158(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 2 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie (SFEU), a zejména na 

články 101 až 109 této smlouvy, 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie (SFEU), a zejména na 

články 101–109 a článek 147 této 

smlouvy,  

 

  

Or. en 
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4. 3. 2015 A8-0019/3 

Pozměňovací návrh  3 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0019/2015 

Morten Messerschmidt 

Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU 

2014/2158(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že politika 

hospodářské soutěže musí být podřízena 

cílům udržitelného růstu a sociální 

soudržnosti; 

Or. en 
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4. 3. 2015 A8-0019/4 

Pozměňovací návrh  4 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0019/2015 

Morten Messerschmidt 

Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU 

2014/2158(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, evropští občané si 

žádají poskytování kvalitních a finančně 

dostupných veřejných služeb; 

G. vzhledem k tomu, evropští občané si 

žádají poskytování kvalitních a všeobecně 

dostupných veřejných služeb; 

 

Or. en 
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4. 3. 2015 A8-0019/5 

Pozměňovací návrh  5 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0019/2015 

Morten Messerschmidt 

Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU 

2014/2158(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. konstatuje, že služby obecného 

hospodářského zájmu představují 

podstatnou část celkových služeb 

poskytovaných v členských státech, 

a zastává názor, že jejich efektivnějším 

poskytováním (ve srovnání s jinými 

službami) lze dosáhnout významných 

zisků; potvrzuje význam služeb obecného 

hospodářského zájmu jakožto všeobecně 

přístupných služeb, které mají zásadní 

význam pro evropské občany, od zdravotní 

péče po sociální zabezpečení a bydlení, a 

zároveň zdůrazňuje odpovědnost Komise 

při zajišťování toho, aby bylo vyplácení 

náhrad za poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu v souladu s pravidly 

EU pro poskytování státní podpory; 

15. konstatuje, že služby obecného 

hospodářského zájmu představují 

podstatnou část celkových služeb 

poskytovaných v členských státech, 

a zastává názor, že ochranou veřejných 

služeb a veřejného vlastnictví služeb 

obecného hospodářského zájmu lze 

dosáhnout významných zisků; potvrzuje 

význam služeb obecného hospodářského 

zájmu jakožto všeobecně přístupných 

služeb, které mají zásadní význam pro 

evropské občany, od zdravotní péče po 

sociální zabezpečení a bydlení, a zároveň 

zdůrazňuje odpovědnost Komise při 

zajišťování veřejné povahy služeb 

obecného hospodářského zájmu; 

  

Or. en 
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4. 3. 2015 A8-0019/6 

Pozměňovací návrh  6 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0019/2015 

Morten Messerschmidt 

Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU 

2014/2158(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 63 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  63a. vyjadřuje politování nad tím, že 

Komise nepodnikla žádné kroky proti 

případům zneužití, k nimž došlo v rámci 

restrukturalizace soukromých bank, 

včetně případů, které měly dopad na 

drobné vkladatele a drobné vlastníky 

finančních nástrojů, jako např. 

preferenčních akcií, které byly v mnoha 

případech uvedeny na trh, aniž by přitom 

byly plně dodrženy právní předpisy EU; 

  

Or. en 
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4. 3. 2015 A8-0019/7 

Pozměňovací návrh  7 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0019/2015 

Morten Messerschmidt 

Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU 

2014/2158(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 95 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  95a. zdůrazňuje, že používání ustanovení 

o řešení sporů mezi investory a státem v 

dohodách o volném obchodu slouží k 

tomu, aby byly členské státy zbaveny 

svého demokratického práva provádět své 

vlastní politiky; 

  

Or. en 

 

 


