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4.3.2015 A8-0019/2 

Amendement  2 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0019/2015 

Morten Messerschmidt 

Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU 

2014/2158(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU), 

en met name op de artikelen 101 t/m 109 

daarvan, 

– gezien het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU) en 

met name de artikelen 101 t/m 109 en 147 

daarvan, 

Or. en 



 

AM\1052785NL.doc  PE550.015v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

4.3.2015 A8-0019/3 

Amendement  3 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0019/2015 

Morten Messerschmidt 

Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU 

2014/2158(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  D bis. overwegende dat het 

mededingingsbeleid ondergeschikt moet 

zijn aan de doelstellingen van duurzame 

groei en sociale cohesie; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0019/4 

Amendement  4 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0019/2015 

Morten Messerschmidt 

Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU 

2014/2158(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat de Europese burgers 

verzorgd willen worden met kwalitatief 

hoogwaardige en betaalbare openbare 

diensten; 

G. overwegende dat de Europese burgers 

verzorgd willen worden met kwalitatief 

hoogwaardige en universele openbare 

diensten; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0019/5 

Amendement  5 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Report A8-0019/2015 

Morten Messerschmidt 

Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU 

2014/2158(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. merkt op dat diensten van algemeen 

economisch belang een belangrijk aandeel 

van alle in de lidstaten verrichte diensten 

uitmaken, en is van oordeel dat indien deze 

diensten efficiënter worden verricht (in 

vergelijking met andere diensten) 

significante voordelen kunnen worden 

behaald; bevestigt nogmaals het belang om 

algemeen toegankelijke diensten van 

cruciale betekenis voor Europese burgers 

aan te merken als diensten van algemeen 

belang, zoals gezondheidszorg, sociale 

zekerheid en huisvesting; onderstreept 

tegelijkertijd dat het de 

verantwoordelijkheid van de Commissie is 

ervoor te zorgen dat de compensatie die 

aan diensten van algemeen economisch 

belang wordt toegekend, met de EU-regels 

inzake staatssteun verenigbaar is; 

15. merkt op dat diensten van algemeen 

economisch belang een belangrijk aandeel 

van alle in de lidstaten verrichte diensten 

uitmaken, en is van oordeel dat de 

bescherming van publieke diensten en van 

het publieke eigendom van diensten van 

algemeen economisch belang significante 

voordelen kan genereren; bevestigt 

nogmaals het belang om algemeen 

toegankelijke diensten van cruciale 

betekenis voor Europese burgers aan te 

merken als diensten van algemeen belang, 

zoals gezondheidszorg, sociale zekerheid 

en huisvesting; onderstreept tegelijkertijd 

dat het de verantwoordelijkheid van de 

Commissie is het publieke karakter van 

diensten van algemeen economisch belang 

te waarborgen; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0019/6 

Amendement  6 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0019/2015 

Morten Messerschmidt 

Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU 

2014/2158(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 63 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  63 bis. betreurt dat de Commissie geen 

actie heeft ondernomen om de gevallen 

van misbruik aan te pakken die tijdens de 

herstructurering van private banken 

hebben plaatsgevonden, waaronder 

schendingen ten nadele van eigenaren 

van kleine deposito's en kleine financiële 

producten, zoals preferente aandelen, die 

in veel gevallen werden verhandeld 

zonder dat de EU-wetgeving volledig werd 

nageleefd; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0019/7 

Amendement  7 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0019/2015 

Morten Messerschmidt 

Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU 

2014/2158(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 95 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  95 bis. benadrukt dat het gebruik van de 

beslechting van geschillen tussen 

investeerders en staten in 

vrijhandelsovereenkomsten dient om 

lidstaten het democratisch recht te 

ontnemen om hun eigen beleid ten uitvoer 

te leggen; 

Or. en 

 

 


