
 

AM\1116845CS.docx  PE598.458v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

8.2.2017 A8-0001/1 

Pozměňovací návrh  1 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU  

2016/2100(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 150 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

150. vyjadřuje znepokojení nad skandály 

typu tzv. „otáčivých dveří“ týkajících se 

orgánů EU pro hospodářskou soutěž, a 

zejména nad případem bývalé komisařky 

pro hospodářskou soutěž Nellie Kroesové, 

která nejenže bude lobbovat za Uber, ale 

dotýkají se jí také tzv. Bahamas Leaks; 

150. vyjadřuje znepokojení nad skandály 

typu tzv. „otáčivých dveří“ týkajících se 

orgánů EU, jako tomu bylo v případě 

bývalé komisařky pro hospodářskou soutěž 

Nellie Kroesové, která nejenže bude 

lobbovat za Uber, ale dotýkají se jí také 

tzv. Bahamas Leaks; zdůrazňuje, že bývalý 

komisař pro obchod Karel De Gucht se v 

posledních měsících připojil k 

představenstvu společnosti Arcelor Mittal 

a že bývalý předseda Evropské komise 

José Manuel Barroso je nyní předsedou a 

poradcem společnosti Goldman Sachs; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU 

2016/2100(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že politika EU v 

oblasti hospodářské soutěže je základním 

předpokladem boje proti tříštění vnitřního 

trhu, a tudíž vytváří a udržuje rovné 

podmínky pro podniky v celé EU; 

B. vzhledem k tomu, že chybný politický 

rámec EU pro hospodářskou soutěž dal 

vzniknout sociálnímu a fiskálnímu 

dumpingu, který doprovází závody ve 

snižování mezd a daní, z čehož mají 

prospěch pouze nadnárodní korporace; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU 

2016/2100(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá výroční zprávu Komise o politice v 

oblasti hospodářské soutěže, která 

prokazuje, že řádná politika EU v oblasti 

hospodářské soutěže může vytvořením 

spravedlivého konkurenčního prostředí 

napomoci opětovnému dosažení 

dostatečné míry investic a inovací; vítá, že 

se zpráva zaměřila na přínos politiky 

hospodářské soutěže pro 

odstranění překážek a opatření státní 

podpory narušujících hospodářskou 

soutěž ve prospěch vnitřního trhu; dále 

připomíná, že budoucnost Evropy by měla 

být založena na inovacích, sociálně tržním 

hospodářství a účinném využívání zdrojů, 

které vytvářejí vysokou životní úroveň pro 

všechny občany EU; 

1. bere na vědomí výroční zprávu Komise 

o politice v oblasti hospodářské soutěže, 

která prokazuje, že vnitřnímu trhu EU se 

nepodařilo dosáhnout cílů hospodářského 

růstu, plné zaměstnanosti a společenského 

pokroku; je přesvědčen, že další integrace 

na úrovni EU není způsobem, jak zaručit 

vysokou životní úroveň všem evropským 

občanům; 

Or. en 

 

 


