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Prijedlog rezolucije 

Stavak 150. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

150. izražava zabrinutost zbog skandala sa 

slučajevima „kružnih vrata” u tijelima EU-

a nadležnima za tržišno natjecanje, a 

naročito zbog slučaja bivše povjerenice za 

tržišno natjecanje Neelie Kroes koja ne 

samo da će lobirati za Uber, nego je i 

dovedena u vezu s otkrićima u slučaju 

Bahamas Leaksa; 

150. izražava zabrinutost zbog skandala sa 

slučajevima „kružnih vrata” u 

institucijama EU-a, primjerice slučaja 

bivše povjerenice za tržišno natjecanje 

Neelie Kroes koja ne samo da će lobirati za 

Uber, nego je i dovedena u vezu s 

otkrićima u slučaju Bahamas Leaksa; ističe 

da je bivši povjerenik za trgovinu Karel 

De Gucht prošlih mjeseci postao član 

upravnog odbora društva Arcelor Mittal i 

da je bivši predsjednik Komisije José 

Manuel Barroso sada predsjednik i 

savjetnik u društvu Goldman Sachs; 

Or. en 
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Uvodna izjava B 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

B. budući da je politika tržišnog natjecanja 

EU-a ključan instrument za borbu protiv 

fragmentacije unutarnjeg tržišta, a time i 

za uspostavu i održavanje jednakih uvjeta 

za poduzeća u cijelom EU-u; 

B. budući da je pogrešan okvir politike 

tržišnog natjecanja EU-a uzrokovao 

socijalni i fiskalni damping popraćen 

utrkom prema dnu u području plaća i 

oporezivanja koja ide u korist samo 

multinacionalnim poduzećima; 

Or. en 
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Stavak 1. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

1. pozdravlja godišnje izvješće Komisije o 

politici tržišnog natjecanja koje dokazuje 

da ispravna politika tržišnog natjecanja 

može poslužiti kao pomoć u vraćanju 

dostatne razine ulaganja i inovacija 

stvaranjem okružja poštenog tržišnog 

natjecanja; pozdravlja činjenicu da je 

izvješće usmjereno na doprinos politike 

tržišnog natjecanja uklanjanju prepreka i 

narušavajućih mjera vezanih uz državne 

potpore radi dobrobiti unutarnjeg tržišta; 

također ponavlja da bi budućnost Europe 

trebalo temeljiti na inovacijama, 

socijalnom tržišnom gospodarstvu i 

resursnoj učinkovitosti, čime se stvara 

visok životni standard za građane EU-a; 

1. prima na znanje godišnje izvješće 

Komisije o politici tržišnog natjecanja koje 

dokazuje da unutarnje tržište EU-a nije 

uspjelo postići ciljeve gospodarskog rasta, 

potpune zaposlenosti i socijalnog 

napretka; vjeruje da daljnja integracija na 

razini EU-a nije način da se zajamči visok 

životni standard za građane EU-a; 

Or. en 

 

 


