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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.2.2017 A8-0001/1 

Módosítás  1 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Éves jelentés az uniós versenypolitikáról 

2016/2100(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

150 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

150. aggodalmát fejezi ki az uniós 

versenyhatóságokat is érintő „forgóajtó” 

jelenséghez kapcsolódó botrányok, és 

különösen a korábbi versenyügyi biztos, 

Neelie Kroes esete miatt, aki nemcsak az 

Uber mellett lobbizott, hanem akit a 

bahamai kiszivárogtatások is érintettek; 

150. aggodalmát fejezi ki az uniós 

intézményeket is érintő „forgóajtó” 

jelenséghez kapcsolódó botrányok, például 

a korábbi versenyügyi biztos, Neelie Kroes 

esete miatt, aki nemcsak az Uber mellett 

lobbizott, hanem akit a bahamai 

kiszivárogtatások is érintettek; 

hangsúlyozza, hogy Karel De Gucht, 

korábbi kereskedelmi biztos az elmúlt 

hónapokban az Acelor Mittal 

igazgatótanácsának tagja lett, és hogy a 

Bizottság volt elnöke, José Manuel 

Barroso ma a Goldman Sachs egyik 

elnöke és tanácsadója; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/2 

Módosítás  2 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Éves jelentés az uniós versenypolitikáról 

2016/2100(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

B preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

B. mivel az uniós versenypolitika alapvető 

eszköz a belső piac széttöredezése elleni 

küzdelemben, és ily módon az egész 

Unióban a vállalkozások számára az 

egyenlő versenyfeltételek 

megteremtésében és fenntartásában; 

B. mivel a hibás uniós versenypolitikai 

keret szociális és adódömpinget idézett 

elő, csak a multinacionális vállalatok 

számára előnyös negatív versennyel a 

bérek és az adóztatás terén; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/3 

Módosítás  3 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Éves jelentés az uniós versenypolitikáról 

2016/2100(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. üdvözli a Bizottság versenypolitikáról 

szóló éves jelentését, amely bemutatja, 

hogy a megfelelő uniós versenypolitika 

tisztességes versenyfeltételeket teremtve 

segíthet helyreállítani a kellő mértékű 

beruházásokat és az innovációt; üdvözli a 

jelentést és azt, hogy az a 

versenypolitikának az akadályok 

felszámolásához és a torzító állami 

támogatási intézkedések elleni 

küzdelemhez való, a belső piac javát 

szolgáló hozzájárulására összpontosít; azt 

is megismétli, hogy Európa jövőjének az 

innováción, a szociális piacgazdaságon és 

az erőforrás-hatékonyságon kell 

alapulnia, amely magas életszínvonalat 

teremt valamennyi uniós polgár számára; 

1. tudomásul veszi a Bizottság 

versenypolitikáról szóló éves jelentését, 

amely bemutatja, hogy az Unió belső 

piacának nem sikerült elérnie a gazdasági 

növekedés, a teljes foglalkoztatottság és a 

társadalmi haladás célkitűzéseit; úgy véli, 

hogy az uniós szintű további integráció 

nem vezet valamennyi európai 

állampolgár magas életszínvonalának 

garantáláshoz; 

Or. en 

 

 


