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8.2.2017 A8-0001/1 

Pakeitimas 1 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita 

2016/2100(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

150 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

150. reiškia susirūpinimą dėl „sukamųjų 

durų“ skandalų, darančių įtaką ES 

konkurencijos įstaigoms, ypač dėl 

buvusios Komisijos narės, atsakingos už 

konkurenciją, Neelie Kroes, atvejo, nes ji 

ne tik užsiima lobistine veikla „Uber“ 

naudai, bet ir susijusi su Bahamų „Leaks“ 

dokumentais; 

150. reiškia susirūpinimą dėl „sukamųjų 

durų“ skandalų, darančių įtaką ES 

institucijoms, pvz., dėl buvusios Komisijos 

narės, atsakingos už konkurenciją, Neelie 

Kroes, atvejo, nes ji ne tik užsiima 

lobistine veikla „Uber“ naudai, bet ir 

susijusi su Bahamų „Leaks“ dokumentais; 

pabrėžia, kad buvęs už prekybą atsakingas 

Komisijos narys Karel De Gucht 

praėjusiais mėnesiais tapo bendrovės 

„Arcelor Mittal“ direktorių valdybos 

nariu ir kad buvęs Komisijos pirmininkas 

José Manuel Barroso šiuo metu yra 

bendrovės „Goldman Sachs“ pirmininkas 

ir patarėjas; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/2 

Pakeitimas 2 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita 

2016/2100(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

B. kadangi ES konkurencijos politika yra 

svarbiausia priemonė siekiant įveikti 

vidaus rinkos susiskaidymą ir tokiu būdu 

visoje ES įmonėms sukurti ir išlaikyti 

vienodas sąlygas; 

B. kadangi klaidinga ES konkurencijos 

politikos sistema lėmė socialinį ir fiskalinį 

dempingą, kai smarkiai sumažėjo 

atlyginimai ir mokesčiai, o tai naudinga 

tik daugiašalėms įmonėms; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/3 

Pakeitimas 3 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 
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Pranešimas A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita 

2016/2100(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. palankiai vertina Komisijos metinę 

ataskaitą dėl konkurencijos politikos, iš 

kurios matyti, kad tinkama ES 

konkurencijos politika gali padėti atkurti 

pakankamą investicijų ir inovacijų lygį, 

jei bus sukurta sąžininga konkurencijos 

aplinka; palankiai vertina tai, kad 

ataskaitoje sutelktas dėmesys į 

konkurencijos politikos indėlį naikinant 

kliūtis ir rinką iškreipiančias valstybės 

pagalbos priemones, siekiant naudos 

vidaus rinkai; taip pat primena, kad 

Europos ateitis turi būti grindžiama 

inovacijomis, socialinės rinkos ekonomika 

ir efektyviu išteklių naudojimu, nes tai 
užtikrina aukštą gyvenimo lygį visiems ES 

piliečiams; 

1. atkreipia dėmesį į Komisijos metinę 

ataskaitą dėl konkurencijos politikos, iš 

kurios matyti, kad ES vidaus rinka 

nepasiekė ekonomikos augimo, visiško 

užimtumo ir socialinės pažangos tikslų; 

mano, kad tolesnė integracija ES 

lygmeniu negali užtikrinti užtikrina aukšto 

gyvenimo lygio visiems Europos 

piliečiams; 

Or. en 

 

 


