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8.2.2017 A8-0001/1 

Grozījums Nr.  1 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku 

2016/2100(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

150. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

150. pauž bažas par „virpuļdurvju efekta” 

skandāliem, kas skar ES konkurences 

iestādes, un īpaši par bijušās konkurences 

komisāres Nellie Kroes lietu, jo viņa ne 

tikai lobē „Uber” pakalpojumus, bet ir 

saistīta arī ar Bahamas Leaks 

atklājumiem; 

150. pauž bažas par „virpuļdurvju efekta” 

skandāliem, kas skar ES iestādes, 

piemēram, gadījumā ar bijušās 

konkurences komisāres Nellie Kroes lietu, 

jo viņa ne tikai lobē uzņēmumu „Uber”, 

bet uz viņu attiecas arī Bahamas Leaks 

atklājumi; uzsver, ka bijušais 

tirdzniecības komisārs Karel de Gucht 

pirms dažiem mēnešiem ir pievienojies 

Arcelor Mittal direktoru padomei un 

bijušais Komisijas priekšsēdētājs José 

Manuel Barroso tagad ir Goldman Sachs 

priekšsēdētājs un padomnieks; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/2 

Grozījums Nr.  2 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku 

2016/2100(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

B apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

B. tā kā ES konkurences politika ir būtisks 

instruments, kas novērš iekšējā tirgus 

sadrumstalotību un tādējādi veido un 

uztur vienlīdzīgus konkurences apstākļus 

uzņēmumiem visā ES; 

B. tā kā kļūdainais ES konkurences 

politikas ietvars ir novedis pie sociālā un 

fiskālā dempinga, radot sacensību par 

zemākajām algām un nodokļiem un 

tādējādi sniedzot labumu vienīgi 

daudnacionāliem uzņēmumiem; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/3 

Grozījums Nr.  3 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku 

2016/2100(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. atzinīgi vērtē Komisijas ikgadējo 

ziņojumu par konkurences politiku, kas 

pierāda, ka pienācīga ES konkurences 

politika, radot godīgas konkurences vidi, 

var palīdzēt atjaunot pietiekamu 

investīciju un inovācijas līmeni; atzinīgi 

vērtē to, ka ziņojums pievēršas 

konkurences politikas ieguldījumam 

iekšējā tirgus labā, novēršot šķēršļus un 

kropļojošus valsts atbalsta pasākumus; 

atkārtoti uzsver arī to, ka Eiropas nākotne 

būtu jābalsta uz inovāciju, sociālo tirgus 

ekonomiku un resursefektivitāti, kas rada 
augstu dzīves līmeni visiem ES 

iedzīvotājiem; 

1. ņem vērā Komisijas ikgadējo ziņojumu 

par konkurences politiku, kas pierāda, ka 

ES iekšējā tirgū nav sasniegti 

ekonomiskās izaugsmes, pilnas 

nodarbinātības un sociālā progresa mērķi; 

uzskata, ka turpmāka ES līmeņa 

integrācija nav veids, kā garantēt augstu 

dzīves līmeni visiem Eiropas 

iedzīvotājiem; 

Or. en 

 

 


