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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

150. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-

iskandli ta' "revolving doors" li jinteressaw 

lill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-UE, u 

b'mod partikolari l-każ tal-ex 

Kummissarju għall-Kompetizzjoni Neelie 

Kroes, li mhux biss se tagħmel pressjoni 

favur Uber iżda kienet anke involuta fil-

Bahamas Leaks; 

150. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-

iskandli ta' "revolving doors" li jinteressaw 

lill-istituzzjonijiet tal-UE, bħall-każ tal-ex 

Kummissarju għall-Kompetizzjoni Neelie 

Kroes, li mhux biss se tagħmel pressjoni 

favur Uber iżda kienet anke involuta fil-

Bahamas Leaks; jenfasizza li l-ex 

Kummissarju għall-Kummerċ Karel De 

Gucht f'dawn l-aħħar xhur sar membru 

tal-bord tad-diretturi ta' Arcelor Mittal, u 

li l-ex President tal-Kummissjoni José 

Manuel Barroso llum huwa president u 

konsulent ta' Goldman Sachs; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

B. billi l-politika tal-kompetizzjoni tal-UE 

hija strument essenzjali għall-ġlieda 

kontra l-frammentazzjoni tas-suq intern u 

b'hekk toħloq u tippreserva ku

 ndizzjonijiet ekwi għan-negozji 

madwar l-UE; 

B. billi l-qafas żbaljat tal-politika tal-

kompetizzjoni tal-UE wassal għal 

dumping soċjali u fiskali, b'ġirja lejn l-

aktar livell baxx f'termini ta' pagi u 

tassazzjoni – sitwazzjoni li jibbenefikaw 

minnha l-kumpaniji multinazzjonali biss; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jilqa' r-rapport annwali tal-

Kummissjoni dwar il-politika tal-

kompetizzjoni, li juri li politika tal-

kompetizzjoni tal-UE adegwata tista' 

tikkontribwixxi biex jerġa' jkun hemm 

livell suffiċjenti ta' investiment u 

innovazzjoni billi toħloq ambjent ta' 

kompetizzjoni ġusta; jilqa' l-attenzjoni li 

r-rapport jagħti lill-kontribut tal-politika 

tal-kompetizzjoni għall-eliminazzjoni tal-

ostakli u l-miżuri distorsivi ta' għajnuna 

mill-Istat għall-benefiċċju tas-suq uniku; 

itenni wkoll li l-ġejjieni tal-Ewropa 

għandu jkun ibbażat fuq l-innovazzjoni, 

ekonomija soċjali tas-suq u użu effiċjenti 

tar-riżorsi, li joħloq standard ta' għajxien 

għoli għaċ-ċittadini kollha tal-UE; 

1. Jieħu nota tar-rapport annwali tal-

Kummissjoni dwar il-politika tal-

kompetizzjoni, li juri li s-suq intern tal-UE 

naqas milli jilħaq l-objettivi ta' tkabbir 

ekonomiku, livell massimu ta' impjiegi u 

progress soċjali; jemmen li integrazzjoni 

akbar fil-livell tal-UE mhix il-mod biex 

jiġi garantit standard ta' għajxien għoli 

għaċ-ċittadini kollha Ewropej; 

Or. en 

 

 


