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8.2.2017 A8-0001/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ 

2016/2100(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 150 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

150. vyjadruje znepokojenie nad škandálmi 

súvisiacimi s tzv. otáčavými dverami, ktoré 

ovplyvňujú orgány EÚ na ochranu 

hospodárskej súťaže, a najmä nad 

prípadom bývalej komisárky pre 

hospodársku súťaž Neelie Kroesovej, ktorá 

bude nielen lobovať za spoločnosť Uber, 

ale tiež sa jej týkajú odhalenia kauzy 

Bahamas Leaks; 

150. vyjadruje znepokojenie nad škandálmi 

súvisiacimi s tzv. otáčavými dverami, ktoré 

postihli inštitúcie EÚ, ako je prípad 

bývalej komisárky pre hospodársku súťaž 

Neelie Kroesovej, ktorá nielen lobuje za 

spoločnosť Uber, ale tiež sa jej týkajú 

odhalenia kauzy Bahamas Leaks; 

zdôrazňuje, že bývalý komisár pre obchod 

Karel De Gucht sa v posledných 

mesiacoch stal členom predstavenstva 

spoločnosti Arcelor Mittal a bývalý 

predseda Európskej komisie José Manuel 

Barroso je teraz predsedom a poradcom 

spoločnosti Goldman Sachs; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ 

2016/2100(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže európska politika hospodárskej 

súťaže je dôležitým nástrojom na boj proti 

fragmentácii vnútorného trhu, a teda 

vytváranie a zachovávanie rovnakých 

podmienok pre podniky v celej EÚ; 

B. keďže chybný politický rámec EÚ pre 

hospodársku súťaž spôsobil sociálny a 

fiškálny dumping, ktorý sprevádza preteky 

v znižovaní miezd a daní, z čoho majú 

prospech len nadnárodné korporácie; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ 

2016/2100(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. víta výročnú správu Komisie o politike 

hospodárskej súťaže, ktorá preukazuje, 

že vhodná politika hospodárskej súťaže 

EÚ môže pomôcť obnoviť dostatočnú 

úroveň investícií a inovácie vytvorením 

spravodlivého konkurenčného prostredia; 

víta zameranie správy na prínos politiky 

hospodárskej súťaže pri odstraňovaní 

prekážok a rušivých opatrení v oblasti 

štátnej pomoci v prospech vnútorného 

trhu; takisto opakuje, že budúcnosť 

Európy by mala byť založená na inovácii, 

sociálnom trhovom hospodárstve a 

efektívnom využívaní zdrojov, čo vytvára 

vysokú životnú úroveň pre všetkých 

občanov EÚ; 

1. berie na vedomie výročnú správu 

Komisie o politike hospodárskej súťaže, 

ktorá preukazuje, že na vnútornom trhu 

EÚ sa nepodarilo dosiahnuť ciele 

hospodárskeho rastu, plnej zamestnanosti 
a spoločenského pokroku; je presvedčený, 

že ďalšia integrácia na úrovni EÚ nie je 

spôsobom, ako zaručiť vysokú životnú 

úroveň všetkým európskym občanom; 

Or. en 

 

 


