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8.2.2017 A8-0001/1 

Predlog spremembe  1 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Letno poročilo EU na področju konkurence 

2016/2100(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 150 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

150. izraža zaskrbljenost nad škandali 

zaradi prehajanja uslužbencev z javnega v 

zasebni sektor in obratno, v katere so 

vpleteni organi EU, pristojni za 

konkurenco, zlasti v primeru nekdanje 

komisarke za konkurenco Neelie Kroes, ki 

ni le lobirala za Uber, ampak je povezana 

tudi z razkritji v dokumentih iz Bahamov; 

150. izraža zaskrbljenost nad škandali 

zaradi prehajanja uslužbencev z javnega v 

zasebni sektor in obratno, v katere so 

vpletene institucije EU, kot v primeru 

nekdanje komisarke za konkurenco Neelie 

Kroes, ki ni le lobirala za Uber, ampak je 

povezana tudi z razkritji v dokumentih iz 

Bahamov; poudarja, da se je nekdanji 

komisar za trgovino Karel De Gucht v 

preteklih mesecih pridružil upravnemu 

odboru Arcelor Mittal, nekdanji 

predsednik Komisije José Manuel 

Barroso pa je zdaj eden od predsednikov 

in svetovalcev pri Goldman Sachsu; 

Or. en 



 

AM\1116845SL.docx  PE598.458v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

8.2.2017 A8-0001/2 

Predlog spremembe  2 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Letno poročilo EU na področju konkurence 

2016/2100(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker je politika konkurence EU bistveni 

instrument za boj proti razdrobljenosti 

notranjega trga in tako ustvarja ter 

ohranja enake konkurenčne pogoje za 

podjetja v vsej EU; 

B. ker se je zaradi napačnega političnega 

okvira za konkurenco EU pojavil socialni 

in davčni damping ter tekmovanje v 

zniževanju plač in obdavčevanju, ki je v 

korist le multinacionalnim podjetjem; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/3 

Predlog spremembe  3 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Letno poročilo EU na področju konkurence 

2016/2100(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja letno poročilo Komisije o 

politiki konkurence, ki dokazuje, da 

pravilna politika konkurence EU z 

vzpostavitvijo pravičnega konkurenčnega 

okolja lahko prispeva k obnovitvi zadostne 

ravni naložb in inovacij; pozdravlja 

osredotočenost poročila na prispevek 

politike konkurence k odpravljanju ovir in 

ukrepov državne pomoči, ki imajo učinek 

izkrivljanja, v korist enotnega trga; 

ponovno tudi poudarja, da bi morala 

prihodnost Evrope temeljiti na inovacijah, 

socialnem tržnem gospodarstvu in 

učinkoviti rabi virov, ki ustvarjajo visok 

življenjski standard za vse državljane EU; 

1. je seznanjen z letnim poročilom 

Komisije o politiki konkurence, ki 

dokazuje, da na notranjem trgu EU ni 

uspelo doseči ciljev ekonomske rasti, 

polne zaposlenosti in socialnega 

napredka; meni, da visokega življenjskega 

standarda za vse evropske državljane ni 

mogoče zagotoviti z nadaljnjim 

povezovanjem na ravni EU; 

Or. en 

 

 


