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8.2.2017 A8-0001/4 

Pozměňovací návrh  4 

Fulvio Martusciello 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU 

2016/2100(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 47 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

47. zdůrazňuje, že – jak již po šesté po 

sobě uvedla Komise ve své výroční zprávě 

o hospodářské soutěži – dočasná státní 

podpora ve finančním sektoru byla pro 

stabilizaci celosvětového finančního 

systému považována za nezbytnou, avšak 

musí být urychleně snížena nebo zcela 

zrušena a přehodnocena, jakmile bude 

dokončena bankovní unie; vyzývá Komisi 

a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 

(ESMA), aby zajistily, že všechny právní 

předpisy v oblasti ochrany spotřebitele, 

např. směrnice o trzích finančních nástrojů 

či směrnice o distribuci pojištění, budou na 

jednotném trhu uplatňovány jednotně, a 

žádá Komisi a orgán ESMA k zajištění 

toho, aby při provádění těchto právních 

předpisů nedocházelo k žádné regulatorní 

arbitráži; vyzývá Komisi, aby zvážila 

možnost navázání státní podpory pro banky 

na podmínky poskytování úvěrů malým a 

středním podnikům; 

47. zdůrazňuje, že – jak již po šesté po 

sobě uvedla Komise ve své výroční zprávě 

o hospodářské soutěži – dočasná státní 

podpora ve finančním sektoru byla pro 

stabilizaci celosvětového finančního 

systému považována za nezbytnou, avšak 

musí být urychleně snížena nebo co 

nejdříve zcela zrušena a přehodnocena; 

vyzývá Komisi a Evropský orgán pro 

cenné papíry a trhy (ESMA), aby zajistily, 

že všechny právní předpisy v oblasti 

ochrany spotřebitele, např. směrnice o 

trzích finančních nástrojů či směrnice o 

distribuci pojištění, budou na jednotném 

trhu uplatňovány jednotně, a žádá Komisi a 

orgán ESMA k zajištění toho, aby při 

provádění těchto právních předpisů 

nedocházelo k žádné regulatorní arbitráži; 

vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 

navázání státní podpory pro banky na 

podmínky poskytování úvěrů malým a 

středním podnikům; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/5 

Pozměňovací návrh  5 

Fulvio Martusciello, Andreas Schwab 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU 

2016/2100(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 182 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

182. poukazuje na to, že se spotřebitelům 

na jednotném trhu prodávají výrobky, 

jejichž přísady se v jednotlivých zásilkách 

liší, přestože značka a balení jsou shodné; 

vyzývá Komisi, aby určila, zda má tato 

praxe negativní dopady na místní výrobce, 

zejména malé a střední podniky, a zda vede 

k diskriminaci mezi spotřebiteli v 

důsledku dodávání výrobků nižší kvality; 

182. žádá Komisi, aby prověřila, zda 

existují nesrovnalosti v prodeji výrobků na 

jednotném trhu, které by mohly mít 

negativní dopad na místní výrobce, 

zejména malé a střední podniky; 

Or. en 

 

 


