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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.2.2017 A8-0001/4 

Módosítás  4 

Fulvio Martusciello 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Éves jelentés az uniós versenypolitikáról 

2016/2100(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

47 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

47. hangsúlyozza, hogy – amint azt éves 

versenypolitikai jelentésében a Bizottság 

immár hatodszor jelzi – a pénzügyi 

ágazatban nyújtott ideiglenes állami 

támogatásokra a globális pénzügyi 

rendszer stabilizálásához volt szükség, ám 

azt mielőbb csökkenteni kell vagy teljes 

mértékben fel kell számolni és ellenőrizni 

kell, amint a bankunió teljesül; felhívja a 

Bizottságot és az Európai Értékpapír-piaci 

Hatóságot (ESMA), hogy biztosítsák 

minden fogyasztóvédelmi jogszabály – 

például a MiFID-irányelv vagy az IDD-

irányelv – egységes piacon belüli 

következetes alkalmazását, és kéri a 

Bizottságot és az ESMA-t annak 

biztosítására, hogy e jogszabályok 

végrehajtása során ne kerüljön sor 

szabályozási arbitrázsra; felhívja a 

Bizottságot, hogy mérlegelje azt a 

lehetőséget, hogy a bankoknak nyújtott 

állami támogatást a kkv-knak nyújtott 

hitelezéshez kösse; 

47. hangsúlyozza, hogy – amint azt éves 

versenypolitikai jelentésében a Bizottság 

immár hatodszor jelzi – a pénzügyi 

ágazatban nyújtott ideiglenes állami 

támogatásra a globális pénzügyi rendszer 

stabilizálásához volt szükség, ám azt 

mielőbb csökkenteni kell vagy teljes 

mértékben fel kell számolni és ellenőrizni 

kell; felhívja a Bizottságot és az Európai 

Értékpapír-piaci Hatóságot (ESMA), hogy 

biztosítsák minden fogyasztóvédelmi 

jogszabály – például a MiFID-irányelv 

vagy az IDD-irányelv – egységes piacon 

belüli következetes alkalmazását, és kéri a 

Bizottságot és az ESMA-t annak 

biztosítására, hogy e jogszabályok 

végrehajtása során ne kerüljön sor 

szabályozási arbitrázsra; felhívja a 

Bizottságot, hogy mérlegelje azt a 

lehetőséget, hogy a bankoknak nyújtott 

állami támogatást a kkv-knak nyújtott 

hitelezéshez kösse; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.2.2017 A8-0001/5 

Módosítás  5 

Fulvio Martusciello, Andreas Schwab 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Éves jelentés az uniós versenypolitikáról 

2016/2100(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

182 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

182. hangsúlyozza, hogy az egységes piac 

fogyasztói részére olyan termékeket 

értékesítenek, amelyek összetevői 

szállítmányonként eltérnek, noha a 

márkanév és a csomagolás megegyezik; 

felhívja a Bizottságot annak 

meghatározására, hogy jár-e ez a 

gyakorlat káros következményekkel a 

helyi termelőkre, különösen a kkv-kra 

nézve, és hogy ez a fogyasztók 

megkülönböztetéséhez vezet-e a rosszabb 

minőségű termékek forgalmazása révén; 

182. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja 

meg, hogy az egységes piacon vannak-e 

eltérések a termékek értékesítésében, 

amelyek negatív hatással lehetnek a helyi 

termelőkre, különösen a kkv-kra nézve; 

Or. en 

 

 


