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8.2.2017 A8-0001/4 

Pakeitimas 4 

Fulvio Martusciello 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita 

2016/2100(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

74 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

47. pabrėžia, kad, kaip šeštą kartą Komisija 

nurodė savo metinėje konkurencijos 

ataskaitoje, finansų sektoriui suteikta 

laikina valstybės pagalba siekiant 

stabilizuoti pasaulinę finansų sistemą buvo 

laikoma reikalinga, tačiau baigus kurti 

bankų sąjungą turi būti greitai sumažinta 

arba visiškai nutraukta ir turi būti atliktas 

jos vertinimas;  ragina Komisiją ir Europos 

vertybinių popierių ir rinkų instituciją 

(ESMA) užtikrinti, kad visi vartotojų 

apsaugos teisės aktai, pvz., FPRD arba 

Draudimo produktų platinimo direktyva, 

būtų nuosekliai taikomi bendrojoje rinkoje, 

ir ragina Komisiją ir ESMA užtikrinti, kad 

įgyvendinant šiuos teisės aktus nereikėtų 

reguliacinio arbitražo; ragina Komisiją 

apsvarstyti galimybę valstybės pagalbą 

bankams susieti su sąlyga teikti paskolas 

MVĮ; 

47. pabrėžia, kad, kaip šeštą kartą Komisija 

nurodė savo metinėje konkurencijos 

ataskaitoje, finansų sektoriui suteikta 

laikina valstybės pagalba siekiant 

stabilizuoti pasaulinę finansų sistemą buvo 

laikoma reikalinga, tačiau turi būti greitai 

sumažinta arba visiškai nutraukta ir turi 

būti kuo skubiau atliktas jos vertinimas; 

ragina Komisiją ir Europos vertybinių 

popierių ir rinkų instituciją (ESMA) 

užtikrinti, kad visi vartotojų apsaugos 

teisės aktai, pvz., FPRD arba Draudimo 

produktų platinimo direktyva, būtų 

nuosekliai taikomi bendrojoje rinkoje, ir 

ragina Komisiją ir ESMA užtikrinti, kad 

įgyvendinant šiuos teisės aktus nereikėtų 

reguliacinio arbitražo; ragina Komisiją 

apsvarstyti galimybę valstybės pagalbą 

bankams susieti su sąlyga teikti paskolas 

MVĮ; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/5 

Pakeitimas 5 

Fulvio Martusciello, Andreas Schwab 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita 

2016/2100(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

182 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

182. atkreipia dėmesį į tai, kad bendrojoje 

rinkoje vartotojams parduodama produktų 

tuo pačiu prekių ženklo pavadinimu ir 

toje pačioje pakuotėje, nors jų 

sudedamosios dalys skiriasi; ragina 

Komisiją nustatyti, ar ši praktika turi 

neigiamų padarinių vietos gamintojams, 

ypač MVĮ, ir ar dėl jos vartotojai yra 

diskriminuojami siūlant jiems prastesnės 

kokybės produktus; 

182. prašo Komisiją ištirti, ar bendrojoje 

rinkoje produktų pardavimo srityje esama 

kokių nors skirtumų, kurie galėtų turėti 

neigiamų padarinių vietos gamintojams, 

ypač MVĮ; 

Or. en 

 

 


