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8.2.2017 A8-0001/4 

Grozījums Nr.  4 

Fulvio Martusciello 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku 

2016/2100(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

47. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

47. uzsver, ka — atbilstoši Komisijas jau 

sesto reizi norādītajam gada ziņojumā par 

konkurenci — pagaidu valsts atbalsta 

pasākumi finanšu nozarē bija nepieciešami, 

lai stabilizētu globālo finanšu sistēmu, bet 

pēc banku savienības izveides 

pabeigšanas šis atbalsts ir nekavējoties 

jāsamazina vai pilnīgi jāpārtrauc, kā arī 

rūpīgi jākontrolē; aicina Komisiju un 

Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādi 

(EVTI) nodrošināt, ka vienotajā tirgū 

konsekventi piemēro visus patērētāju 

aizsardzības tiesību aktus, piemēram, 

Finanšu instrumentu tirgu direktīvu (FITD) 

un Apdrošināšanas izplatīšanas direktīvu 

(IDD), un prasa Komisijai un EVTI 

nodrošināt, ka, īstenojot šos tiesību aktus, 

nenotiek regulējuma arbitrāža; aicina 

Komisiju apsvērt iespēju bankām 

piešķiramo valsts atbalstu sasaistīt ar MVU 

kreditēšanas nosacījumu; 

47. uzsver, ka — atbilstoši Komisijas jau 

sesto reizi norādītajam gada ziņojumā par 

konkurenci — pagaidu valsts atbalsta 

pasākumi finanšu nozarē bija nepieciešami, 

lai stabilizētu globālo finanšu sistēmu, bet 

šis atbalsts ir pēc iespējas agrāk un ātri 

jāsamazina vai pilnīgi jāpārtrauc, kā arī 

rūpīgi jākontrolē; aicina Komisiju un 

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi 

(EVTI) nodrošināt, ka vienotajā tirgū 

konsekventi piemēro visus patērētāju 

aizsardzības tiesību aktus, piemēram, 

Finanšu instrumentu tirgu direktīvu (FITD) 

un Apdrošināšanas izplatīšanas direktīvu 

(IDD), un prasa Komisijai un EVTI 

nodrošināt, ka, īstenojot šos tiesību aktus, 

nenotiek regulējuma arbitrāža; aicina 

Komisiju apsvērt iespēju bankām 

piešķiramo valsts atbalstu sasaistīt ar MVU 

kreditēšanas nosacījumu; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/5 

Grozījums Nr.  5 

Fulvio Martusciello, Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku 

2016/2100(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

182. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

182. norāda, ka patērētājiem vienotajā 

tirgū tiek pārdoti produkti, kuru 

sastāvdaļas dažādos sūtījumos atšķiras, 

kaut arī zīmols un iepakojums ir vienāds; 

aicina Komisiju noskaidrot, vai šāda 

prakse nekaitē vietējiem ražotājiem, jo 

īpaši MVU, un neizraisa patērētāju 

diskrimināciju, tirgojot zemākas kvalitātes 

produktus; 

182. prasa Komisijai pārbaudīt, vai 

produktu tirdzniecībā vienotajā tirgū nav 

kādu neatbilstību, kas varētu negatīvi 

ietekmēt vietējos ražotājus, jo īpaši MVU; 

Or. en 

 

 


