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Amendamentul  4 

Fulvio Martusciello 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței 

2016/2100(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

47. subliniază că – așa cum Comisia a 

precizat pentru a șasea oară în raportul său 

anual privind concurența – ajutoarele de 

stat temporare acordate sectorului financiar 

au fost considerate necesare pentru 

stabilizarea sistemului financiar mondial, 

însă odată cu finalizarea uniunii bancare 

acestea trebuie rapid reduse sau eliminate 

complet și reanalizate; solicită Comisiei și 

Autorității Europene pentru Valori 

Mobiliare și Piețe (ESMA) să garanteze că 

toată legislația în materie de protecție a 

consumatorului, de exemplu Directiva 

privind piețele instrumentelor financiare 

sau Directiva privind distribuția de 

asigurări, este pusă în aplicare în mod 

consecvent la nivelul întregii piețe unice și 

solicită Comisiei și ESMA să se asigure că 

nu există niciun arbitraj de reglementare la 

punerea în aplicare a acestor acte 

legislative; îndeamnă Comisia să aibă în 

vedere posibilitatea ca ajutoarele de stat 

pentru bănci să fie legate de condițiile de 

acordare de credite IMM-urilor; 

47. subliniază că – așa cum Comisia a 

precizat pentru a șasea oară în raportul 

anual privind concurența – ajutoarele de 

stat temporare acordate sectorului financiar 

au fost considerate necesare pentru 

stabilizarea sistemului financiar mondial, 

însă acestea trebuie rapid reduse sau 

eliminate complet și reanalizate cât mai 

curând posibil; solicită Comisiei și 

Autorității Europene pentru Valori 

Mobiliare și Piețe (ESMA) să garanteze că 

toată legislația în materie de protecție a 

consumatorului, de exemplu Directiva 

privind piețele instrumentelor financiare 

sau Directiva privind distribuția de 

asigurări, este pusă în aplicare în mod 

consecvent la nivelul întregii piețe unice și 

solicită Comisiei și ESMA să se asigure că 

nu există niciun arbitraj de reglementare la 

punerea în aplicare a acestor acte 

legislative; îndeamnă Comisia să aibă în 

vedere posibilitatea ca ajutoarele de stat 

pentru bănci să fie legate de condițiile de 

acordare de credite IMM-urilor; 

Or. en 
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Raport A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței 

2016/2100(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 182 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

182. subliniază că, pe piața unică, sunt 

vândute consumatorilor produse care 

conțin ingrediente diferite de la un lot la 

altul, cu toate că marca și ambalajul sunt 

identice; invită Comisia să determine dacă 

această practică are repercusiuni negative 
asupra producătorilor locali, în special 

asupra IMM-urilor, și dacă are ca rezultat 

discriminarea consumatorilor prin 

introducerea de produse cu o calitate mai 

scăzută; 

182. solicită Comisiei să examineze dacă 

există discrepanțe în ceea ce privește 

vânzarea de produse pe piața unică, 

aspect care ar putea avea un impact 

negativ asupra producătorilor locali, în 

special asupra IMM-urilor; 

Or. en 

 

 


