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8.2.2017 A8-0001/4 

Predlog spremembe  4 

Fulvio Martusciello 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Letno poročilo EU na področju konkurence 

2016/2100(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

47. poudarja, da je bila – kot je Komisija 

poudarila že šestič zapored v svojem 

letnem poročilu o konkurenci – začasna 

državna pomoč v finančnem sektorju 

potrebna za stabilizacijo svetovnega 

finančnega sistema, vendar jo bo treba, ko 

bo dokončana bančna unija, hitro 

zmanjšati ali v celoti odpraviti in natančno 

pregledati; poziva Komisijo in Evropski 

organ za vrednostne papirje in trge 

(ESMA), naj zagotovita, da se na vsem 

enotnem trgu dosledno uporablja vsa 

zakonodaja o varstvu potrošnikov, kot sta 

direktiva o trgih finančnih instrumentov in 

direktiva o distribuciji zavarovanj; 

Komisijo in organ ESMA tudi poziva jo 

tudi, naj pri izvajanju teh zakonodajnih 

aktov prepreči regulativno arbitražo; meni, 

da bi morala Komisija razmisliti o 

možnosti pogojevanja državne pomoči 

bankam s kreditiranjem malih in srednjih 

podjetij; 

47. poudarja, da je bila – kot je Komisija 

poudarila že šestič zapored v svojem 

letnem poročilu o konkurenci – začasna 

državna pomoč v finančnem sektorju 

potrebna za stabilizacijo svetovnega 

finančnega sistema, vendar jo bo treba 

karseda hitro zmanjšati ali v celoti 

odpraviti in natančno pregledati; poziva 

Komisijo in Evropski organ za vrednostne 

papirje in trge (ESMA), naj zagotovita, da 

se na vsem enotnem trgu dosledno 

uporablja vsa zakonodaja o varstvu 

potrošnikov, kot sta direktiva o trgih 

finančnih instrumentov in direktiva o 

distribuciji zavarovanj; Komisijo in organ 

ESMA tudi poziva jo tudi, naj pri izvajanju 

teh zakonodajnih aktov prepreči 

regulativno arbitražo; meni, da bi morala 

Komisija razmisliti o možnosti 

pogojevanja državne pomoči bankam s 

kreditiranjem malih in srednjih podjetij; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/5 

Predlog spremembe  5 

Fulvio Martusciello, Andreas Schwab 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Letno poročilo EU na področju konkurence 

2016/2100(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 182 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

182. poudarja, da se potrošnikom na 

enotnem trgu pod isto blagovno znamko 

in v enaki embalaži prodajajo izdelki z 

različnimi sestavinami; poziva Komisijo, 

naj ugotovi, ali ta praksa negativno vpliva 

na lokalne proizvajalce, zlasti mala in 

srednja podjetja, in ali povzroča 

diskriminacijo potrošnikov z dajanjem 

izdelkov nižje kakovosti na trg; 

182. prosi Komisijo, naj preuči, ali 

obstajajo razhajanja v prodaji proizvodov 

na enotnem trgu, ki bi lahko negativno 

vplivala na lokalne proizvajalce, zlasti 

mala in srednja podjetja; 

Or. en 

 

 


