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4.3.2015 A8-0019/2 

Módosítás  2 
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

Jelentés A8-0019/2015 
Morten Messerschmidt 
Az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentés 

2014/2158(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bevezetı hivatkozás 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– tekintettel az Európai Unió mőködésérıl 

szóló szerzıdésre (EUMSZ) és különösen 

annak 101–109. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió mőködésérıl 

szóló szerzıdésre (EUMSZ) és különösen 

annak 101–109., valamint 147. cikkére,  

 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0019/3 

Módosítás  3 
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

Jelentés A8-0019/2015 
Morten Messerschmidt 
Az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentés 

2014/2158(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
D a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Da. mivel a versenypolitikát alá kell 

rendelni a fenntartható növekedés és a 

társadalmi kohézió céljainak; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0019/4 

Módosítás  4 
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

Jelentés A8-0019/2015 
Morten Messerschmidt 
Az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentés 

2014/2158(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
G preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

G. mivel az európai polgárok kiváló 

minıségő és megfizethetı 

közszolgáltatásokat szeretnének; 

G. mivel az európai polgárok kiváló 

minıségő és egyetemes közszolgáltatásokat 

szeretnének; 

 

Or. en 
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Módosítás  5 
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

Jelentés A8-0019/2015 
Morten Messerschmidt 
Az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentés 

2014/2158(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
15 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. megjegyzi, hogy az általános gazdasági 

érdekő szolgáltatások a tagállamokon belül 

nyújtott összes szolgáltatás jelentıs 

hányadát képviselik, és fenntartja, hogy 

ezeknek a (többi szolgáltatáshoz képest) 

nagyobb hatékonysága lényeges 

elınyökkel járhat; újra megerısíti annak 

fontosságát, hogy az európai polgárok 

számára létfontosságú egyetemesen 

hozzáférhetı szolgáltatásokat általános 

gazdasági érdekő szolgáltatássá 

minısítsék, az egészségügyi ellátástól 

kezdve a szociális biztonságon át a 

lakhatás biztosításáig, miközben 

hangsúlyozza a Bizottság felelısségét 

annak biztosításában, hogy az általános 

gazdasági érdekő szolgáltatásoknak 

nyújtott ellentételezés összeegyeztethetı 

legyen az állami támogatásra vonatkozó 

uniós szabályokkal; 

15. megjegyzi, hogy az általános gazdasági 

érdekő szolgáltatások a tagállamokon belül 

nyújtott összes szolgáltatás jelentıs 

hányadát képviselik, és fenntartja, hogy a 

közszolgáltatások védelme, valamint az 

általános gazdasági érdekő szolgáltatások 

állami fennhatóságának védelme lényeges 

elınyökkel járhat; újra megerısíti annak 

fontosságát, hogy az európai polgárok 

számára létfontosságú egyetemesen 

hozzáférhetı szolgáltatásokat általános 

gazdasági érdekő szolgáltatássá 

minısítsék, az egészségügyi ellátástól 

kezdve a szociális biztonságon át a 

lakhatás biztosításáig, miközben 

hangsúlyozza a Bizottság felelısségét az 

általános gazdasági érdekő szolgáltatások 

állami jellegének biztosításában; 

Or. en 
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Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

Jelentés A8-0019/2015 
Morten Messerschmidt 
Az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentés 

2014/2158(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
63 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  63a. sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság 

nem hozott intézkedéseket a 

magánbankok szerkezetátalakítása során 

elkövetett visszaélések kezelésére, 

beleértve azokat is, amelyek a 

kisbetéteseket és a pénzügyi eszközök, 

például elsıbbségi részvények 

kisbefektetıit érintették, amely eszközöket 

gyakran az uniós jogszabályoknak való 

teljes körő megfelelés nélkül hoztak 

forgalomba; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0019/7 

Módosítás  7 
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

Jelentés A8-0019/2015 
Morten Messerschmidt 
Az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentés 

2014/2158(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
95 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  95a. hangsúlyozza, hogy a 

szabadkereskedelmi megállapodásokban a 

beruházó és állam közötti vitarendezés 

igénybevétele arra szolgál, hogy eltörölje 

a tagállamok demokratikus jogát arra, 

hogy saját politikáikat hajtsák végre; 

Or. en 


