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Amendamentul 2 
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0019/2015 
Morten Messerschmidt 
Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței 

2014/2158(INI) 

Propunere de rezoluție 
Referirea 2 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în 
special articolele 101-109, 

- având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în 
special articolele 101 -109 și 147,  

 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0019/3 

Amendamentul 3 
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0019/2015 
Morten Messerschmidt 
Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței 
2014/2158(INI) 

Propunere de rezoluție 
Considerentul Da (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Da. întrucât politica în domeniul 
concurenței trebuie să fie subordonată 
obiectivelor de creștere economică 
durabilă și de coeziune socială; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0019/4 

Amendamentul 4 
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0019/2015 
Morten Messerschmidt 
Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței 
2014/2158(INI) 

Propunere de rezoluție 
Considerentul G 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât cetățenii europeni doresc să li 
se pună la dispoziție servicii publice de 
înaltă calitate și la un preț accesibil; 

G. întrucât cetățenii europeni doresc să li 
se pună la dispoziție servicii publice de 
înaltă calitate și universale; 

 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0019/5 

Amendamentul 5 
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0019/2015 
Morten Messerschmidt 
Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței 
2014/2158(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 15 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. constată că serviciile de interes 
economic general reprezintă un procent 
important din totalul serviciilor furnizate în 

statele membre și susține că, dacă acestea 
sunt furnizate într-un mod mai eficient 
(față de restul serviciilor), se pot realiza 
câștiguri importante; reafirmă importanța 
clasificării SIEG drept servicii universal 

accesibile având o importanță vitală pentru 
cetățenii europeni, de la asistența medicală 
la securitatea socială și la asigurarea de 
locuințe, subliniind totodată 
responsabilitatea Comisiei de a asigura 

compatibilitatea compensațiilor acordate 
pentru SIEG cu normele UE privind 
ajutoarele de stat; 

15. constată că serviciile de interes 
economic general reprezintă un procent 
important din totalul serviciilor furnizate în 

statele membre și susține că protejarea 
serviciilor publice și a proprietății publice 
a serviciilor de interes economic general 
poate asigura câștiguri importante; 
reafirmă importanța clasificării SIEG drept 

servicii universal accesibile având o 
importanță vitală pentru cetățenii europeni, 
de la asistența medicală la securitatea 
socială și la asigurarea de locuințe, 
subliniind totodată responsabilitatea 

Comisiei de a asigura caracterul public al 
SIEG; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0019/6 

Amendamentul 6 
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0019/2015 
Morten Messerschmidt 
Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței 
2014/2158(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 63 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  63a. regretă faptul că Comisia nu a luat 
nicio măsură împotriva abuzurilor comise 
în restructurarea băncilor private, 
inclusiv împotriva celor care i-au afectat 
pe micii deponenți și pe micii proprietari 
de instrumente financiare, precum acțiuni 
preferențiale, care, în numeroase cazuri, 
fuseseră comercializate fără respectarea 
deplină a legislației Uniunii Europene; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0019/7 

Amendamentul 7 
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0019/2015 
Morten Messerschmidt 
Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței 
2014/2158(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 95 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  95a. subliniază că recurgerea la 
soluționarea litigiilor dintre investitori și 
stat în acordurile de liber schimb are 
scopul de a elimina dreptul democratic al 
statelor membre de a-și pune în aplicare 
propriile politici;  

Or. en 

 
 


