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4.3.2015 A8-0019/2 

Ändringsförslag  2 
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A8-0019/2015 
Morten Messerschmidt 
Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik 
2014/2158(INI) 

Förslag till resolution 
Beaktandeled 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 101–109, 

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 101–109 och 147,  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0019/3 

Ändringsförslag  3 
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A8-0019/2015 
Morten Messerschmidt 
Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik 
2014/2158(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl Da (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Da. Konkurrenspolitiken måste 

underordnas målen hållbar tillväxt och 

social sammanhållning. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0019/4 

Ändringsförslag  4 
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A8-0019/2015 
Morten Messerschmidt 
Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik 
2014/2158(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl G 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. Europas medborgare vill ha tillgång till 
offentliga tjänster av hög kvalitet till 
rimliga kostnader. 

G. Europas medborgare vill ha tillgång till 
offentliga tjänster av hög kvalitet för alla. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0019/5 

Ändringsförslag  5 
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A8-0019/2015 
Morten Messerschmidt 
Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik 
2014/2158(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 15 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet noterar att tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse utgör en 
stor del av det totala tjänsteutbudet i 
medlemsstaterna, och vidhåller att man kan 
göra viktiga besparingar (i förhållande till 

andra tjänster) genom att erbjuda dem på 

ett effektivare sätt. Parlamentet bekräftar 
hur viktigt det är med tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse när det gäller allmänt 
tillgängliga tjänster av grundläggande 
betydelse för Europas medborgare, från 
hälso- och sjukvård till social trygghet till 
bostäder, men betonar samtidigt att det är 
kommissionens ansvar att se till att den 

kompensation som tillhandahålls i 

samband med tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse följer 

EU:s bestämmelser om statligt stöd. 

15. Europaparlamentet noterar att tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse utgör en 
stor del av det totala tjänsteutbudet i 
medlemsstaterna, och vidhåller att man 
genom att slå vakt om de offentliga 

tjänsterna och låta den offentliga sektorn 

ansvara för tjänster av allmänt 

ekonomiskt intresse kan göra viktiga 
besparingar. Parlamentet bekräftar hur 
viktigt det är med tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse när det gäller allmänt 
tillgängliga tjänster av grundläggande 
betydelse för Europas medborgare, från 
hälso- och sjukvård till social trygghet till 
bostäder, men betonar samtidigt att det är 
kommissionens ansvar att se till att 
garantera den offentliga karaktären när 

det gäller tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0019/6 

Ändringsförslag  6 
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A8-0019/2015 
Morten Messerschmidt 
Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik 
2014/2158(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 63a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  63a. Europaparlamentet beklagar att 

kommissionen inte vidtog några åtgärder 

mot de oegentligheter som förekom vid 

omstruktureringen av privata banker, 

inbegripet sådana som drabbade små 

insättare och små ägare av finansiella 

instrument, såsom preferensaktier, som i 

många fall hade marknadsförts utan full 

överensstämmelse med EU-lagstiftningen. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0019/7 

Ändringsförslag  7 
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A8-0019/2015 
Morten Messerschmidt 
Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik 
2014/2158(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 95a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  95a. Europaparlamentet framhåller att 

användningen av tvistlösning mellan 

investerare och stat i frihandelsavtal leder 

till att medlemsstaterna förlorar den 

demokratiska rättigheten att tillämpa sin 

egen politik. 

Or. en 

 
 


