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Punkt 150 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

150. väljendab muret ELi 

konkurentsiasutusi mõjutavate nn 

pöördukse skandaalide ja eelkõige endise 

konkurentsivoliniku Neelie Kroesi juhtumi 

pärast, kes teeb Uberi kasuks lobitööd ja 

kelle nimi on seotud ka Bahama 

paljastustega; 

150. väljendab muret ELi institutsioone 

mõjutavate nn pöördukse skandaalide, 

näiteks endise konkurentsivoliniku Neelie 

Kroesi juhtumi pärast, kes teeb Uberi 

kasuks lobitööd ja kelle nimi on seotud ka 

Bahama paljastustega; rõhutab, et endine 

kaubandusvolinik Karel De Gucht asus 

mõni kuu tagasi ametisse Arcelor Mittali 

direktorite nõukogus ja et endine 

komisjoni president José Manuel Barroso 

on nüüd Goldman Sachsi esimees ja 

nõunik; 

Or. en 
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B. arvestades, et ELi konkurentsipoliitika 

on esmatähtis vahend võitluseks siseturu 

killustumisega, et seeläbi luua ettevõtetele 

võrdsed võimalused kogu ELis ja need 

säilitada; 

B. arvestades, et ELi konkurentsipoliitika 

puudulik raamistik on põhjustanud 

sotsiaalset ja maksualast dumpingut, mis 

on palkade ja maksustamiste osas toonud 

kaasa võidujooksu üha vähesema 

reguleerituse poole, mis toob kasu ainult 

rahvusvahelistele ettevõtetele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. tervitab komisjoni aastaaruannet 

konkurentsipoliitika kohta, mis näitab, et 

õiglast konkurentsikeskkonda luues on 

võimalik aidata taastada piisaval tasemel 

investeeringud ja innovatsiooni; peab 

kiiduväärseks, et aruandes keskendutakse 

konkurentsipoliitika panusele siseturu 

huvides toimuvasse tõkete ja moonutava 

riigiabi meetmete kaotamisse; kinnitab ka 

seda, et Euroopa tulevik peaks põhinema 

innovatsioonil, sotsiaalsel turumajandusel 

ja ressursitõhususel, mis loob kõrge 

elatustaseme kõigi ELi kodanike jaoks; 

1. võtab teadmiseks komisjoni 

aastaaruande konkurentsipoliitika kohta, 

mis näitab, et ELi siseturg ei ole suutnud 

saavutada majanduskasvu, täieliku 

tööhõive ja sotsiaalse progressi eesmärke; 

on veendunud, et integratsiooni jätkumine 

ELi tasandil ei ole vahend, millega tagada 

kõrge elatustase kõigi ELi kodanike jaoks; 

Or. en 

 

 


