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8.2.2017 A8-0001/1 

Amendement  1 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Jaarverslag over het EU-mededingingsbeleid 

2016/2100(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 150 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

150. uit zijn zorgen over de 

draaideurschandalen bij 

mededingingsautoriteiten van de EU, en 

met name het geval van de voormalige 

commissaris belast met mededinging 

Neelie Kroes, die niet alleen zal lobbyen 

voor Uber, maar ook in verband is gebracht 

met de Bahama Leaks; 

150. uit zijn zorgen over de 

draaideurschandalen bij instellingen van 

de EU zoals het geval van de voormalige 

commissaris belast met mededinging 

Neelie Kroes, die niet alleen zal lobbyen 

voor Uber, maar ook in verband is gebracht 

met de Bahama Leaks; onderstreept dat 

voormalig commissaris voor handel Karel 

De Gucht de afgelopen maanden is 

toegetreden tot de raad van bestuur van 

Arcelor Mittal, en dat de voormalige 

voorzitter van de Commissie José Manuel 

Barroso nu voorzitter en adviseur is van 

Goldman Sachs; 

Or. en 



 

AM\1116845NL.docx  PE598.458v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

8.2.2017 A8-0001/2 

Amendement  2 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Jaarverslag over het EU-mededingingsbeleid 

2016/2100(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat het EU-

mededingingsbeleid een essentieel 

instrument is om de fragmentering van de 

interne markt te bestrijden en dus ook om 

een gelijk speelveld voor bedrijven in de 

hele EU te creëren en in stand te houden; 

B. overwegende dat het ondeugdelijke EU-

mededingingsbeleidskader geleid heeft tot 

sociale en fiscale dumping en tot een 

"race to the bottom" wat lonen en 

belastingheffing betreft, waar alleen 

multinationals van profiteren; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/3 

Amendement  3 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Jaarverslag over het EU-mededingingsbeleid 

2016/2100(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is verheugd over het jaarverslag van de 

Commissie over het mededingingsbeleid, 

dat aantoont dat een degelijk EU-

mededingingsbeleid ertoe kan bijdragen 

dat weer voldoende geïnvesteerd en 

geïnnoveerd gaat worden door middel van 

het tot stand brengen van een billijk 

investeringsklimaat; verheugt zich over de 

aandacht in het verslag aan de bijdrage 

van het mededingingsbeleid aan de 

wegneming van belemmeringen en 

verstorende staatssteunmaatregelen ten 

voordele van de interne markt; herhaalt 

verder dat de toekomst van Europa moet 

stoelen op innovatie, een 

socialemarkteconomie en 

hulpbronnenefficiëntie, waarmee voor een 

hoge levensstandaard voor alle Europese 

burgers wordt gezorgd; 

1. neemt kennis van het jaarverslag van de 

Commissie over het mededingingsbeleid, 

dat aantoont dat de interne markt van de 

EU er niet in is geslaagd economische 

groei, volledige werkgelegenheid en 

sociale vooruitgang te verwezenlijken; is 

van mening dat verdere integratie op EU-

niveau niet de weg is om een hoge 

levensstandaard voor alle Europese burgers 

te waarborgen; 

Or. en 

 

 


