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Amendamentul  1 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței 

2016/2100(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 150 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

150. își exprimă îngrijorarea în ceea ce 

privește scandalurile de conflicte de 

interese care afectează autoritățile UE din 

domeniul concurenței și, în special, în 

ceea ce privește cazul fostului comisar 

pentru concurență Neelie Kroes, care nu 

numai că va face lobby pentru Uber, dar 

este afectată și de descoperirile din 

Bahamas Leaks; 

150. își exprimă îngrijorarea în ceea ce 

privește scandalurile de conflicte de 

interese care afectează instituțiile UE, așa 

cum se întâmplă în cazul fostului comisar 

pentru concurență, Neelie Kroes, care nu 

numai că va face lobby pentru Uber, dar 

este afectată și de descoperirile din 

Bahamas Leaks; subliniază că fostul 

comisar pentru comerț, Karel De Gucht, 

s-a alăturat în ultimele luni consiliului de 

administrație al societății Arcelor Mittal, 

precum și că fostul președinte al Comisiei, 

José Manuel Barroso, este în prezent 

președinte și consilier al societății 

Goldman Sachs; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței 

2016/2100(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât politica UE în domeniul 

concurenței este un instrument esențial 

pentru combaterea fragmentării pieței 

interne și, prin urmare, pentru crearea și 

menținerea unor condiții de concurență 

echitabile pentru întreprinderile din 

întreaga UE; 

B. întrucât cadrul eronat al politicii UE în 

domeniul concurenței a condus la un 

dumping social și fiscal și la o 

uniformizare la un nivel inferior a 

salariilor și a impozitelor, care creează 

avantaje doar pentru întreprinderile 

multinaționale; 

Or. en 
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Amendamentul  3 
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Tibor Szanyi 

Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței 

2016/2100(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută raportul anual al Comisiei privind 

politica în domeniul concurenței, care 

demonstrează că existența unei politici 

adecvate a UE în domeniul concurenței 

poate contribui la restabilirea unui nivel 

al investițiilor și al inovării suficient de 

ridicat, prin crearea unui mediu 

concurențial echitabil; salută axarea 

raportului pe contribuția politicii în 

domeniul concurenței la eliminarea 

barierelor și a măsurilor ajutoarelor de 

stat distorsionante ca modalitate de 

promovare a pieței interne; reafirmă, de 

asemenea, că viitorul Europei ar trebui să 

se bazeze pe inovare, pe o economie 

socială de piață și pe utilizarea eficientă a 

resurselor, creând astfel un nivel de trai 

ridicat pentru toți cetățenii UE; 

1. ia act de raportul anual al Comisiei 

privind politica în domeniul concurenței, 

care demonstrează că piața internă a UE 

nu a reușit să îndeplinească obiectivele de 

creștere economică, ocupare integrală a 

forței de muncă și progres social; 

consideră că o mai mare integrare la 

nivelul UE nu conduce la garantarea 

unui nivel de trai ridicat pentru toți 

cetățenii europeni; 

Or. en 

 

 


