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Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik 

2016/2100(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 150 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

150. Europaparlamentet uttrycker sin oro 

över de ”svängdörrsskandaler” som rör 

EU:s konkurrensmyndigheter, särskilt 

fallet med f.d. kommissionsledamoten för 

konkurrens Nellie Kroes, som inte bara 

utför lobbyverksamhet för Uber utan också 

berörs av avslöjandena i Bahamas Leaks. 

150. Europaparlamentet uttrycker sin oro 

över de ”svängdörrsskandaler” som rör 

EU-institutionerna, såsom fallet med 

f.d. kommissionsledamoten för konkurrens, 

Nellie Kroes, som inte bara utför 

lobbyverksamhet för Uber utan också 

berörs av avslöjandena i Bahamas Leaks. 

Parlamentet betonar att f.d. 

kommissionsledamoten för handel, 

Karel De Gucht, de senaste månaderna 

har blivit styrelsemedlem i Arcelor Mittal 

och att f.d. kommissionsordförande 

José Manuel Barroso nu är ordförande 

för och rådgivare hos Goldman Sachs. 

Or. en 
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Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 
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Betänkande A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik 

2016/2100(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. EU:s konkurrenspolitik är ett 

avgörande instrument för kampen mot 

fragmenteringen av den inre marknaden 

som därmed skapar och upprätthåller lika 

spelregler för företag inom hela EU. 

B. Den bristfälliga ramen för 

EU:s konkurrenspolitik har gett upphov till 

social och finanspolitisk dumpning, med 

en kapplöpning mot botten när det gäller 

löner och beskattning, som endast gynnar 

multinationella företag. 

Or. en 
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Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik 

2016/2100(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens årsrapport om 

konkurrenspolitiken som visar att en 

verklig konkurrenspolitik för EU kan 

bidra till att åter uppnå en tillräcklig nivå 

på investeringar och innovation genom att 

skapa en sund konkurrenssituation. 

Parlamentet välkomnar inriktningen på att 

bidra till konkurrenspolitiken för att 

undanröja hinder och snedvridande 

statliga stödåtgärder till förmån för den 

inre marknaden. Parlamentet upprepar 

också att Europas framtid bör grundas på 

innovation, en social marknadsekonomi 

och resurseffektivitet, vilket skapar en hög 

levnadsstandard för alla EU-medborgare. 

1. Europaparlamentet noterar 

kommissionens årsrapport om 

konkurrenspolitiken, som visar att 

EU:s inre marknad inte har nått målen 

om ekonomisk tillväxt, full sysselsättning 
och sociala framsteg. Parlamentet anser 

att ytterligare integration på EU-nivå inte 

är rätt sätt att säkerställa en hög 

levnadsstandard för alla europeiska 

medborgare. 

Or. en 

 

 


