
AM\1174750BG.docx PE631.672v01-00

BG Единство в многообразието BG

23.1.2019 A8-0474/2

Изменение 2
Гунар Хьокмарк
от името на групата PPE

Доклад A8-0474/2018
Мишел Раймон
Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията
(2018/2102(INI))

Предложение за резолюция
Съображение Д

Предложение за резолюция Изменение

Д. като има предвид, че някои 
правителства и юрисдикции, 
включително в ЕС, са се 
специализирали или са поели 
ангажимент за създаване на 
нарушаващи конкуренцията 
преференциални данъчни режими в 
полза на многонационални дружества 
и богати физически лица, които в 
действителност нямат 
икономическа същност на 
територията на тези юрисдикции, а 
просто са представлявани от 
фиктивни дружества;

Д. като има предвид, че някои 
правителства и юрисдикции, 
включително в ЕС, са се 
специализирали или са поели 
ангажимент за създаване на 
преференциални данъчни режим, които 
могат да нарушат конкуренцията;
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Изменение 3
Гунар Хьокмарк
от името на групата PPE

Доклад A8-0474/2018
Мишел Раймон
Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията
(2018/2102(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 2 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 2a. приветства и подкрепя 
амбициозната програма и 
приоритетите на ГД „Конкуренция“ 
на Комисията, като същевременно 
отбелязва, че продължават да 
съществуват значителни 
предизвикателства, например в 
областта на контрола върху 
сливанията, където самият брой на 
сливанията представлява 
предизвикателство; отбелязва, че 
решенията на Комисията относно 
сливания, антитръстови мерки и 
държавна помощ често са предмет на 
политическа дискусия; подчертава, че 
настоящият доклад съдържа някои 
примери за скорошни решения, но че 
цялостната картина е по-широка и 
Парламента няма намерение да заема 
позиция по отделни случаи, тъй като 
Комисията е тази, която решава в 
кои случаи не се следва правото в 
областта на конкуренцията;
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Изменение 4
Гунар Хьокмарк
от името на групата PPE

Доклад A8-0474/2018
Мишел Раймон
Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията
(2018/2102(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. изисква от Комисията 
внимателно да анализира значителното 
потенциално вредно въздействие на 
предложеното сливане на 
„Сименс“/„Алстом“ (Siemens / Alstom) 
върху конкурентоспособността на 
европейския пазар на железопътни 
превози и неблагоприятното му 
въздействие върху пътниците, 
използващи железопътен транспорт, 
които ще бъдат изправени пред по-
високи цени, по-малък избор и по-
ниски нива на обслужване, качество и 
иновации; отбелязва, че 
предложеното сливане вероятно ще 
навреди на пазарите на 
високоскоростния подвижен състав, 
на главните жп линии и метрото, 
както и на цялата железопътна 
инфраструктура, като създаде 
господстващо положение в 
сигнализацията в ЕС, и по-специално 
в държави членки като Белгия, Дания, 
Нидерландия, Румъния, Испания и 
Обединеното кралство;

3. изисква от Комисията да 
анализира значителното потенциално 
вредно въздействие на предложеното 
сливане на „Сименс“/„Алстом“ 
(Siemens / Alstom) върху 
конкурентоспособността на 
европейския пазар на железопътни 
превози и неблагоприятното му 
въздействие върху пътниците, 
използващи железопътен транспорт;
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Изменение 5
Гунар Хьокмарк
от името на групата PPE

Доклад A8-0474/2018
Мишел Раймон
Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията
(2018/2102(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. отбелязва, че председателят на 
Комисията се ангажира да направи 
предложения за засилване на данъчното 
сътрудничество между държавите 
членки чрез задължение за предоставяне 
на отговор на групови запитвания по 
данъчни въпроси, така че една държава 
членка да може да предостави на 
останалите цялата информация, 
необходима за наказателното 
преследване на лица, укриващи данъци 
трансгранично, и да направи 
предложения за данъчни реформи 
съгласно член 116 от ДФЕС, 
включително съвместно вземане на 
решение от Съвета и Парламента за 
премахване на нарушенията на 
условията на конкуренция на 
вътрешния пазар;

26. отбелязва, че председателят на 
Комисията се ангажира да направи 
предложения за засилване на данъчното 
сътрудничество между държавите 
членки чрез задължение за предоставяне 
на отговор на групови запитвания по 
данъчни въпроси, така че една държава 
членка да може да предостави на 
останалите цялата информация, 
необходима за наказателното 
преследване на лица, укриващи данъци 
трансгранично; отбелязва, че когато 
действията на дадена държава 
членка нарушават конкуренцията в 
рамките на вътрешния пазар , 
Парламентът и Съветът, при 
определени обстоятелства и както е 
посочено в член 116 от ДФЕС , могат 
да издават директиви за премахване 
на нарушението на конкуренцията;
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