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23.1.2019 A8-0474/2

Pozměňovací návrh 2
Gunnar Hökmark
za skupinu PPE

Zpráva A8-0474/2018
Michel Reimon
Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže
(2018/2102(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že některé vlády 
a jurisdikce, a to i v EU, se specializují na 
vytváření preferenčních daňových režimů 
nebo se zabývají vytvářením takových 
režimů, které narušují hospodářskou 
soutěž ku prospěchu nadnárodních 
společností a jednotlivců s velkým čistým 
jměním, kteří v těchto jurisdikcích ani 
nemají žádnou ekonomickou podstatu, ale 
jsou pouze zastupovány krycími 
společnostmi;

E. vzhledem k tomu, že některé vlády 
a jurisdikce, a to i v EU, se specializují na 
vytváření preferenčních daňových režimů 
nebo se zabývají vytvářením takových 
režimů, které mohou narušit hospodářskou 
soutěž;
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23.1.2019 A8-0474/3

Pozměňovací návrh 3
Gunnar Hökmark
za skupinu PPE

Zpráva A8-0474/2018
Michel Reimon
Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže
(2018/2102(INI))

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a.  vítá a nadále podporuje 
ambiciózní program a priority GŘ Komise 
pro hospodářskou soutěž, současně však 
konstatuje, že i nadále přetrvávají značné 
problémy, například v oblasti kontroly 
fúzí podniků, kde samotný počet fúzí je 
problematický; konstatuje, že rozhodnutí 
Komise ohledně fúzí, antitrustových 
opatření a státních podpor jsou často 
předmětem politických diskusí, a 
zdůrazňuje, že i když v této zprávě jsou 
doloženy některé příklady nedávných 
rozhodnutí, celková situace je 
komplexnější a Parlament nemá v úmyslu 
zaujímat postoj ke každému případu, 
neboť rozhodovat o tom, kdy nejsou 
nedodrženy právní předpisy v oblasti 
hospodářské soutěže, je úkolem Komise;
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23.1.2019 A8-0474/4

Pozměňovací návrh 4
Gunnar Hökmark
za skupinu PPE

Zpráva A8-0474/2018
Michel Reimon
Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže
(2018/2102(INI))

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi, aby pečlivě 
analyzovala významný potenciální 
škodlivý dopad navrhované fúze 
společností Siemens/Alstom na 
konkurenceschopnost evropského 
železničního trhu a jeho nepříznivé dopady 
na uživatele železniční dopravy, kteří by 
čelili vyšším cenám, omezením možností a 
nižší úrovni služeb, kvality a inovací.; 
konstatuje, že navrhovaná fúze 
pravděpodobně poškodí trhy 
vysokorychlostních kolejových vozidel, 
železničního vlaků a vlaků metra a celé 
železniční infrastruktury tím, že vytvoří 
dominantní postavení v oblasti signalizace 
v EU, a konkrétně v členských státech, 
jako je Belgie, Dánsko, Nizozemsko, 
Rumunsko, Španělsko a Spojené 
království;

3. žádá Komisi, aby analyzovala 
potenciální škodlivý dopad navrhované 
fúze společností Siemens/Alstom na 
konkurenceschopnost evropského 
železničního trhu a jeho nepříznivé dopady 
na uživatele železniční dopravy;
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23.1.2019 A8-0474/5

Pozměňovací návrh 5
Gunnar Hökmark
za skupinu PPE

Zpráva A8-0474/2018
Michel Reimon
Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže
(2018/2102(INI))

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. konstatuje, že předseda Komise 
přislíbil, že předloží návrhy na posílení 
spolupráce v daňové oblasti mezi 
členskými státy a že za tímto účelem bude 
stanovena povinnost odpovídat na 
skupinové dotazy týkající se daňových 
záležitostí, tak aby jeden členský stát mohl 
poskytnout jiným zemím veškeré 
informace, které jsou nezbytné ke stíhání 
subjektů, které se dopouštějí 
přeshraničních daňových úniků, a že na 
základě článku 116 SFEU předloží rovněž 
návrhy na daňovou reformu, což zahrnuje 
spolurozhodování Rady a Evropského 
parlamentu, a to s cílem zabránit 
narušování podmínek hospodářské 
soutěže na vnitřním trhu;

26. konstatuje, že předseda Komise 
přislíbil, že předloží návrhy na posílení 
spolupráce v daňové oblasti mezi 
členskými státy a že za tímto účelem bude 
stanovena povinnost odpovídat na 
skupinové dotazy týkající se daňových 
záležitostí, tak aby jeden členský stát mohl 
poskytnout jiným zemím veškeré 
informace, které jsou nezbytné ke stíhání 
subjektů, které se dopouštějí 
přeshraničních daňových úniků; 
poznamenává, že pokud kroky členského 
státu narušují hospodářskou soutěž na 
vnitřním trhu, může Parlament a Rada za 
jistých okolností a v souladu s 
ustanoveními článku 116 SFEU vydat 
směrnice, jejichž účelem je tomuto 
narušování zabránit;
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