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Michel Reimon
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(2018/2102(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at visse regeringer 
og jurisdiktioner, herunder i EU, har 
specialiseret eller engageret sig i at skabe 
præferentielle skatteordninger, som 
fordrejer konkurrencen til fordel for 
multinationale virksomheder og 
privatpersoner med stor nettoformue, som 
i virkeligheden ikke har økonomisk 
substans inden for disse jurisdiktioner, 
men kun er repræsenteret af 
skuffeselskaber;

E. der henviser til, at visse regeringer 
og jurisdiktioner, herunder i EU, har 
specialiseret eller engageret sig i at skabe 
præferentielle skatteordninger, som kan 
fordreje konkurrencen;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 2a. glæder sig over og støtter fortsat 
den ambitiøse dagsorden og de ambitiøse 
prioriteter i Kommissionens GD for 
Konkurrence, men bemærker samtidig, at 
der fortsat er store udfordringer, f.eks. 
når det gælder fusionskontrol, hvor det 
store antal fusioner udgør en udfordring; 
bemærker, at Kommissionens afgørelser 
om fusioner, karteller og statsstøtte ofte er 
genstand for politiske drøftelser, og 
understreger, at selv om nogle eksempler 
på nylige beslutninger er illustreret i 
denne rapport, er det overordnede billede 
bredere, og at det er Parlamentets hensigt 
ikke at tage stilling til individuelle sager, 
eftersom det er Kommissionens opgave at 
træffe afgørelse om, hvornår 
konkurrencelovgivningen ikke 
overholdes;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. anmoder Kommissionen om at 
foretage en grundig analyse af de 
betydelige potentielle skadevirkninger ved 
den foreslåede fusion mellem Siemens og 
Alstom for konkurrencen på det 
europæiske jernbanemarked og dens 
negative virkninger for jernbanebrugerne, 
som kommer til at stå over for højere 
priser, færre valgmuligheder og lavere 
niveauer for service, kvalitet og 
innovation; bemærker, at den foreslåede 
fusion formentlig vil skade markederne 
for rullende højhastighedsmateriel, 
almindelige tog og metrotog samt hele 
jernbaneinfrastrukturen ved at skabe en 
dominerende stilling inden for signaler i 
EU og navnlig i medlemsstater som 
Belgien, Danmark, Nederlandene, 
Rumænien, Spanien og Det Forenede 
Kongerige;

3. anmoder Kommissionen om at 
foretage en analyse af de potentielle 
skadevirkninger ved den foreslåede fusion 
mellem Siemens og Alstom for 
konkurrencen på det europæiske 
jernbanemarked og dens negative 
virkninger for jernbanebrugerne;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. bemærker, at formanden for 
Kommissionen har forpligtet sig til at 
fremsætte forslag til at fremme samarbejdet 
på skatteområdet mellem medlemsstaterne 
gennem en forpligtelse til at besvare 
gruppeanmodninger på skatteområdet, 
således at én medlemsstat kan tilvejebringe 
alle oplysninger, der er nødvendige for, at 
andre kan retsforfølge 
grænseoverskridende skatteunddragere, og 
også til at fremsætte forslag om 
skattereformer i henhold til artikel 116 i 
TEUF, hvilket vil involvere fælles 
beslutningstagning mellem Rådet og 
Parlamentet med henblik på at fjerne 
fordrejning af konkurrencevilkårene på 
det indre marked;

26. bemærker, at formanden for 
Kommissionen har forpligtet sig til at 
fremsætte forslag til at fremme samarbejdet 
på skatteområdet mellem medlemsstaterne 
gennem en forpligtelse til at besvare 
gruppeanmodninger på skatteområdet, 
således at én medlemsstat kan tilvejebringe 
alle oplysninger, der er nødvendige for, at 
andre kan retsforfølge 
grænseoverskridende skatteunddragere; 
bemærker, at når en medlemsstats 
handlinger fordrejer konkurrencen på det 
indre marked, kan Parlamentet og Rådet 
under visse omstændigheder og som 
præciseret i artikel 116 i TEUF udstede 
direktiver for at fjerne fordrejningen;

Or. en


