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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

23.1.2019 A8-0474/2

Τροπολογία 2
Gunnar Hökmark
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A8-0474/2018
Michel Reimon
Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού
(2018/2102(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
κυβερνήσεις και δικαιοδοσίες, μεταξύ 
άλλων και εντός της ΕΕ, έχουν ειδικευτεί ή 
συμμετέχουν στη δημιουργία 
προτιμησιακών φορολογικών καθεστώτων 
που επιφέρουν στρέβλωση του 
ανταγωνισμού προς όφελος πολυεθνικών 
εταιρειών και ιδιωτών με μεγάλη 
περιουσία, που δεν έχουν, στην ουσία, 
οικονομική υπόσταση στις εν λόγω 
δικαιοδοσίες αλλά απλώς 
εκπροσωπούνται από εταιρείες-βιτρίνες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
κυβερνήσεις και δικαιοδοσίες, μεταξύ 
άλλων και εντός της ΕΕ, έχουν ειδικευτεί ή 
συμμετέχουν στη δημιουργία 
προτιμησιακών φορολογικών καθεστώτων 
που ενδέχεται να επιφέρουν στρέβλωση 
του ανταγωνισμού·

Or. en



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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

23.1.2019 A8-0474/3

Τροπολογία 3
Gunnar Hökmark
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A8-0474/2018
Michel Reimon
Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού
(2018/2102(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 2α. χαιρετίζει και εξακολουθεί να 
υποστηρίζει το φιλόδοξο θεματολόγιο και 
τις προτεραιότητες της ΓΔ Ανταγωνισμού 
της Επιτροπής, επισημαίνοντας 
παράλληλα ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, για 
παράδειγμα στον τομέα του ελέγχου των 
συγχωνεύσεων, όπου ο μεγάλος αριθμός 
των συγχωνεύσεων συνιστά πρόκληση· 
σημειώνει ότι οι αποφάσεις της 
Επιτροπής σχετικά με τις συγχωνεύσεις, 
την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και τις 
κρατικές ενισχύσεις αποτελούν συχνά 
αντικείμενο πολιτικής συζήτησης και 
υπογραμμίζει ότι, ενώ ορισμένα 
παραδείγματα πρόσφατων αποφάσεων 
παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση, η 
συνολική εικόνα είναι πιο ευρεία και το 
Κοινοβούλιο δεν έχει την πρόθεση να 
λαμβάνει θέση σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, καθώς είναι ο ρόλος της 
Επιτροπής να αποφασίζει σχετικά με το 
πότε δεν τηρείται η νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού·
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23.1.2019 A8-0474/4

Τροπολογία 4
Gunnar Hökmark
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A8-0474/2018
Michel Reimon
Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού
(2018/2102(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει προσεκτικά τον ιδιαίτερα 
επιζήμιο αντίκτυπο που ενδέχεται να έχει η 
προτεινόμενη συγχώνευση 
Siemens/Alstom στον ανταγωνισμό στον 
τομέα της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής 
αγοράς και τις δυσμενείς συνέπειές της για 
τους χρήστες των σιδηροδρόμων, οι οποίοι 
θα έρθουν πιθανώς αντιμέτωποι με 
υψηλότερες τιμές, λιγότερες επιλογές και 
χαμηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης, 
ποιότητας και καινοτομίας· σημειώνει ότι 
η προτεινόμενη συγχώνευση πιθανότατα 
θα αποβεί επιζήμια για τις αγορές 
τροχαίου υλικού «υψηλών ταχυτήτων», 
τρένων κύριας σιδηροδρομικής γραμμής 
και συρμών του μετρό, καθώς και για το 
σύνολο της σιδηροδρομικής υποδομής, 
δημιουργώντας δεσπόζουσα θέση στον 
τομέα της σηματοδότησης στην ΕΕ, 
ιδίως σε κράτη μέλη όπως το Βέλγιο, η 
Δανία, οι Κάτω Χώρες, η Ρουμανία, η 
Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο·

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει προσεκτικά τον επιζήμιο 
αντίκτυπο που ενδέχεται να έχει η 
προτεινόμενη συγχώνευση 
Siemens/Alstom στον ανταγωνισμό στον 
τομέα της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής 
αγοράς και τις δυσμενείς συνέπειές της για 
τους χρήστες των σιδηροδρόμων·
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23.1.2019 A8-0474/5

Τροπολογία 5
Gunnar Hökmark
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A8-0474/2018
Michel Reimon
Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού
(2018/2102(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής έχει δεσμευτεί να υποβάλει 
προτάσεις με στόχο την ενίσχυση της 
φορολογικής συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ μέσω της 
υποχρέωσης απόκρισης σε ομαδικά 
αιτήματα επί φορολογικών ζητημάτων, 
έτσι ώστε ένα κράτος μέλος να μπορεί να 
παρέχει σε άλλα κράτη μέλη όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τη δίωξη 
ενεχόμενων σε υποθέσεις διασυνοριακής 
φοροδιαφυγής, καθώς και να υποβάλει 
προτάσεις σχετικά με τη φορολογική 
μεταρρύθμιση δυνάμει του άρθρου 116 
της ΣΛΕΕ, για τις οποίες θα απαιτείται 
διαδικασία συναπόφασης μεταξύ του 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, με στόχο την εξάλειψη της 
στρέβλωσης των όρων ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά·

26. επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής έχει δεσμευτεί να υποβάλει 
προτάσεις με στόχο την ενίσχυση της 
φορολογικής συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ μέσω της 
υποχρέωσης απόκρισης σε ομαδικά 
αιτήματα επί φορολογικών ζητημάτων, 
έτσι ώστε ένα κράτος μέλος να μπορεί να 
παρέχει σε άλλα κράτη μέλη όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τη δίωξη 
ενεχόμενων σε υποθέσεις διασυνοριακής 
φοροδιαφυγής· σημειώνει ότι όταν οι 
ενέργειες ενός κράτους μέλους 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό εντός της 
εσωτερικής αγοράς, το Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο, υπό ορισμένες συνθήκες 
και όπως περιγράφεται στο άρθρο 116 
της ΣΛΕΕ, μπορούν να εκδώσουν οδηγίες 
με στόχο την εξάλειψη της στρέβλωσης·
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