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23.1.2019 A8-0474/2

Grozījums Nr. 2
Gunnar Hökmark
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0474/2018
Michel Reimon
Gada ziņojums par konkurences politiku
(2018/2102(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā atsevišķas valdības un 
jurisdikcijas, tostarp dažas no tām Eiropas 
Savienībā, ir specializējušās vai 
iesaistījušās preferenciālu nodokļu režīmu 
izveidē, kuri kropļo konkurenci 
starptautisku uzņēmumu un 
privātpersonu ar lieliem likvīdiem 
aktīviem interesēs, kuriem faktiski nav 
ekonomiskās būtības šajās jurisdikcijās 
un kurus pārstāv tikai čaulas uzņēmumi,

E. tā kā atsevišķas valdības un 
jurisdikcijas, tostarp dažas no tām Eiropas 
Savienībā, ir specializējušās vai 
iesaistījušās preferenciālu nodokļu režīmu 
izveidē, kuri var izkropļot konkurenci,
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23.1.2019 A8-0474/3

Grozījums Nr. 3
Gunnar Hökmark
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0474/2018
Michel Reimon
Gada ziņojums par konkurences politiku
(2018/2102(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a atzinīgi vērtē un joprojām atbalsta 
Komisijas Konkurences ĢD vērienīgo 
darba kārtību un prioritātes, vienlaikus 
atzīmējot, ka joprojām pastāv būtiskas 
problēmas, piemēram, apvienošanās 
kontroles jomā, kur uzņēmumu 
apvienošanās gadījumu skaits vien rada 
problēmu; atzīmē, ka Komisijas lēmumi 
apvienošanās, monopolu izveides 
novēršanas un valsts atbalsta jomā bieži 
vien tiek pakļauti politiskām diskusijām, 
un uzsver, ka, lai gan šajā ziņojumā ir 
ilustrēti daži nesenu lēmumu piemēri, 
vispārējā aina ir plašāka un Parlamenta 
nodoms nav pieņemt nostāju attiecībā uz 
atsevišķiem gadījumiem, jo Komisija ir tā, 
kurai ir jānolemj, kādos gadījumos netiek 
ievēroti konkurences tiesību akti;
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23.1.2019 A8-0474/4

Grozījums Nr. 4
Gunnar Hökmark
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0474/2018
Michel Reimon
Gada ziņojums par konkurences politiku
(2018/2102(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. prasa Komisijai rūpīgi izanalizēt 
būtisko kaitīgo ietekmi, kādu Siemens un 
Alstom apvienošanās varētu atstāt uz 
Eiropas dzelzceļa tirgus konkurētspēju, un 
tās nelabvēlīgo ietekmi uz dzelzceļa 
lietotājiem, kam nāktos saskarties ar 
augstākām cenām, mazāku izvēli un 
zemāku pakalpojumu, kvalitātes un 
inovācijas līmeni; atzīmē, ka ierosinātā 
apvienošanās, iespējams, kaitēs ātrgaitas 
ritošā sastāva, dzelzceļa maģistrāļu un 
metro vilcienu tirgiem, kā arī visai 
dzelzceļa infrastruktūrai, jo tā radīs 
dominējošu stāvokli signalizācijas jomā 
Eiropas Savienībā un it īpaši tādās 
dalībvalstīs kā Apvienotā Karaliste, 
Beļģija, Dānija, Nīderlande, Rumānija un 
Spānija;

3. prasa Komisijai izanalizēt kaitīgo 
ietekmi, kādu Siemens un Alstom 
apvienošanās varētu atstāt uz Eiropas 
dzelzceļa tirgus konkurētspēju, un tās 
nelabvēlīgo ietekmi uz dzelzceļa 
lietotājiem;

Or. en



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

LV Vienoti daudzveidībā LV

23.1.2019 A8-0474/5

Grozījums Nr. 5
Gunnar Hökmark
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0474/2018
Michel Reimon
Gada ziņojums par konkurences politiku
(2018/2102(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. atzīmē, ka Komisijas priekšsēdētājs 
ir apņēmies nākt klajā ar priekšlikumiem 
tam, kā veicināt dalībvalstu sadarbību 
nodokļu jomā, nosakot pienākumu atbildēt 
uz grupas pieprasījumiem nodokļu 
jautājumos, lai viena dalībvalsts varētu 
sniegt visu to informāciju, kas citām 
dalībvalstīm ir nepieciešama, lai tās varētu 
saukt pie atbildības pārrobežu nodokļu 
nemaksātājus, un arī izstrādāt 
priekšlikumus nodokļu reformai saskaņā 
ar LESD 116. pantu — kas paredz 
Padomes un Parlamenta koplēmuma 
procedūru —, kuras mērķis būtu likvidēt 
konkurences nosacījumu izkropļošanu 
iekšējā tirgū;

26. atzīmē, ka Komisijas priekšsēdētājs 
ir apņēmies nākt klajā ar priekšlikumiem 
tam, kā veicināt dalībvalstu sadarbību 
nodokļu jomā, nosakot pienākumu atbildēt 
uz grupas pieprasījumiem nodokļu 
jautājumos, lai viena dalībvalsts varētu 
sniegt visu to informāciju, kas citām 
dalībvalstīm ir nepieciešama, lai tās varētu 
saukt pie atbildības pārrobežu nodokļu 
nemaksātājus; atzīmē, ka gadījumos, kad 
dalībvalsts darbības kropļo konkurenci 
iekšējā tirgū, Parlaments un Padome 
konkrētos apstākļos un saskaņā ar LESD 
116. pantu var izdot direktīvas, lai šo 
izkropļojumu likvidētu;
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