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NL In verscheidenheid verenigd NL

23.1.2019 A8-0474/2

Amendement 2
Gunnar Hökmark
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0474/2018
Michel Reimon
Jaarverslag over het mededingingsbeleid
(2018/2102(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat sommige 
regeringen en rechtsgebieden, waaronder 
ook enkele in de EU, zich hebben 
gespecialiseerd in of zich inlaten met het 
opzetten van mededingingsverstorende 
preferentiële belastingregelingen ten 
gunste van multinationale 
ondernemingen en zeer vermogende 
particulieren, die feitelijk geen 
economische substantie in deze 
rechtsgebieden hebben, maar er slechts 
worden vertegenwoordigd door 
schijnvennootschappen;

E. overwegende dat sommige 
regeringen en rechtsgebieden, waaronder 
ook enkele in de EU, zich hebben 
gespecialiseerd in of zich inlaten met het 
opzetten van preferentiële 
belastingregelingen die de mededinging 
kunnen verstoren;

Or. en
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23.1.2019 A8-0474/3

Amendement 3
Gunnar Hökmark
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0474/2018
Michel Reimon
Jaarverslag over het mededingingsbeleid
(2018/2102(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 2 bis. waardeert en steunt de ambitieuze 
agenda en prioriteiten van het DG 
Concurrentie van de Commissie, maar 
merkt op dat er nog altijd belangrijke 
problemen moeten worden opgelost, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
concentratiecontrole, waar het enorme 
aantal fusies een uitdaging vormt; merkt 
op dat de besluiten van de Commissie op 
het gebied van fusies, antitrust en 
staatssteun vaak het onderwerp zijn van 
politieke discussie, en benadrukt dat er in 
dit verslag enkele recente besluiten aan de 
orde komen, maar dat het algemene beeld 
breder is, en dat het Parlement geen 
standpunt wil innemen met betrekking tot 
individuele gevallen, omdat het aan de 
Commissie is om te beoordelen of het 
mededingingsrecht al dan niet wordt 
gevolgd;

Or. en
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23.1.2019 A8-0474/4

Amendement 4
Gunnar Hökmark
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0474/2018
Michel Reimon
Jaarverslag over het mededingingsbeleid
(2018/2102(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vraagt de Commissie een 
zorgvuldige analyse te maken van de 
aanzienlijke potentiële schadelijke effecten 
van de voorgenomen fusie tussen Siemens 
en Alstom op de mededinging op de 
Europese spoorwegmarkt en de negatieve 
gevolgen voor de gebruikers, die zullen 
worden geconfronteerd met hogere 
prijzen, minder keuze, slechtere 
dienstverlening, lagere kwaliteit en 
minder innovatie; wijst erop dat de 
voorgenomen fusie de markt voor 
hogesnelheidsmaterieel, spoorwegen en 
metrolijnen naar alle waarschijnlijkheid 
zal schaden, evenals de hele 
spoorweginfrastructuur, omdat het 
fusiebedrijf een dominante positie in de 
EU zal krijgen, in het bijzonder in 
lidstaten als België, Denemarken, 
Nederland, Roemenië, Spanje en het 
Verenigd Koninkrijk;

3. vraagt de Commissie een analyse te 
maken van de potentiële schadelijke 
effecten van de voorgenomen fusie tussen 
Siemens en Alstom op de mededinging op 
de Europese spoorwegmarkt en de 
negatieve gevolgen voor de gebruikers;

Or. en
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23.1.2019 A8-0474/5

Amendement 5
Gunnar Hökmark
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0474/2018
Michel Reimon
Jaarverslag over het mededingingsbeleid
(2018/2102(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. merkt op dat de voorzitter van de 
Commissie heeft toegezegd met 
voorstellen te komen om de fiscale 
samenwerking tussen de lidstaten te 
verbeteren door de invoering van een 
verplichting om te antwoorden op 
groepsverzoeken met betrekking tot 
belastingaangelegenheden, zodat een 
lidstaat alle nodige informatie aan de 
andere lidstaten kan verstrekken om 
grensoverschrijdende belastingontduikers 
te vervolgen, en met voorstellen voor 
belastinghervorming uit hoofde van 
artikel 116 VWEU (medebeslissing tussen 
de Raad en het Parlement) om een einde 
te maken aan verstoring van de 
mededingingsvoorwaarden op de interne 
markt;

26. merkt op dat de voorzitter van de 
Commissie heeft toegezegd met 
voorstellen te komen om de fiscale 
samenwerking tussen de lidstaten te 
verbeteren door de invoering van een 
verplichting om te antwoorden op 
groepsverzoeken met betrekking tot 
belastingaangelegenheden, zodat een 
lidstaat alle nodige informatie aan de 
andere lidstaten kan verstrekken om 
grensoverschrijdende belastingontduikers 
te vervolgen; merkt op dat als de 
mededingingsvoorwaarden op de interne 
markt door optreden van een lidstaat 
worden vervalst, het Parlement en de 
Raad onder bepaalde omstandigheden en 
overeenkomstig hetgeen in artikel 116 
VWEU is bepaald, richtlijnen kunnen 
vaststellen om de distorsie op te heffen;

Or. en


