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Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji
(2018/2102(INI))

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że niektóre rządy 
i jurysdykcje, także w UE, 
wyspecjalizowały się lub miały udział w 
tworzeniu preferencyjnych systemów 
podatkowych zakłócających konkurencję z 
korzyścią dla wielonarodowych 
przedsiębiorstw i zamożnych osób 
fizycznych, które w rzeczywistości nie 
prowadzą w tych jurysdykcjach 
działalności gospodarczej, ale są jedynie 
reprezentowane przez firmy przykrywki;

E. mając na uwadze, że niektóre rządy 
i jurysdykcje, także w UE, 
wyspecjalizowały się lub miały udział w 
tworzeniu preferencyjnych systemów 
podatkowych, które mogą zakłócać 
konkurencję;
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 2a. z zadowoleniem przyjmuje i 
popiera ambitny program i priorytety 
Dyrekcji Generalnej Komisji ds. 
Konkurencji, zauważając jednocześnie, że 
nadal istnieją poważne wyzwania, na 
przykład w dziedzinie kontroli połączeń, 
gdzie sama liczba połączeń stanowi 
wyzwanie; zauważa, że decyzje Komisji 
dotyczące łączenia przedsiębiorstw, 
ochrony konkurencji i pomocy państwa 
często są przedmiotem dyskusji 
politycznych, oraz podkreśla, że choć w 
niniejszym sprawozdaniu przedstawiono 
niektóre przykłady ostatnich decyzji, 
ogólny obraz sytuacji jest szerszy, i że 
zamiarem Parlamentu nie jest 
zajmowanie stanowiska w poszczególnych 
przypadkach, ponieważ to do Komisji 
należy stwierdzenie, kiedy prawo 
konkurencji nie jest przestrzegane;
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca się do Komisji o staranną 
analizę znaczącego i potencjalnie 
szkodliwego wpływu proponowanego 
połączenia spółek Siemens i Alstom na 
konkurencyjność europejskiego rynku 
kolejowego i jego negatywnych skutków 
dla użytkowników kolei, którzy stanęliby 
w obliczu podwyżki cen, ograniczonego 
wyboru i niższego poziomu usług, jakości i 
innowacyjności; stwierdza, że 
proponowane połączenie prawdopodobnie 
zaszkodzi rynkowi taboru dużych 
prędkości, pociągów linii dalekobieżnych i 
metra, a także całej infrastrukturze 
kolejowej, przez doprowadzenie do 
dominującej pozycji w dziedzinie 
sygnalizacji na terenie UE, w 
szczególności w takich państwach 
członkowskich, jak Belgia, Dania, 
Niderlandy, Rumunia, Hiszpania i 
Zjednoczone Królestwo;

3. zwraca się do Komisji o analizę 
potencjalnie szkodliwego wpływu 
proponowanego połączenia spółek Siemens 
i Alstom na konkurencyjność 
europejskiego rynku kolejowego i jego 
negatywnych skutków dla użytkowników 
kolei;
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Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zauważa, że przewodniczący 
Komisji zobowiązał się do przedstawienia 
wniosków mających zapewnić ściślejszą 
współpracę podatkową między państwami 
członkowskimi dzięki obowiązkowi 
udzielenia odpowiedzi na wnioski grupowe 
w sprawach podatkowych, tak aby jedno 
państwo członkowskie mogło przekazać 
wszystkie niezbędne informacje potrzebne 
innym państwom do ścigania podmiotów 
uchylających się od opodatkowania ponad 
granicami, a także do przedstawienia 
propozycji reformy podatkowej na mocy 
art. 116 TFUE, w ramach procedury 
współdecyzji między Radą a Parlamentem 
Europejskim, w celu wyeliminowania 
zakłóceń warunków konkurencji na rynku 
wewnętrznym;

26. zauważa, że przewodniczący 
Komisji zobowiązał się do przedstawienia 
wniosków mających zapewnić ściślejszą 
współpracę podatkową między państwami 
członkowskimi dzięki obowiązkowi 
udzielenia odpowiedzi na wnioski grupowe 
w sprawach podatkowych, tak aby jedno 
państwo członkowskie mogło przekazać 
wszystkie niezbędne informacje potrzebne 
innym państwom do ścigania podmiotów 
uchylających się od opodatkowania ponad 
granicami; zauważa, że gdy działania 
państwa członkowskiego zakłócają 
konkurencję na rynku wewnętrznym, 
Parlament i Rada, w pewnych 
okolicznościach i zgodnie z art. 116 
TFUE, mogą wydawać dyrektywy w celu 
wyeliminowania tych zakłóceń;
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