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Amendamentul 2
Gunnar Hökmark
în numele Grupului PPE

Raport A8-0474/2018
Michel Reimon
Raportul anual privind politica în domeniul concurenței
(2018/2102(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât unele guverne și jurisdicții, 
unele chiar din UE, s-au specializat ori s-au 
implicat în crearea unor regimuri fiscale 
preferențiale care denaturează concurența 
în favoarea întreprinderilor 
multinaționale și a persoanelor fizice cu 
averi considerabile, care nu au o prezență 
economică efectivă în aceste jurisdicții, ci 
sunt doar reprezentate de întreprinderi 
fictive,

E. întrucât unele guverne și jurisdicții, 
unele chiar din UE, s-au specializat ori s-au 
implicat în crearea unor regimuri fiscale 
preferențiale care pot denatura 
concurența;
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Amendamentul 3
Gunnar Hökmark
în numele Grupului PPE

Raport A8-0474/2018
Michel Reimon
Raportul anual privind politica în domeniul concurenței
(2018/2102(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 2a. salută și sprijină agenda și 
prioritățile ambițioase ale DG Concurență 
din cadrul Comisiei, observând în același 
timp că există în continuare provocări 
importante, de exemplu în domeniul 
controlului fuziunilor economice, în care 
numărul mare de fuziuni constituie în 
sine o provocare; ia act de faptul că 
deciziile Comisiei privind fuziunile, 
procedurile antitrust și ajutoarele de stat 
fac adesea obiectul unor dezbateri politice 
și subliniază că, deși în acest raport sunt 
ilustrate unele exemple de decizii recente, 
imaginea de ansamblu este mai amplă și 
că intenția Parlamentului nu este de a 
adopta o poziție cu privire la cazuri 
individuale, deoarece este rolul Comisiei 
să decidă cu privire la cazurile în care 
dreptul concurenței nu este respectat;
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Amendamentul 4
Gunnar Hökmark
în numele Grupului PPE

Raport A8-0474/2018
Michel Reimon
Raportul anual privind politica în domeniul concurenței
(2018/2102(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei să analizeze cu 
atenție impactul potențial negativ 
semnificativ al fuziunii propuse dintre 
Siemens și Alstom asupra competitivității 
pieței feroviare europene și efectele 
negative ale acesteia asupra utilizatorilor 
transportului feroviar, care ar urma să se 
confrunte cu prețuri mai ridicate, mai 
puține opțiuni și niveluri mai scăzute de 
servicii, de calitate și de inovare; 
Fuziunea propusă va aduce probabil 
prejudicii piețelor pentru material rulant 
de mare viteză, trenuri principale și 
metrouri, precum și întregii infrastructuri 
feroviare, prin crearea unei poziții 
dominante pe piața dispozitivelor de 
semnalizare în UE și în special în state 
membre precum Belgia, Danemarca, 
Țările de Jos, România, Spania și Regatul 
Unit;

3. solicită Comisiei să analizeze 
impactul potențial negativ al fuziunii 
propuse dintre Siemens și Alstom asupra 
competitivității pieței feroviare europene și 
efectele negative ale acesteia asupra 
utilizatorilor transportului feroviar;
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Amendamentul 5
Gunnar Hökmark
în numele Grupului PPE

Raport A8-0474/2018
Michel Reimon
Raportul anual privind politica în domeniul concurenței
(2018/2102(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. remarcă că președintele Comisiei s-
a angajat să înainteze propuneri menite să 
intensifice cooperarea fiscală între statele 
membre, prin introducerea obligației de a 
răspunde cererilor de grup privind 
chestiuni fiscale, astfel încât un stat 
membru să furnizeze toate informațiile 
necesare celorlalte țări pentru a-i urmări în 
justiție pe evazioniștii transfrontalieri, 
angajându-se, de asemenea, să prezinte 
propuneri de reforme fiscale în temeiul 
articolului 116 din TFUE, printr-o 
procedură de codecizie a Consiliului și a 
Parlamentului European în scopul de a 
elimina denaturarea condițiilor de 
concurență pe piața internă;

26. remarcă că președintele Comisiei s-
a angajat să înainteze propuneri menite să 
intensifice cooperarea fiscală între statele 
membre, prin introducerea obligației de a 
răspunde cererilor de grup privind 
chestiuni fiscale, astfel încât un stat 
membru să furnizeze toate informațiile 
necesare celorlalte țări pentru a-i urmări în 
justiție pe evazioniștii transfrontalieri; ia 
act de faptul că, atunci când acțiunile 
unui stat membru denaturează 
concurența pe piața internă, Parlamentul 
și Consiliul, în anumite circumstanțe și 
astfel cum se menționează la articolul 116 
din TFUE, pot emite directive pentru a 
elimina denaturarea;
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