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23.1.2019 A8-0474/2

Predlog spremembe 2
Gunnar Hökmark
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0474/2018
Michel Reimon
Letno poročilo o politiki konkurence
(2018/2102(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker so se nekatere vlade in 
jurisdikcije, vključno z nekaterimi znotraj 
Evropske unije, specializirale za 
oblikovanje izredno preferencialnih 
davčnih ureditev z izkrivljeno konkurenco 
v korist multinacionalnih podjetij in 
premožnih posameznikov, ki v teh 
jurisdikcijah niso dejansko prisotni z 
gospodarsko dejavnostjo, pač pa jih zgolj 
zastopajo slamnata podjetja;

E. ker so se nekatere vlade in 
jurisdikcije, vključno z nekaterimi znotraj 
Evropske unije, specializirale za 
oblikovanje izredno preferencialnih 
davčnih ureditev, ki lahko izkrivljajo 
konkurenco;
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23.1.2019 A8-0474/3

Predlog spremembe 3
Gunnar Hökmark
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0474/2018
Michel Reimon
Letno poročilo o politiki konkurence
(2018/2102(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 2a. pozdravlja ambiciozen program in 
prednostne naloge generalnega 
direktorata Komisije za konkurenco in jih 
še naprej podpira, hkrati pa ugotavlja, da 
še vedno obstajajo veliki izzivi, na primer 
na področju nadzora nad združitvami, 
kjer že samo število združitev predstavlja 
izziv; ugotavlja, da so odločitve Komisije o 
združitvah, kartelih in državni pomoči 
pogosto predmet politične razprave, in 
poudarja, da so v tem poročilu sicer 
navedene nekatere nedavne odločitve, da 
pa je splošna slika širša in da se 
Parlament ne namerava izreči o 
posameznih primerih, saj je naloga 
Komisije, da odloči o tem, kdaj 
konkurenčno pravo ni spoštovano;

Or. en



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

SL Združena v raznolikosti SL

23.1.2019 A8-0474/4

Predlog spremembe 4
Gunnar Hökmark
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0474/2018
Michel Reimon
Letno poročilo o politiki konkurence
(2018/2102(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj natančno 
analizira znatni potencialni škodljivi 
učinek predlagane združitve 
Siemens/Alstom na konkurenčnost 
evropskega železniškega trga in njegove 
škodljive posledice za uporabnike v 
železniškem prometu, ki bi utrpeli višje 
cene, manjšo izbiro in nižjo raven storitev, 
kakovosti in inovacij; ugotavlja, da bo 
predlagana združitev verjetno škodila trgu 
železniškega voznega parka za visoke 
hitrosti, vlakov ter celotne železniške 
infrastrukture, saj bo ustvarila 
prevladujoč položaj na področju 
signalizacije v EU, zlasti v državah 
članicah, kot so Belgija, Danska, 
Nizozemska, Romunija, Španija in 
Združeno kraljestvo;

3. poziva Komisijo, naj analizira 
potencialni škodljivi učinek predlagane 
združitve Siemens/Alstom na 
konkurenčnost evropskega železniškega 
trga in njegove škodljive posledice za 
uporabnike železniškega prometa;
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Predlog spremembe 5
Gunnar Hökmark
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0474/2018
Michel Reimon
Letno poročilo o politiki konkurence
(2018/2102(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. ugotavlja, da se je predsednik 
Komisije zavezal, da bo predložil predloge 
za okrepitev davčnega sodelovanja med 
državami članicami z obvezo za 
odgovarjanje na skupinske zahteve v zvezi 
z davčnimi vprašanji, da bo lahko država 
članica drugim zagotovila vse potrebne 
podatke, ki bodo omogočili pregon 
čezmejnih davčnih utajevalcev, ter da bo 
predložil predloge o davčni reformi na 
podlagi člena 116 PDEU, ki bodo zajemali 
soodločitev Sveta in Parlamenta o odpravi 
izkrivljanja pogojev konkurence na 
notranjem trgu;

26. ugotavlja, da se je predsednik 
Komisije zavezal, da bo predložil predloge 
za okrepitev davčnega sodelovanja med 
državami članicami z obvezo za 
odgovarjanje na skupinske zahteve v zvezi 
z davčnimi vprašanji, da bo lahko država 
članica drugim zagotovila vse potrebne 
podatke, ki bodo omogočili pregon 
čezmejnih davčnih utajevalcev; ugotavlja, 
da lahko Evropski parlament in Svet, če 
ukrepi določene države članice izkrivljajo 
konkurenco na notranjem trgu, pod 
določenimi pogoji in kot je določeno v 
členu 116 PDEU, izdata direktive za 
odpravo tega izkrivljanja;
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