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23.1.2019 A8-0474/2

Ändringsförslag 2
Gunnar Hökmark
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0474/2018
Michel Reimon
Årsrapporten om konkurrenspolitik
(2018/2102(INI))

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Vissa stater och jurisdiktioner, även 
i EU, har specialiserat sig på eller 
engagerat sig i att skapa extremt 
förmånliga skattesystem som snedvrider 
konkurrensen till förmån för 
multinationella företag och förmögna 
privatpersoner, som i själva verket inte 
har någon ekonomisk substans inom 
dessa jurisdiktioner utan bara 
representeras av skalbolag.

E. Vissa stater och jurisdiktioner, även 
i EU, har specialiserat sig på eller 
engagerat sig i att skapa extremt 
förmånliga skattesystem som kan 
snedvrida konkurrensen.

Or. en
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Ändringsförslag 3
Gunnar Hökmark
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0474/2018
Michel Reimon
Årsrapporten om konkurrenspolitik
(2018/2102(INI))

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 2a. Europaparlamentet välkomnar 
och fortsätter att stödja den ambitiösa 
agendan och prioriteringarna för 
kommissionens GD Konkurrens, 
samtidigt som man konstaterar att viktiga 
utmaningar kvarstår, till exempel på 
området för kontroll av 
företagskoncentrationer, där det stora 
antalet sammanslagningar utgör en 
utmaning. Parlamentet noterar att 
kommissionens beslut på området för 
sammanslagningar, antitrustfrågor och 
statligt stöd ofta är föremål för politisk 
diskussion, och understryker att även om 
vissa exempel på aktuella beslut tas upp i 
denna rapport är den övergripande bilden 
bredare och att parlamentet inte har för 
avsikt att ta ställning i enskilda fall, 
eftersom det är kommissionens uppgift att 
besluta om när konkurrenslagstiftningen 
inte följs.

Or. en
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Ändringsförslag 4
Gunnar Hökmark
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0474/2018
Michel Reimon
Årsrapporten om konkurrenspolitik
(2018/2102(INI))

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet ber 
kommissionen att noggrant analysera de 
betydande skadliga konsekvenserna som 
det föreslagna samgåendet mellan Siemens 
och Alstom potentiellt kan få på 
konkurrenskraften hos den europeiska 
järnvägsmarknaden och dess negativa 
effekter på järnvägsanvändare, som skulle 
drabbas av högre priser, mindre valfrihet 
och lägre nivåer på service, kvalitet och 
innovation. Parlamentet noterar att det 
föreslagna samgåendet förmodligen 
kommer att skada marknaden för 
höghastighetsjärnvägar, normaltåg och 
tunnelbanor, samt hela 
järnvägsinfrastrukturen, genom att skapa 
en dominerande ställning inom 
signalering i EU, och specifikt i 
medlemsstater som Belgien, Danmark, 
Nederländerna, Rumänien, Spanien och 
Förenade kungariket.

3. Europaparlamentet ber 
kommissionen att analysera de skadliga 
konsekvenser som det föreslagna 
samgåendet mellan Siemens och Alstom 
potentiellt kan få på konkurrenskraften hos 
den europeiska järnvägsmarknaden och 
dess negativa effekter på 
järnvägsanvändare.

Or. en



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

SV Förenade i mångfalden SV

23.1.2019 A8-0474/5

Ändringsförslag 5
Gunnar Hökmark
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0474/2018
Michel Reimon
Årsrapporten om konkurrenspolitik
(2018/2102(INI))

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet noterar att 
kommissionens ordförande har åtagit sig 
att lägga fram förslag för att förstärka ett 
utökat samarbete inom beskattning mellan 
medlemsstaterna genom en skyldighet att 
besvara gruppförfrågningar i skattefrågor, 
så att en medlemsstat kan tillhandahålla 
andra all information som krävs för att 
åtala gränsöverskridande skattesmitare, 
och även att utforma förslag till 
skattereformer enligt artikel 116 i EUF-
fördraget, vilket inbegriper 
medbeslutande mellan rådet och 
Europaparlamentet, för att få bort 
snedvridningen av 
konkurrensförhållandena på den inre 
marknaden.

26. Europaparlamentet noterar att 
kommissionens ordförande har åtagit sig 
att lägga fram förslag för att förstärka ett 
utökat samarbete inom beskattning mellan 
medlemsstaterna genom en skyldighet att 
besvara gruppförfrågningar i skattefrågor, 
så att en medlemsstat kan tillhandahålla 
andra all information som krävs för att 
åtala gränsöverskridande skattesmitare. 
Parlamentet konstaterar att när en 
medlemsstats åtgärder snedvrider 
konkurrensen på den inre marknaden kan 
parlamentet och rådet, under vissa 
omständigheter och i enlighet med artikel 
116 i EUF-fördraget, utfärda direktiv för 
att undanröja snedvridningen.

Or. en


