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4.3.2020 A9-0022/14

Predlog spremembe 14
Manon Aubry, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, Marc 
Botenga, Nikolaj Villumsen, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019
(2019/2131(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj izda 
smernice, s katerimi bo zagotovila, da 
bodo projekti skupnega evropskega 
interesa izbrani v skladu z zavezami Unije 
in držav članic iz Pariškega sporazuma;
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4.3.2020 A9-0022/15

Predlog spremembe 15
Manon Aubry, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), José Gusmão, 
Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, Marc Botenga, Anne-Sophie Pelletier, 
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019
(2019/2131(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poudarja, da lahko denarna kazen 
vpliva na ugled podjetja, kateremu je 
naložena; vendar opozarja, da tudi visoke 
denarne kazni pogosto nimajo odvračilnega 
učinka in jih je konec koncev mogoče 
prenesti na potrošnike; poziva Komisijo, 
naj uporabi alternativne ravnalne in po 
potrebi strukturne korektivne ukrepe, da bi 
v celoti zagotovila učinkovitost politike 
konkurence EU; poudarja, da bi morala biti 
zahteva za prenehanje v prihodnjih 
korektivnih ukrepih bolj predpisovalna;

38. poudarja, da lahko denarna kazen 
vpliva na ugled podjetja, kateremu je 
naložena; vendar opozarja, da tudi visoke 
denarne kazni pogosto nimajo odvračilnega 
učinka in jih je konec koncev mogoče 
prenesti na potrošnike; poziva Komisijo, 
naj uporabi alternativne ukrepe za 
spremembo vedenja in po potrebi 
strukturne korektivne ukrepe, da bi v celoti 
zagotovila učinkovitost politike 
konkurence EU; poudarja, da bi morala biti 
zahteva za prenehanje v prihodnjih 
korektivnih ukrepih bolj zavezujoča; 
ugotavlja, da je Sodišče Evropske unije v 
zadevi HSBC razsodilo, da Komisija ni 
izrecno pojasnila, kako je izračunala 
faktor znižanja, ki je bil uporabljen za 
končno globo, niti zakaj se ji je 
odpovedala; Komisijo zato poziva, naj 
pregleda smernice o načinu določanja 
glob, ki niso bile pregledane od leta 2006, 
in zlasti pojasni, kako se izračuna faktor 
znižanja, ki se uporablja za nekatere 
globe;
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4.3.2020 A9-0022/16

Predlog spremembe 16
Manon Aubry, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, Anne-Sophie 
Pelletier
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019
(2019/2131(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. podpira Komisijo pri njenem 
pregledu smernic o državni pomoči v vseh 
zadevnih sektorjih, kot je promet, tudi 
letalski in pomorski, ta pregled pa naj ga 
izvaja v skladu z evropskim zelenim 
dogovorom, ob tem uporabi načelo 
pravičnega prehoda in prizna dopolnilno 
vlogo vlad držav članic pri podpori 
naložbam v razogljičenje in čisto energijo, 
obenem pa naj zagotovi enake 
konkurenčne pogoje in prepreči 
izkrivljanje trga; poziva Komisijo, naj v 
okviru direktive o obdavčitvi energije10 
preuči, ali veljavne davčne oprostitve 
ustvarjajo nepoštene konkurenčne pogoje 
med sektorji;

___________________
10 UL L 283, 31.10.2003, str. 51.

47. podpira Komisijo pri njenem 
pregledu smernic o državni pomoči v vseh 
zadevnih sektorjih, kot je promet, tudi 
letalski in pomorski, ta pregled pa naj ga 
izvaja v skladu z evropskim zelenim 
dogovorom, ob tem uporabi načelo 
pravičnega prehoda in prizna dopolnilno 
vlogo vlad držav članic pri podpori 
naložbam v razogljičenje in čisto energijo, 
obenem pa naj zagotovi enake 
konkurenčne pogoje in prepreči 
izkrivljanje trga; poziva Komisijo, naj v 
okviru direktive o obdavčitvi energije10 
preuči, ali veljavne davčne oprostitve 
ustvarjajo nepoštene konkurenčne pogoje 
med sektorji; poziva Komisijo, naj preveri, 
ali oprostitev davka na kerozin ne izkrivlja 
konkurence v korist letalskega sektorja;
___________________
10 UL L 283, 31.10.2003, str. 51.
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4.3.2020 A9-0022/17

Predlog spremembe 17
Manon Aubry, José Gusmão, Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, Nikolaj 
Villumsen, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019
(2019/2131(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 47 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

47a. poziva Komisijo, naj razvije 
ambiciozen mehanizem za ogljično 
prilagoditev na mejah, s katerim bodo 
ustvarjeni enaki konkurenčni pogoji za 
evropska podjetja, ki so vsa dolžna 
spoštovati okoljska pravila EU; poudarja, 
da ta mehanizem ne bi smel biti omejen 
zgolj na vpliv proizvodnje na okolje, 
temveč bi moral upoštevati tudi razdalje in 
način prevoza; poziva Komisijo, naj 
razvije ustrezne kazalnike za merjenje 
tega vpliva in izračun zneska dolgovanega 
davka;
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4.3.2020 A9-0022/18

Predlog spremembe 18
Manon Aubry, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), José Gusmão, 
Pernando Barrena Arza, Manuel Bompard, Marc Botenga, Anne-Sophie Pelletier, 
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019
(2019/2131(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. ponovno poudarja, da se davčna 
ureditev včasih uporablja za posredno 
zagotavljanje državne pomoči, kar na 
notranjem trgu ustvarja neenake 
konkurenčne pogoje; poziva Komisijo, naj 
posodobi obstoječe smernice o državni 
pomoči, da bi državam članicam preprečila 
podeljevanje državne pomoči v obliki 
davčne ugodnosti; obžaluje zlorabe 
davčnih stališč in pozdravlja nedavni sodbi 
Splošnega sodišča, ki potrjujeta, da 
preučitev davčnega stališča, ki ga opravi 
Komisija na podlagi pravil o državni 
pomoči, ne pomeni davčne harmonizacije; 
ugotavlja, da se sklepi Komisije pogosto 
izpodbijajo pred sodiščem, zato jih je treba 
temeljito pripraviti; vztraja, da mora 
Komisija imeti dostop do informacij, ki si 
jih izmenjujejo davčni organi držav članic, 
da bi lahko bolje zaznavala kršitve pravil o 
konkurenci; poziva k sprejetju predloga o 
skupni konsolidirani osnovi za davek od 
dohodkov pravnih oseb (CCCTB) in 
javnem poročanju po posameznih državah;

55. ponovno poudarja, da se davčna 
ureditev včasih uporablja za posredno 
zagotavljanje državne pomoči, kar na 
notranjem trgu ustvarja neenake 
konkurenčne pogoje; poziva Komisijo, naj 
posodobi obstoječe smernice o državni 
pomoči, da bi državam članicam preprečila 
podeljevanje državne pomoči v obliki 
davčne ugodnosti; obžaluje zlorabe 
davčnih stališč in pozdravlja nedavni sodbi 
Splošnega sodišča, ki potrjujeta, da 
preučitev davčnega stališča, ki ga opravi 
Komisija na podlagi pravil o državni 
pomoči, ne pomeni davčne harmonizacije; 
ugotavlja, da se sklepi Komisije pogosto 
izpodbijajo pred sodiščem, zato jih je treba 
temeljito pripraviti; vztraja, da mora 
Komisija imeti dostop do informacij, ki si 
jih izmenjujejo davčni organi držav članic, 
da bi lahko bolje zaznavala kršitve pravil o 
konkurenci; poziva k sprejetju predloga o 
skupni konsolidirani osnovi za davek od 
dohodkov pravnih oseb (CCCTB) in 
javnem poročanju po posameznih državah; 
poziva Komisijo in Svet, naj se lotita 
škodljivih davčnih praks v državah 
članicah in pripravita točen seznam 
nekooperativnih jurisdikcij;
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