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10.6.2020 A9-0022/20

Predlog spremembe 20
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
v imenu skupine GUE/NGL

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

Predlog resolucije
Paragraph 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. popolnoma podpira izvajanje 
pomembnih projektov skupnega 
evropskega interesa, kot je evropsko 
zavezništvo za baterije; poziva Komisijo, 
naj še naprej spodbuja pomembne projekte 
skupnega evropskega interesa na področju 
prelomnih tehnologij, ter naj poenostavi 
ustrezne določbe in omili zahteve, da bi se 
lahko upoštevali tudi manjši raziskovalni 
projekti v industrijskem sektorju;

5. popolnoma podpira izvajanje 
pomembnih projektov skupnega 
evropskega interesa, kot je evropsko 
zavezništvo za baterije; poziva Komisijo, 
naj še naprej spodbuja pomembne projekte 
skupnega evropskega interesa na področju 
prelomnih tehnologij, ter naj poenostavi 
ustrezne določbe in omili zahteve, da bi se 
lahko upoštevali tudi manjši raziskovalni 
projekti v industrijskem sektorju; poziva 
Komisijo, naj predstavi smernice, s 
katerimi bo zagotovila, da bo izbor 
projektov skupnega evropskega interesa v 
skladu z zavezami Unije in držav članic iz 
Pariškega sporazuma;
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10.6.2020 A9-0022/21

Predlog spremembe 21
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
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 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; 
obžaluje, da Komisija ni dovolj jasno 
razložila, kako je izračunala denarno 
kazen, ki jo je naložila HSBC, zaradi 
česar je Sodišče Evropske unije sklep 
Komisije razveljavilo; zato poziva 
Komisijo, naj pregleda svoje smernice za 
izračun denarnih kazni, ki so bile 
nazadnje spremenjene leta 2006;
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10.6.2020 A9-0022/22

Predlog spremembe 22
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
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 93 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

93f. pozdravlja dodelitev izrednih 
finančnih sredstev in državne pomoči 
podjetjem in delavcem, da bi lažje 
premostili ekonomske izgube zaradi 
pandemije; poziva Komisijo, naj določi 
skupne minimalne standarde, s katerimi 
bo opredelila zahtevo, da morajo podjetja, 
ki prejmejo finančno pomoč, izpolnjevati 
okoljska in socialna merila ter merila v 
zvezi z upravljanjem ter spoštovati 
preglednost glede obdavčitve, vključno z 
javnim poročanjem po državah, da ne bi 
različna nacionalna merila povzročila 
nadaljnjih razhajanj in da se pokaže, kako 
se prejeta javna podpora uporablja za 
uskladitev dejavnosti s podnebnimi in 
okoljskimi cilji EU in Pariškim 
sporazumom; poudarja, da podjetja, ki 
prejemajo finančno pomoč, ne bi smela 
sprejemati načrtov za odpuščanje 
delavcev; poziva države članice, naj 
podjetjem, ki prejemajo finančno pomoč 
in imajo več kot 500 zaposlenih, naložijo 
obveznost, da ustanovijo poseben odbor, 
ki ga bodo sestavljali delavci in drugi 
pomembni deležniki in katerega naloga bo 
predlagati akcijski načrt za ekološki 
prehod, in naj zahtevajo, da podjetja v 
celoti spoštujejo Pariški sporazum; 
opozarja, da mora biti odobritev pomoči 
omejena na kritje izgub zaradi covida–19; 
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poudarja, da bi bilo treba državno pomoč 
odobriti samo podjetjem, ki imajo 
neposredne težave zaradi učinkov covida–
19, ne pa tistim, ki so bila že pred krizo v 
finančnih težavah;
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10.6.2020 A9-0022/23

Predlog spremembe 23
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
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 93 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 93i. poudarja, da so podjetja zaradi 
pandemije izpostavljena tujim 
prevzemom; ugotavlja, da so se med 
koronavirusno krizo pokazale 
pomanjkljivosti v dobavnih verigah EU in 
pomanjkanje njene strateške suverenosti 
na področjih, kot so medicinski proizvodi 
ali hrana, ter potreba po zaščiti 
pomembnih podjetij EU in sredstev pred 
tujimi prevzemi velikih akterjev s 
prevladujočim položajem; poziva 
Komisijo, naj predlaga konkreten načrt in 
finančna sredstva za premestitev 
strateških industrijskih dejavnosti; meni, 
da bi morala pri premestitvi teh 
pomembnih dejavnosti igrati pomembno 
vlogo državna pomoč;
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10.6.2020 A9-0022/24

Predlog spremembe 24
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
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 preuči, 
ali oprostitev davka na kerozin povzroča 
izkrivljanje konkurence, ki je v korist 
letalskemu sektorju;

__________
10 UL L 283, 31.10.2003, str. 51.
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10.6.2020 A9-0022/25

Predlog spremembe 25
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
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 kot del 
evropskega načrta za oživitev 
gospodarstva predlaga ambiciozen 
mehanizem za ogljično prilagoditev na 
mejah ter zagotovi enake konkurenčne 
pogoje za evropska podjetja, ki morajo 
spoštovati okoljska pravila EU; poudarja, 
da bi moral ta mehanizem upoštevati 
ogljični odtis proizvodnje in prevoza;
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10.6.2020 A9-0022/26

Predlog spremembe 26
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
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 odpravita 
škodljive davčne prakse v državah 
članicah in pregledata merila za 
nekooperativne jurisdikcije za davčne 
namene, vštevši države članice Evropske 
unije;
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