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Изменение 2
Маркус Фербер
от името на групата PPE

Доклад A9-0168/2021
Йохан Ван Овертвелд
Политиката в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2020 г.
(2020/2223(INI))

Предложение за резолюция
Съображение Й

Предложение за резолюция Изменение

Й. като има предвид, че 
архитектурата на отворен пазар на 
търговия и клиринг, даваща възможност 
за истинска конкуренция между пазарни 
инфраструктури, е от ключово значение 
за запазването и укрепването на 
устойчивостта на капиталовите пазари 
на ЕС, като стимулира пазарно 
ориентираните иновации и по този 
начин допринася за постигане на по-
добри резултати за пенсионерите, 
предприятията и инвеститорите;

Й. като има предвид, че 
архитектурата на отворен пазар на 
търговия и клиринг, даваща възможност 
за истинска конкуренция между пазарни 
инфраструктури, е от ключово значение 
за запазването и укрепването на 
устойчивостта на капиталовите пазари 
на ЕС, като стимулира пазарно 
ориентираните иновации и по този 
начин допринася за постигане на по-
добри резултати за пенсионерите, 
предприятията и инвеститорите; като 
има предвид, че необходимостта от 
структура на отворения пазар трябва 
да бъде балансирана спрямо 
съображенията за финансова 
стабилност;
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Изменение 3
Маркус Фербер
от името на групата PPE

Доклад A9-0168/2021
Йохан Ван Овертвелд
Политиката в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2020 г.
(2020/2223(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. приветства приемането на 
Временна рамка за мерките за държавна 
помощ и измененията за нейното 
удължаване и разширяване, създадена в 
отговор на неочакваните събития, 
свързани с безпрецедентната криза с 
COVID-19, за да се предостави 
възможност на държавите членки да 
окажат подкрепа на дружествата по 
време на пандемията; подкрепя 
запазването на извънредните мерки, 
докато възстановяването продължава, 
но подчертава, че рамката е временен 
инструмент; подчертава, че 
възстановяването на ефективната 
конкуренция в средносрочен до 
дългосрочен план е от ключово 
значение, за да се гарантира бързо и 
последователно възстановяване; 
отбелязва съществените различия между 
държавите членки по отношение на 
наличното фискално пространство за 
предоставяне на държавна помощ;

12. приветства приемането на 
Временна рамка за мерките за държавна 
помощ и измененията за нейното 
удължаване и разширяване, създадена в 
отговор на неочакваните събития, 
свързани с безпрецедентната криза с 
COVID-19, за да се предостави 
възможност на държавите членки да 
окажат подкрепа на дружествата по 
време на пандемията; подкрепя 
запазването на извънредните мерки, 
докато са оправдани с оглед на 
епидемиологичната ситуация, но 
подчертава, че рамката е временен 
инструмент; подчертава, че 
възстановяването на ефективната 
конкуренция в средносрочен до 
дългосрочен план е от ключово 
значение, за да се гарантира бързо и 
последователно възстановяване; 
подчертава, че мерките за подкрепа 
следва да станат по-целенасочени с 
напредването на възстановяването; 
отбелязва съществените различия между 
държавите членки по отношение на 
наличното фискално пространство за 
предоставяне на държавна помощ;
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Изменение 4
Маркус Фербер
от името на групата PPE

Доклад A9-0168/2021
Йохан Ван Овертвелд
Политиката в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2020 г.
(2020/2223(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 83

Предложение за резолюция Изменение

83. отбелязва, че данъчното облагане 
е предимно национална компетентност, 
зависима от политическите възгледи и 
действия на правителствата и 
парламентите, и се основава на 
фискални политики и политически 
стремежи, свързани с публичните 
финанси; приветства бдителността на 
Комисията при прилагането на 
правилата за държавната помощ в 
областта на данъчното облагане; 
повтаря, че селективната фискална 
държавна помощ може да създаде 
неравнопоставени условия на 
конкуренция на вътрешния пазар и че 
агресивното данъчно планиране не само 
вреди на лоялната конкуренция, но 
също така подкопава правилното 
функциониране на обществените 
системи като цяло; подчертава колко е 
важно да се реформира настоящата 
данъчна система, за да се гарантира, че 
данъците се плащат там, където се 
създава стойността; във връзка с това 
призовава Комисията да преразгледа 
своите насоки за държавната помощ, за 
да прецени кои фискални мерки за 
държавна помощ нарушават 
конкуренцията;

83. отбелязва, че данъчното облагане 
е предимно национална компетентност, 
зависима от политическите възгледи и 
действия на правителствата и 
парламентите, и се основава на 
фискални политики и политически 
стремежи, свързани с публичните 
финанси; приветства бдителността на 
Комисията при прилагането на 
правилата за държавната помощ в 
областта на данъчното облагане; 
повтаря, че селективната фискална 
държавна помощ може да създаде 
неравнопоставени условия на 
конкуренция на вътрешния пазар и че 
агресивното данъчно планиране не само 
вреди на лоялната конкуренция, но 
също така подкопава правилното 
функциониране на обществените 
системи като цяло; подчертава колко е 
важно да се реформира настоящата 
данъчна система, за да се гарантира, че 
данъците се плащат там, където се 
създава стойността; във връзка с това 
призовава Комисията да преразгледа 
своите насоки за държавната помощ, за 
да прецени кои фискални мерки за 
държавна помощ нарушават 
конкуренцията; отбелязва със 
загриженост, че знакови решения за 
държавна помощ в областта на 
данъчното облагане са отменени от 
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Общия съд; призовава Комисията да 
подготвя такива решения по-
внимателно, така че те да могат да 
издържат в съда;
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