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2.6.2021 A9-0168/2

Pozměňovací návrh 2
Markus Ferber
za skupinu PPE

Zpráva A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Politika hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2223(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že struktura 
otevřeného trhu pro obchod a clearingové 
operace, která umožňuje skutečnou soutěž 
mezi tržními infrastrukturami, je klíčem 
k zachování a upevnění odolnosti 
kapitálových trhů EU a k podnícení tržně 
orientovaných inovací, což vede k lepším 
výsledkům pro příjemce starobního 
důchodu, podniky a investory;

J. vzhledem k tomu, že struktura 
otevřeného trhu pro obchod a clearingové 
operace, která umožňuje skutečnou soutěž 
mezi tržními infrastrukturami, je klíčem 
k zachování a upevnění odolnosti 
kapitálových trhů EU a k podnícení tržně 
orientovaných inovací, což vede k lepším 
výsledkům pro příjemce starobního 
důchodu, podniky a investory; vzhledem 
k tomu, že potřebu otevřené tržní 
struktury je třeba vyvážit zřetelem 
k finanční stabilitě;
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2.6.2021 A9-0168/3

Pozměňovací návrh 3
Markus Ferber
za skupinu PPE

Zpráva A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Politika hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2223(INI))

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá přijetí dočasného rámce pro 
opatření státní podpory a pozměňujících 
návrhů na jeho prodloužení a rozšíření, 
který byl vytvořen v reakci na nečekaný 
vývoj v souvislosti s koronavirovou krizí 
s cílem umožnit členským státům 
poskytovat během pandemie podnikům 
podporu; podporuje zachování 
mimořádných opatření po celou dobu 
trvání oživení, zdůrazňuje však, že rámec 
je dočasným nástrojem; zdůrazňuje, že 
obnova účinné hospodářské soutěže ve 
středně až dlouhodobém výhledu 
představuje klíč k zajištění rychlé 
a důsledné obnovy; bere na vědomí značné 
rozdíly mezi členskými státy, pokud jde 
o fiskální prostor, který mají k dispozici 
pro poskytování státní podpory;

12. vítá přijetí dočasného rámce pro 
opatření státní podpory a pozměňujících 
návrhů na jeho prodloužení a rozšíření, 
který byl vytvořen v reakci na nečekaný 
vývoj v souvislosti s koronavirovou krizí 
s cílem umožnit členským státům 
poskytovat během pandemie podnikům 
podporu; podporuje zachování 
mimořádných opatření po dobu, jakou 
ospravedlňuje epidemiologická situace, 
zdůrazňuje však, že rámec je dočasným 
nástrojem; zdůrazňuje, že obnova účinné 
hospodářské soutěže ve středně až 
dlouhodobém výhledu představuje klíč 
k zajištění rychlé a důsledné obnovy; 
zdůrazňuje, že opatření fiskální podpory 
by měla být s pokračujícím oživením stále 
cílenější; bere na vědomí značné rozdíly 
mezi členskými státy, pokud jde o fiskální 
prostor, který mají k dispozici pro 
poskytování státní podpory;
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2.6.2021 A9-0168/4

Pozměňovací návrh 4
Markus Ferber
za skupinu PPE

Zpráva A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Politika hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2223(INI))

Návrh usnesení
Bod 83

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

83. konstatuje, že daňový systém je 
převážně v pravomoci členských států, 
závisí na politických názorech a opatřeních 
vlád a parlamentů a je založen na 
fiskálních politikách a politických 
ambicích na poli veřejných financí; vítá 
obezřetnost Komise při prosazování 
pravidel státní podpory v oblasti daní; 
opakuje, že selektivní státní daňová 
podpora může vytvářet nerovné podmínky 
na vnitřním trhu a že agresivní daňové 
plánování nejenže oslabuje spravedlivou 
hospodářskou soutěž, ale obecně i náležité 
fungování sociálních systémů; zdůrazňuje, 
že je důležité reformovat stávající daňový 
systém, aby se zajistilo, že daně budou 
placeny tam, kde se vytváří hodnota; 
vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
přezkoumala své pokyny pro státní 
podporu s cílem posoudit, která opatření 
státní daňové podpory narušují 
hospodářskou soutěž;

83. konstatuje, že daňový systém je 
převážně v pravomoci členských států, 
závisí na politických názorech a opatřeních 
vlád a parlamentů a je založen na 
fiskálních politikách a politických 
ambicích na poli veřejných financí; vítá 
obezřetnost Komise při prosazování 
pravidel státní podpory v oblasti daní; 
opakuje, že selektivní státní daňová 
podpora může vytvářet nerovné podmínky 
na vnitřním trhu a že agresivní daňové 
plánování nejenže oslabuje spravedlivou 
hospodářskou soutěž, ale obecně i náležité 
fungování sociálních systémů; zdůrazňuje, 
že je důležité reformovat stávající daňový 
systém, aby se zajistilo, že daně budou 
placeny tam, kde se vytváří hodnota; 
vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
přezkoumala své pokyny pro státní 
podporu s cílem posoudit, která opatření 
státní daňové podpory narušují 
hospodářskou soutěž; se znepokojením 
konstatuje, že Tribunál zrušil významná 
rozhodnutí o státní podpoře v oblasti daní; 
vyzývá Komisi, aby taková rozhodnutí 
připravovala pečlivěji, aby mohla u soudu 
obstát;
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