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Markus Ferber
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Konkurencijos politika. 2020 m. metinė ataskaita
(2020/2223(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
J konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

J. kadangi atvira rinkos struktūra 
prekybos ir leidimų išdavimo srityje, 
sudaranti galimybes tikrai rinkos 
infrastruktūrų konkurencijai, yra labai 
svarbi ES kapitalo rinkų išsaugojimui ir jų 
atsparumo stiprinimui, rinkos inovacijų 
skatinimui ir atitinkamai geresnių rezultatų 
pensininkams, įmonėms ir investuotojams 
užtikrinimui;

J. kadangi atvira rinkos struktūra 
prekybos ir leidimų išdavimo srityje, 
sudaranti galimybes tikrai rinkos 
infrastruktūrų konkurencijai, yra labai 
svarbi ES kapitalo rinkų išsaugojimui ir jų 
atsparumo stiprinimui, rinkos inovacijų 
skatinimui ir atitinkamai geresnių rezultatų 
pensininkams, įmonėms ir investuotojams 
užtikrinimui; kadangi poreikis užtikrinti 
atvirą rinkos struktūrą turi būti suderintas 
su finansinio stabilumo aspektais;
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. palankiai vertina tai, kad patvirtinta 
laikinoji valstybės pagalbos priemonių 
sistema ir jos pratęstam ir išplėstam 
taikymui reikalingi pakeitimai, priimti 
reaguojant į nenumatytus įvykius, 
susijusius su COVID-19 krize, kad 
valstybės narės galėtų remti įmones 
pandemijos metu; pritaria tam, kad 
išimtinės priemonės būtų naudojamos tol, 
kol vyks ekonomikos atsigavimas, bet 
pabrėžia, kad ši sistema yra laikina 
priemonė; pabrėžia, kad veiksmingos 
konkurencijos atkūrimas vidutiniu ir 
ilguoju laikotarpiu yra labai svarbus 
siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
atsigavimas būtų greitas ir nuoseklus; 
pabrėžia, kad tarp valstybių narių esama 
didelių skirtumų jų turimos fiskalinės 
erdvės, reikalingos valstybės pagalbai 
teikti, aspektu;

12. palankiai vertina tai, kad patvirtinta 
laikinoji valstybės pagalbos priemonių 
sistema ir jos pratęstam ir išplėstam 
taikymui reikalingi pakeitimai, priimti 
reaguojant į nenumatytus įvykius, 
susijusius su COVID-19 krize, kad 
valstybės narės galėtų remti įmones 
pandemijos metu; pritaria tam, kad 
išimtinės priemonės būtų naudojamos tol, 
kol jos pateisinamos dėl epidemiologinės 
padėties, bet pabrėžia, kad ši sistema yra 
laikina priemonė; pabrėžia, kad 
veiksmingos konkurencijos atkūrimas 
vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu yra labai 
svarbus siekiant užtikrinti, kad ekonomikos 
atsigavimas būtų greitas ir nuoseklus; 
pabrėžia, kad ekonomikai atsigaunant 
paramos priemonės turėtų būti taikomos 
tikslingiau; pabrėžia, kad tarp valstybių 
narių esama didelių skirtumų jų turimos 
fiskalinės erdvės, reikalingos valstybės 
pagalbai teikti, aspektu;

Or. en



AM\1233123LT.docx PE692.569v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

2.6.2021 A9-0168/4

Pakeitimas 4
Markus Ferber
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Konkurencijos politika. 2020 m. metinė ataskaita
(2020/2223(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
83 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

83. pažymi, kad apmokestinimas iš 
esmės priskiriamas nacionalinei 
kompetencijai ir kad jis priklauso nuo 
vyriausybių ir parlamentų politinių pažiūrų 
ir veiksmų, be to, yra grindžiamas fiskaline 
politika ir politiniais siekiais viešųjų 
finansų srityje; palankiai vertina Komisijos 
budrumą įgyvendinant valstybės pagalbos 
taisykles apmokestinimo srityje; pakartoja, 
kad atrankinė valstybės fiskalinė pagalba 
gali sukurti nevienodas sąlygas vidaus 
rinkoje ir kad agresyvus mokesčių 
planavimas kenkia ne tik sąžiningai 
konkurencijai, bet ir tinkamam socialinių 
sistemų veikimui apskritai; pabrėžia, kad 
svarbu reformuoti dabartinę mokesčių 
sistemą siekiant užtikrinti, kad mokesčiai 
būtų mokami ten, kur sukuriama vertė; 
atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją 
peržiūrėti savo valstybės pagalbos gaires 
dėl mokesčių ir įvertinti, kurios valstybės 
pagalbos priemonės iškreipia konkurenciją;

83. pažymi, kad apmokestinimas iš 
esmės priskiriamas nacionalinei 
kompetencijai ir kad jis priklauso nuo 
vyriausybių ir parlamentų politinių pažiūrų 
ir veiksmų, be to, yra grindžiamas fiskaline 
politika ir politiniais siekiais viešųjų 
finansų srityje; palankiai vertina Komisijos 
budrumą įgyvendinant valstybės pagalbos 
taisykles apmokestinimo srityje; pakartoja, 
kad atrankinė valstybės fiskalinė pagalba 
gali sukurti nevienodas sąlygas vidaus 
rinkoje ir kad agresyvus mokesčių 
planavimas kenkia ne tik sąžiningai 
konkurencijai, bet ir tinkamam socialinių 
sistemų veikimui apskritai; pabrėžia, kad 
svarbu reformuoti dabartinę mokesčių 
sistemą siekiant užtikrinti, kad mokesčiai 
būtų mokami ten, kur sukuriama vertė; 
atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją 
peržiūrėti savo valstybės pagalbos gaires 
dėl mokesčių ir įvertinti, kurios valstybės 
pagalbos priemonės iškreipia konkurenciją; 
susirūpinęs pažymi, kad Bendrasis 
Teismas panaikino svarbius sprendimus 
dėl valstybės pagalbos mokesčių srityje; 
ragina Komisiją atidžiau parengti tokius 
sprendimus, kad teismas negalėtų jų 
anuliuoti;
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