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Grozījums Nr. 2
Markus Ferber
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
2020. gada ziņojums par konkurences politiku
(2020/2223(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā atvērtā tirgus tirdzniecības un 
tīrvērtes sistēmai, kas nodrošina faktiskas 
tirgus infrastruktūru konkurences iespējas, 
ir galvenā loma ES kapitāla tirgu noturības 
saglabāšanā un stiprināšanā, tirgum 
atbilstīgu inovāciju stimulēšanā, tādējādi 
radot lielāku ieguvumu pensionāriem, 
uzņēmumiem un ieguldītājiem;

J. tā kā atvērtā tirgus tirdzniecības un 
tīrvērtes sistēmai, kas nodrošina faktiskas 
tirgus infrastruktūru konkurences iespējas, 
ir galvenā loma ES kapitāla tirgu noturības 
saglabāšanā un stiprināšanā, tirgum 
atbilstīgu inovāciju stimulēšanā, tādējādi 
radot lielāku ieguvumu pensionāriem, 
uzņēmumiem un ieguldītājiem; tā kā 
nepieciešamība pēc atvērta tirgus 
struktūras ir jālīdzsvaro ar finanšu 
stabilitātes apsvērumiem;
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Grozījums Nr. 3
Markus Ferber
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
2020. gada ziņojums par konkurences politiku
(2020/2223(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atzinīgi vērtē to, ka, reaģējot uz 
negaidītām norisēm saistībā ar Covid-19 
krīzi, ir pieņemts pagaidu regulējums valsts 
atbalsta pasākumiem un grozījumi tā 
piemērošanas pagarināšanai un 
paplašināšanai, lai dalībvalstis varētu 
pandēmijas laikā atbalstīt uzņēmumus; 
atbalsta ārkārtas pasākumu saglabāšanu tik 
ilgi, līdz turpinās atlabšana, taču uzsver, 
ka minētais regulējums ir pagaidu 
instruments; uzsver, ka efektīvas 
konkurences atjaunošana vidējā termiņā 
līdz ilgtermiņā ir ārkārtīgi svarīga ātras un 
saskaņotas atveseļošanas nodrošināšanai; 
norāda uz būtiskām atšķirībām starp 
dalībvalstīm attiecībā uz to rīcībā esošajām 
fiskālajām iespējām valsts atbalsta 
sniegšanai;

12. atzinīgi vērtē to, ka, reaģējot uz 
negaidītām norisēm saistībā ar Covid-19 
krīzi, ir pieņemts pagaidu regulējums valsts 
atbalsta pasākumiem un grozījumi tā 
piemērošanas pagarināšanai un 
paplašināšanai, lai dalībvalstis varētu 
pandēmijas laikā atbalstīt uzņēmumus; 
atbalsta ārkārtas pasākumu saglabāšanu tik 
ilgi, līdz tas ir pamatoti epidemioloģiskās 
situācijas dēļ, taču uzsver, ka minētais 
regulējums ir pagaidu instruments; uzsver, 
ka efektīvas konkurences atjaunošana 
vidējā termiņā līdz ilgtermiņā ir ārkārtīgi 
svarīga ātras un saskaņotas atveseļošanas 
nodrošināšanai; uzsver, ka atveseļošanas 
procesa gaitā atbalsta pasākumiem 
vajadzētu kļūt mērķtiecīgākiem; norāda uz 
būtiskām atšķirībām starp dalībvalstīm 
attiecībā uz to rīcībā esošajām fiskālajām 
iespējām valsts atbalsta sniegšanai;
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Grozījums Nr. 4
Markus Ferber
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
2020. gada ziņojums par konkurences politiku
(2020/2223(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
83. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

83. norāda, ka nodokļi ir galvenokārt 
valsts kompetences joma, ko ietekmē 
valdību un parlamentu politiskā nostāja un 
rīcība, un tās pamatā ir fiskālā politika un 
politiskās gaidas attiecībā uz publiskajām 
finansēm; atzinīgi vērtē Komisijas 
modrību, īstenojot valsts atbalsta 
noteikumus nodokļu jomā; atkārtoti 
norāda, ka selektīvs fiskālais valsts atbalsts 
var radīt nevienlīdzīgus konkurences 
apstākļus iekšējā tirgū un ka agresīva 
nodokļu plānošana ne tikai kaitē godīgai 
konkurencei, bet arī apdraud sociālo 
sistēmu pienācīgu darbību kopumā; uzsver, 
ka ir svarīgi reformēt pašreizējo nodokļu 
sistēmu, lai nodrošinātu, ka nodokļi tiek 
maksāti tur, kur tiek radīta vērtība; šajā 
sakarībā aicina Komisiju pārskatīt tās 
izstrādātās valsts atbalsta pamatnostādnes, 
lai novērtētu, kādi fiskālie valsts atbalsta 
pasākumi kropļo konkurenci;

83. norāda, ka nodokļi ir galvenokārt 
valsts kompetences joma, ko ietekmē 
valdību un parlamentu politiskā nostāja un 
rīcība, un tās pamatā ir fiskālā politika un 
politiskās gaidas attiecībā uz publiskajām 
finansēm; atzinīgi vērtē Komisijas 
modrību, īstenojot valsts atbalsta 
noteikumus nodokļu jomā; atkārtoti 
norāda, ka selektīvs fiskālais valsts atbalsts 
var radīt nevienlīdzīgus konkurences 
apstākļus iekšējā tirgū un ka agresīva 
nodokļu plānošana ne tikai kaitē godīgai 
konkurencei, bet arī apdraud sociālo 
sistēmu pienācīgu darbību kopumā; uzsver, 
ka ir svarīgi reformēt pašreizējo nodokļu 
sistēmu, lai nodrošinātu, ka nodokļi tiek 
maksāti tur, kur tiek radīta vērtība; šajā 
sakarībā aicina Komisiju pārskatīt tās 
izstrādātās valsts atbalsta pamatnostādnes, 
lai novērtētu, kādi fiskālie valsts atbalsta 
pasākumi kropļo konkurenci; ar bažām 
norāda, ka Vispārējā tiesa ir atcēlusi 
augsta līmeņa lēmumus par valsts 
atbalstu nodokļu jomā; aicina Komisiju 
rūpīgāk sagatavot šādus lēmumus, lai tos 
nevarētu apstrīdēt tiesā;
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