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J. mając na uwadze, że architektura 
otwartego rynku w zakresie obrotów i 
rozliczeń zapewniająca prawdziwą 
konkurencję między infrastrukturami rynku 
jest bardzo istotna dla utrzymania i 
wzmocnienia odporności unijnych rynków 
kapitałowych, dla zachęcania do innowacji 
rynkowych i dla oferowania w ten sposób 
większych zysków emerytom, 
przedsiębiorstwom i inwestorom;

J. mając na uwadze, że architektura 
otwartego rynku w zakresie obrotów i 
rozliczeń zapewniająca prawdziwą 
konkurencję między infrastrukturami rynku 
jest bardzo istotna dla utrzymania i 
wzmocnienia odporności unijnych rynków 
kapitałowych, dla zachęcania do innowacji 
rynkowych i dla oferowania w ten sposób 
większych zysków emerytom, 
przedsiębiorstwom i inwestorom; mając na 
uwadze, że należy zapewnić równowagę 
między potrzebą otwartej struktury rynku 
a względami stabilności finansowej;

Or. en



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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

2.6.2021 A9-0168/3

Poprawka 3
Markus Ferber
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Polityka konkurencji – sprawozdanie roczne za 2020 r.
(2020/2223(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. z zadowoleniem przyjmuje 
przyjęcie tymczasowych ram środków 
pomocy państwa oraz zmian 
przedłużających ich okres obowiązywania i 
rozszerzających ich zakres w odpowiedzi 
na nieoczekiwaną sytuację spowodowaną 
kryzysem związanym z COVID-19, aby 
umożliwić państwom członkowskim 
wspieranie przedsiębiorstw w czasie 
pandemii; popiera utrzymanie środków 
nadzwyczajnych tak długo, jak będzie 
trwała odbudowa gospodarcza, lecz 
podkreśla, że ramy są narzędziem 
tymczasowym; podkreśla, że przywrócenie 
skutecznej konkurencji w perspektywie 
średnio- do długoterminowej ma kluczowe 
znaczenie dla zapewniania szybkiej i 
spójnej odbudowy; zauważa, że państwa 
członkowskie znacznie różnią się pod 
względem przestrzeni fiskalnej, którą 
dysponują do celów udzielania pomocy 
państwa;

12. z zadowoleniem przyjmuje 
przyjęcie tymczasowych ram środków 
pomocy państwa oraz zmian 
przedłużających ich okres obowiązywania i 
rozszerzających ich zakres w odpowiedzi 
na nieoczekiwaną sytuację spowodowaną 
kryzysem związanym z COVID-19, aby 
umożliwić państwom członkowskim 
wspieranie przedsiębiorstw w czasie 
pandemii; popiera utrzymanie środków 
nadzwyczajnych tak długo, jak będzie to 
uzasadnione sytuacją epidemiologiczną, 
lecz podkreśla, że ramy są narzędziem 
tymczasowym; podkreśla, że przywrócenie 
skutecznej konkurencji w perspektywie 
średnio- do długoterminowej ma kluczowe 
znaczenie dla zapewniania szybkiej i 
spójnej odbudowy; podkreśla, że środki 
wsparcia powinny stać się bardziej 
ukierunkowane w miarę postępu 
odbudowy; zauważa, że państwa 
członkowskie znacznie różnią się pod 
względem przestrzeni fiskalnej, którą 
dysponują do celów udzielania pomocy 
państwa;
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83. zauważa, że podatki to obszar 
należący głównie do kompetencji 
krajowych, zależny od działań i poglądów 
politycznych rządów i parlamentów, 
powiązany z polityką budżetową i 
aspiracjami politycznymi dotyczącymi 
finansów publicznych; z zadowoleniem 
przyjmuje nadzór ze strony Komisji nad 
egzekwowaniem zasad pomocy państwa w 
obszarze opodatkowania; przypomina, że 
selektywna podatkowa pomoc państwa 
może stworzyć nierówne warunki działania 
na rynku wewnętrznym, a agresywne 
planowanie podatkowe szkodzi nie tylko 
uczciwej konkurencji, ale także 
prawidłowemu funkcjonowaniu systemów 
socjalnych w ogóle; podkreśla znaczenie 
zreformowania obecnego systemu 
podatkowego w celu zagwarantowania, że 
podatki będą płacone tam, gdzie tworzona 
jest wartość; w związku z tym wzywa 
Komisję do dokonania przeglądu 
wytycznych w sprawie pomocy państwa w 
celu oceny, które fiskalne środki pomocy 
państwa zakłócają konkurencję;

83. zauważa, że podatki to obszar 
należący głównie do kompetencji 
krajowych, zależny od działań i poglądów 
politycznych rządów i parlamentów, 
powiązany z polityką budżetową i 
aspiracjami politycznymi dotyczącymi 
finansów publicznych; z zadowoleniem 
przyjmuje nadzór ze strony Komisji nad 
egzekwowaniem zasad pomocy państwa w 
obszarze opodatkowania; przypomina, że 
selektywna podatkowa pomoc państwa 
może stworzyć nierówne warunki działania 
na rynku wewnętrznym, a agresywne 
planowanie podatkowe szkodzi nie tylko 
uczciwej konkurencji, ale także 
prawidłowemu funkcjonowaniu systemów 
socjalnych w ogóle; podkreśla znaczenie 
zreformowania obecnego systemu 
podatkowego w celu zagwarantowania, że 
podatki będą płacone tam, gdzie tworzona 
jest wartość; w związku z tym wzywa 
Komisję do dokonania przeglądu 
wytycznych w sprawie pomocy państwa w 
celu oceny, które fiskalne środki pomocy 
państwa zakłócają konkurencję; z 
zaniepokojeniem odnotowuje, że Sąd 
unieważnił istotne decyzje dotyczące 
pomocy państwa w dziedzinie 
opodatkowania; wzywa Komisję do 
bardziej starannego przygotowywania 
takich decyzji, tak aby można je było 
obronić przed sądem;
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