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2.6.2021 A9-0168/2

Pozmeňujúci návrh 2
Markus Ferber
v mene skupiny PPE

Správa A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Politika hospodárskej súťaže – výročná správa za rok 2020
(2020/2223(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže štruktúra otvoreného trhu v 
oblasti obchodu a zúčtovania, ktorá 
umožňuje skutočnú hospodársku súťaž 
trhových infraštruktúr medzi sebou, je 
kľúčom k zachovaniu a posilneniu 
odolnosti kapitálových trhov EÚ, 
stimulácii trhov zameraných na inovácie, a 
tým aj k dosahovaniu lepších výsledkov 
pre dôchodcov, podniky a investorov;

J. keďže štruktúra otvoreného trhu v 
oblasti obchodu a zúčtovania, ktorá 
umožňuje skutočnú hospodársku súťaž 
trhových infraštruktúr medzi sebou, je 
kľúčom k zachovaniu a posilneniu 
odolnosti kapitálových trhov EÚ, 
stimulácii trhov zameraných na inovácie, a 
tým aj k dosahovaniu lepších výsledkov 
pre dôchodcov, podniky a investorov; 
keďže potrebu štruktúry otvoreného trhu 
treba posúdiť so zreteľom na otázky 
finančnej stability;
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2.6.2021 A9-0168/3

Pozmeňujúci návrh 3
Markus Ferber
v mene skupiny PPE

Správa A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Politika hospodárskej súťaže – výročná správa za rok 2020
(2020/2223(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta prijatie dočasného rámca 
štátnej pomoci a pozmeňujúcich návrhov 
na jeho predĺženie a rozšírenie, ktorý bol 
vytvorený v reakcii na nečakané udalosti 
spojené s bezprecedentnou krízou COVID-
19, s cieľom umožniť členským štátom 
počas pandémie podporu pre podniky; 
podporuje zachovanie mimoriadnych 
opatrení počas obnovy, zdôrazňuje však, že 
rámec je dočasným nástrojom; zdôrazňuje, 
že obnova účinnej hospodárskej súťaže v 
strednodobom až dlhodobom horizonte je 
kľúčom k zabezpečeniu rýchlej a dôslednej 
obnovy; berie na vedomie značné rozdiely 
medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o 
fiškálny priestor, ktorý majú k dispozícii 
pre poskytovanie štátnej pomoci;

12. víta prijatie dočasného rámca 
štátnej pomoci a pozmeňujúcich návrhov 
na jeho predĺženie a rozšírenie, ktorý bol 
vytvorený v reakcii na nečakané udalosti 
spojené s bezprecedentnou krízou COVID-
19, s cieľom umožniť členským štátom 
počas pandémie podporu pre podniky; 
podporuje zachovanie mimoriadnych 
opatrení dovtedy, kým to bude z 
epidemiologického hľadiska potrebné, 
avšak zdôrazňuje, že rámec je dočasným 
nástrojom; zdôrazňuje, že obnova účinnej 
hospodárskej súťaže v strednodobom až 
dlhodobom horizonte je kľúčom k 
zabezpečeniu rýchlej a dôslednej obnovy; 
zdôrazňuje, že podporné opatrenia by s 
postupnou obnovou mali byť cielenejšie; 
berie na vedomie značné rozdiely medzi 
členskými štátmi, pokiaľ ide o fiškálny 
priestor, ktorý majú k dispozícii na 
poskytovanie štátnej pomoci;

Or. en



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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

2.6.2021 A9-0168/4

Pozmeňujúci návrh 4
Markus Ferber
v mene skupiny PPE

Správa A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Politika hospodárskej súťaže – výročná správa za rok 2020
(2020/2223(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 83

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

83. konštatuje, že dane sú prevažne v 
právomoci jednotlivých členských štátov a 
závisia od politických názorov a opatrení 
vlád a parlamentov, a to na základe 
fiškálnych politík a politických ašpirácií, 
čo sa týka verejných financií; víta 
ostražitosť Komisie pri presadzovaní 
pravidiel štátnej pomoci v oblasti daní; 
opätovne zdôrazňuje, že selektívna štátna 
pomoc v daňovej oblasti môže vytvárať 
rozdielne podmienky na vnútornom trhu a 
že agresívne daňové plánovanie nielenže 
poškodzuje spravodlivú hospodársku 
súťaž, ale aj oslabuje riadne fungovanie 
sociálnych systémov vo všeobecnosti; 
zdôrazňuje význam reformy súčasného 
daňového systému s cieľom zabezpečiť, 
aby sa dane platili tam, kde sa vytvára 
hodnota; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby preskúmala svoje usmernenia o štátnej 
pomoci s cieľom posúdiť, ktoré fiškálne 
opatrenia štátnej pomoci narúšajú 
hospodársku súťaž;

83. konštatuje, že dane sú prevažne v 
právomoci jednotlivých členských štátov a 
závisia od politických názorov a opatrení 
vlád a parlamentov, a to na základe 
fiškálnych politík a politických ašpirácií, 
čo sa týka verejných financií; víta 
ostražitosť Komisie pri presadzovaní 
pravidiel štátnej pomoci v oblasti daní; 
opätovne zdôrazňuje, že selektívna štátna 
pomoc v daňovej oblasti môže vytvárať 
rozdielne podmienky na vnútornom trhu a 
že agresívne daňové plánovanie nielenže 
poškodzuje spravodlivú hospodársku 
súťaž, ale aj oslabuje riadne fungovanie 
sociálnych systémov vo všeobecnosti; 
zdôrazňuje význam reformy súčasného 
daňového systému s cieľom zabezpečiť, 
aby sa dane platili tam, kde sa vytvára 
hodnota; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby preskúmala svoje usmernenia o štátnej 
pomoci s cieľom posúdiť, ktoré fiškálne 
opatrenia štátnej pomoci narúšajú 
hospodársku súťaž; konštatuje so 
znepokojením, že Všeobecný súd zrušil 
významné rozhodnutia o štátnej pomoci v 
daňovej oblasti; vyzýva Komisiu, aby 
takéto rozhodnutia vypracovala 
dôkladnejšie, aby obstáli pred súdom;
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