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Predlog spremembe 2
Markus Ferber
v imenu skupine PPE

Poročilo A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Politika konkurence – letno poročilo za leto 2020
(2020/2223(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker je struktura odprtega trga na 
področju trgovine in kliringa, ki omogoča 
pristno konkurenco med tržnimi 
infrastrukturami, ključna za ohranjanje in 
krepitev odpornosti kapitalskih trgov EU, 
spodbujanje inovacij na podlagi trga in s 
tem zagotavljanje boljših rezultatov za 
upokojence, podjetja in vlagatelje;

J. ker je struktura odprtega trga na 
področju trgovine in kliringa, ki omogoča 
pristno konkurenco med tržnimi 
infrastrukturami, ključna za ohranjanje in 
krepitev odpornosti kapitalskih trgov EU, 
spodbujanje inovacij na podlagi trga in s 
tem zagotavljanje boljših rezultatov za 
upokojence, podjetja in vlagatelje; ker je 
treba potrebo po strukturi odprtega trga 
uravnotežiti s pomisleki o finančni 
stabilnosti;
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Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja sprejetje začasnega 
okvira za ukrepe državne pomoči v 
podporo gospodarstvu ob izbruhu covida-
19 in njegove spremembe, s katerimi je bil 
razširjen in podaljšan, da bi se državam 
članicam omogočilo, da med pandemijo 
podprejo gospodarske družbe; podpira 
ohranitev izrednih razmer dokler bo trajalo 
okrevanje, vendar poudarja, da je okvir 
začasno orodje; poudarja, da je srednje- do 
dolgoročna ponovna vzpostavitev 
učinkovite konkurence ključna za 
zagotavljanje hitrega in skladnega 
okrevanja; ugotavlja, da so med državami 
članicami znatne razlike glede 
razpoložljivega fiskalnega manevrskega 
prostora za zagotavljanje državne pomoči;

12. pozdravlja sprejetje začasnega 
okvira za ukrepe državne pomoči v 
podporo gospodarstvu ob izbruhu covida-
19 in njegove spremembe, s katerimi je bil 
razširjen in podaljšan, da bi se državam 
članicam omogočilo, da med pandemijo 
podprejo gospodarske družbe; podpira 
ohranitev izrednih razmer, dokler bo to 
utemeljeno z epidemiološkimi razmerami, 
vendar poudarja, da je okvir začasno 
orodje; poudarja, da je srednje- do 
dolgoročna ponovna vzpostavitev 
učinkovite konkurence ključna za 
zagotavljanje hitrega in skladnega 
okrevanja; poudarja, da bi morali 
podporni ukrepi z napredkom okrevanja 
postati bolj usmerjeni; ugotavlja, da so 
med državami članicami znatne razlike 
glede razpoložljivega fiskalnega 
manevrskega prostora za zagotavljanje 
državne pomoči;
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Predlog resolucije
Odstavek 83

Predlog resolucije Predlog spremembe

83. ugotavlja, da je obdavčitev povečini 
v nacionalni pristojnosti, odvisna od 
političnih pogledov in ukrepov vlad in 
parlamentov, temelji pa na davčnih 
politikah in političnih željah glede javnih 
financ; pozdravlja previdnost Komisije pri 
izvajanju pravil o državni pomoči na 
področju obdavčevanja; ponovno poudarja, 
da lahko selektivna fiskalna državna 
pomoč ustvari neenake konkurenčne 
pogoje na notranjem trgu in da agresivno 
davčno načrtovanje ne škoduje le pošteni 
konkurenci, temveč tudi ovira pravilno 
delovanje socialnih sistemov na splošno; 
poudarja pomen reforme sedanjega sistema 
obdavčevanja, da se zagotovi plačevanje 
davkov tam, kjer se ustvarja vrednost; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj pregleda 
svoje smernice o državni pomoči, da bi 
ocenila, kateri davčni ukrepi državne 
pomoči izkrivljajo konkurenco;

83. ugotavlja, da je obdavčitev povečini 
v nacionalni pristojnosti, odvisna od 
političnih pogledov in ukrepov vlad in 
parlamentov, temelji pa na davčnih 
politikah in političnih željah glede javnih 
financ; pozdravlja previdnost Komisije pri 
izvajanju pravil o državni pomoči na 
področju obdavčevanja; ponovno poudarja, 
da lahko selektivna fiskalna državna 
pomoč ustvari neenake konkurenčne 
pogoje na notranjem trgu in da agresivno 
davčno načrtovanje ne škoduje le pošteni 
konkurenci, temveč tudi ovira pravilno 
delovanje socialnih sistemov na splošno; 
poudarja pomen reforme sedanjega sistema 
obdavčevanja, da se zagotovi plačevanje 
davkov tam, kjer se ustvarja vrednost; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj pregleda 
svoje smernice o državni pomoči, da bi 
ocenila, kateri davčni ukrepi državne 
pomoči izkrivljajo konkurenco; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je splošno 
sodišče razveljavilo odmevne odločitve 
glede državne pomoči na področju 
obdavčevanja; poziva Komisijo, naj 
tovrstne odločitve pripravi bolj previdno, 
da jih ne bo mogoče izpodbijati na 
sodišču;
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