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Alteração 9
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, 
Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0474/2018
Michel Reimon
Relatório anual sobre a política de concorrência
(2018/2102(INI))

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Observa que, na ausência de 
instrumentos de resolução, poderá ter sido 
necessário conceder temporariamente 
auxílios estatais ao setor financeiro para 
estabilizar o sistema financeiro mundial, 
mas que os referidos auxílios devem agora 
ser analisados e eliminados; lamenta a 
natureza insuficiente dessa análise; reitera, 
por conseguinte, o apelo à Comissão para 
que examine se as instituições bancárias 
beneficiaram, desde o início da crise, de 
subvenções implícitas e de auxílios estatais 
através da disponibilização de apoio à 
liquidez por parte dos bancos centrais; 
recorda os compromissos assumidos pela 
Comissária Vestager no diálogo 
estruturado com a Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários do Parlamento, 
em novembro de 2017, no sentido de 
refletir sobre eventuais distorções da 
concorrência resultantes do programa de 
compra de ativos do setor empresarial do 
Banco Central Europeu, e de apresentar 
uma resposta qualitativa sobre esta 
reflexão; realça, a este respeito, que a 
noção de seletividade nos auxílios estatais 
é um critério essencial que tem de ser 
investigado a fundo e assinala ainda o 
artigo 4.º, n.º 3, do TUE, que contém o 
denominado «princípio da lealdade»;

31. Salienta que, nos termos do regime 
temporário de auxílios estatais para o 
setor financeiro em vigor até à adoção da 
Comunicação relativa aos bancos de 
2013, alguns Estados-Membros 
intervieram em massa para salvar os 
respetivos setores bancários nacionais, 
enquanto outros apenas beneficiaram de 
forma limitada deste regime; faz notar 
que as implicações da utilização 
assimétrica da política de auxílios estatais 
na união bancária devem agora ser 
minuciosamente analisadas e lamenta a 
natureza insuficiente dessa análise do 
ponto de vista da concorrência; solicita, 
por conseguinte, à Comissão que reflita 
sobre possíveis distorções importantes da 
concorrência no setor bancário europeu 
decorrentes da utilização diferente da 
política de auxílios estatais em toda a UE 
desde 2008 e que apresente um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre esta matéria, com vista a identificar 
medidas adequadas para restabelecer 
condições equitativas entre os bancos na 
união bancária; reitera, para além disso, 
o apelo à Comissão para que examine se as 
instituições bancárias beneficiaram, desde 
o início da crise, de subvenções implícitas 
e de auxílios estatais através da 
disponibilização de apoio à liquidez por 



AM\1174813PT.docx PE631.672v01-00

PT Unida na diversidade PT

parte dos bancos centrais; recorda os 
compromissos assumidos pela Comissária 
Vestager no diálogo estruturado com a 
Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários do Parlamento, em novembro 
de 2017, no sentido de refletir sobre 
eventuais distorções da concorrência 
resultantes do programa de compra de 
ativos do setor empresarial do Banco 
Central Europeu, e de apresentar uma 
resposta qualitativa sobre esta reflexão; 
realça, a este respeito, que a noção de 
seletividade nos auxílios estatais é um 
critério essencial que tem de ser 
investigado a fundo e assinala ainda o 
artigo 4.º, n.º 3, do TUE, que contém o 
denominado «princípio da lealdade»;

Or. en


