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Amendamentul 9
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, 
Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0474/2018
Michel Reimon
Raportul anual privind politica în domeniul concurenței
(2018/2102(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. subliniază că ajutoarele de stat 
temporare acordate sectorului financiar 
pentru stabilizarea sistemului financiar 
mondial au fost necesare în lipsa 
instrumentelor de rezoluție, dar că acum 
ele trebuie reanalizate și eliminate; regretă 
că nu au fost reanalizate suficient de 
temeinic; își reiterează așadar solicitarea 
adresată Comisiei de a examina dacă 
instituțiile bancare au beneficiat, de la 
începutul crizei, de subvenții implicite și de 
ajutoare de stat sub forma injectării de 
lichidități din partea băncilor centrale; 
reamintește angajamentul asumat de 
comisarul Vestager în cadrul dialogului 
structurat cu Comisia pentru afaceri 
economice și monetare a Parlamentului în 
noiembrie 2017 de a reflecta asupra 
posibilelor denaturări ale concurenței 
provocate de programul Băncii Centrale 
Europene privind achiziționarea de 
obligațiuni emise de sectorul corporativ și 
de a prezenta un raport care să includă un 
răspuns calitativ; subliniază, în acest sens, 
că noțiunea de selectivitate în ajutoarele de 
stat este un criteriu esențial care trebuie 
studiat temeinic și face trimitere la articolul 
4 alineatul (3) din TUE, care cuprinde așa 
numitul principiu al loialității;

31. subliniază că, în virtutea cadrului 
temporar privind ajutoarele de stat pentru 
sectorul financiar, aplicabil până la 
adoptarea Comunicării din 2013 privind 
sectorul bancar, unele state membre au 
intervenit masiv pentru a salva propriile 
sectoare bancare naționale, în timp ce 
altele au beneficiat doar într-o măsură 
limitată de acest regim; constată că acum 
trebuie reanalizate în detaliu implicațiile 
utilizării asimetrice a politicii privind 
ajutoarele de stat în cadrul uniunii 
bancare și regretă că ele nu au fost 
reanalizate suficient de temeinic din 
perspectiva concurenței; invită, prin 
urmare, Comisia să reflecteze asupra 
posibilelor denaturări semnificative ale 
concurenței în sectorul bancar european, 
care decurg din aplicarea diferită a 
politicii privind ajutoarele de stat de 
statele membre ale UE începând din 2008, 
și să prezinte un raport Parlamentului și 
Consiliului în acest sens, în ideea de a 
identifica măsuri adecvate de restabilire a 
unor condiții de concurență echitabile 
între bănci în cadrul uniunii bancare; își 
reiterează totodată solicitarea adresată 
Comisiei de a examina dacă instituțiile 
bancare au beneficiat, de la începutul 
crizei, de subvenții implicite și de ajutoare 
de stat sub forma injectării de lichidități din 
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partea băncilor centrale; reamintește 
angajamentul asumat de comisarul 
Vestager în cadrul dialogului structurat cu 
Comisia pentru afaceri economice și 
monetare a Parlamentului în noiembrie 
2017 de a reflecta asupra posibilelor 
denaturări ale concurenței provocate de 
programul Băncii Centrale Europene 
privind achiziționarea de obligațiuni emise 
de sectorul corporativ și de a prezenta un 
raport care să includă un răspuns calitativ; 
subliniază, în acest sens, că noțiunea de 
selectivitate în ajutoarele de stat este un 
criteriu esențial care trebuie studiat 
temeinic și face trimitere la articolul 4 
alineatul (3) din TUE, care cuprinde așa 
numitul principiu al loialității;
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