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Alteração 2
Gunnar Hökmark
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0474/2018
Michel Reimon
Relatório Anual sobre a Política da Concorrência
(2018/2102(INI))

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que certos governos 
e jurisdições, nomeadamente alguns 
localizados na UE, se especializaram ou 
empreenderam a criação de regimes fiscais 
preferenciais, que distorcem a 
concorrência, em favor de empresas 
multinacionais e pessoas com elevada 
capacidade patrimonial, que não têm uma 
presença económica real nestas 
jurisdições, sendo apenas representadas 
por empresas fictícias;

E. Considerando que certos governos 
e jurisdições, nomeadamente alguns 
localizados na UE, se especializaram ou 
empreenderam a criação de regimes fiscais 
preferenciais, que podem distorcer a 
concorrência;
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Alteração 3
Gunnar Hökmark
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0474/2018
Michel Reimon
Relatório Anual sobre a Política da Concorrência
(2018/2102(INI))

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 2-A. Saúda e apoia a agenda ambiciosa 
e as prioridades da DG Concorrência, 
observando porém que subsistem desafios 
importantes, por exemplo no domínio do 
controlo das concentrações, em que o 
simples número de concentrações 
constitui um desafio; faz notar que as 
decisões da Comissão em matéria de 
concentrações, cartéis e auxílios estatais 
são frequentemente objeto de debate 
político e sublinha que, embora alguns 
exemplos de decisões recentes sejam 
apontados no presente relatório, o 
panorama geral é mais vasto, e que a 
intenção do Parlamento não é tomar 
posição sobre casos individuais, uma vez 
que cabe à Comissão determinar os casos 
de incumprimento da legislação em 
matéria de concorrência.
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Alteração 4
Gunnar Hökmark
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0474/2018
Michel Reimon
Relatório Anual sobre a Política da Concorrência
(2018/2102(INI))

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Solicita à Comissão que analise 
cuidadosamente o potencial impacto 
negativo considerável da proposta de fusão 
Siemens / Alstom para a competitividade 
do mercado ferroviário europeu e os seus 
efeitos adversos para os utilizadores 
ferroviários, que seriam confrontados com 
preços mais elevados, menos escolha e 
níveis mais baixos de serviço, qualidade e 
inovação; observa que a fusão proposta 
irá provavelmente prejudicar os mercados 
do material circulante de alta velocidade, 
dos comboios de linha principal e do 
metropolitano, bem como toda a 
infraestrutura ferroviária, criando uma 
posição dominante a nível da sinalização 
na UE e, mais especificamente, em 
Estados-Membros como a Bélgica, a 
Dinamarca, os Países Baixos, a Roménia, 
a Espanha e o Reino Unido;

3. Solicita à Comissão que analise o 
potencial impacto negativo da proposta de 
fusão Siemens / Alstom para a 
competitividade do mercado ferroviário 
europeu e os seus efeitos adversos para os 
utilizadores ferroviários
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Alteração 5
Gunnar Hökmark
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0474/2018
Michel Reimon
Relatório Anual sobre a Política da Concorrência
(2018/2102(INI))

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Observa que o Presidente da 
Comissão se comprometeu a apresentar 
propostas para favorecer a cooperação 
fiscal entre os Estados-Membros, 
estabelecendo uma obrigação de resposta a 
pedidos de grupo em matéria fiscal, de 
modo a que um Estado-Membro possa 
fornecer a outros todas as informações 
necessárias para proceder à acusação dos 
suspeitos de evasão fiscal transfronteiras, 
assim como a apresentar propostas em 
matéria de reformas fiscais com base no 
artigo 116.º do TFUE, que prevê um 
processo de codecisão entre o Conselho e 
o Parlamento, com vista a eliminar a 
distorção das condições de concorrência 
no mercado interno;

26. Observa que o Presidente da 
Comissão se comprometeu a apresentar 
propostas para favorecer a cooperação 
fiscal entre os Estados-Membros, 
estabelecendo uma obrigação de resposta a 
pedidos de grupo em matéria fiscal, de 
modo a que um Estado-Membro possa 
fornecer a outros todas as informações 
necessárias para proceder à acusação dos 
suspeitos de evasão fiscal transfronteiras; 
observa que, quando as ações de um 
Estado-Membro distorcem a concorrência 
no mercado interno, o Parlamento e o 
Conselho, em determinadas 
circunstâncias e como definido no 
artigo 116.º do TFUE, podem adotar 
diretivas para eliminar a distorção;
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