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Alteração 2
Markus Ferber
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Política de concorrência – relatório anual de 2020
(2020/2223(INI))

Proposta de resolução
Considerando J

Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que, no que se refere 
à negociação e compensação, uma 
arquitetura de mercado aberta, que permita 
uma concorrência efetiva entre as 
infraestruturas de mercado, é fundamental 
para preservar e reforçar a resiliência dos 
mercados de capital da UE, encorajando 
inovações orientadas pelo mercado, e 
garantindo, desse modo, melhores 
resultados para os pensionistas, as 
empresas e os investidores;

J. Considerando que, no que se refere 
à negociação e compensação, uma 
arquitetura de mercado aberta, que permita 
uma concorrência efetiva entre as 
infraestruturas de mercado, é fundamental 
para preservar e reforçar a resiliência dos 
mercados de capital da UE, encorajando 
inovações orientadas pelo mercado, e 
garantindo, desse modo, melhores 
resultados para os pensionistas, as 
empresas e os investidores; que a 
necessidade de uma estrutura de mercado 
aberta deve ser ponderada face a 
considerações de estabilidade financeira;
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Alteração 3
Markus Ferber
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Política de concorrência – relatório anual de 2020
(2020/2223(INI))

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Congratula-se com a adoção e com 
as posteriores alterações tendo em vista a 
prorrogação de um quadro temporário 
relativo aos auxílios estatais em resposta a 
uma evolução imprevisível devido à crise 
da COVID-19, a fim de permitir que os 
Estados-Membros apoiem as empresas 
durante a pandemia; apoia a manutenção 
de medidas excecionais enquanto a 
recuperação estiver em curso, mas 
sublinha que o quadro em referência é um 
instrumento temporário; salienta que o 
restabelecimento de uma concorrência 
efetiva a médio e longo prazo é 
fundamental para garantir uma recuperação 
célere e coerente; regista diferenças 
substanciais entre os Estados-Membros no 
que diz respeito à margem de manobra 
orçamental disponível para a concessão de 
auxílios estatais;

12. Congratula-se com a adoção e com 
as posteriores alterações tendo em vista a 
prorrogação de um quadro temporário 
relativo aos auxílios estatais em resposta a 
uma evolução imprevisível devido à crise 
da COVID-19, a fim de permitir que os 
Estados-Membros apoiem as empresas 
durante a pandemia; apoia a manutenção 
de medidas excecionais enquanto a 
situação epidemiológica o justificar, mas 
sublinha que o quadro em referência é um 
instrumento temporário; salienta que o 
restabelecimento de uma concorrência 
efetiva a médio e longo prazo é 
fundamental para garantir uma recuperação 
célere e coerente; salienta que as medidas 
de apoio devem ser mais direcionadas à 
medida que a recuperação avançar; 
regista diferenças substanciais entre os 
Estados-Membros no que diz respeito à 
margem de manobra orçamental disponível 
para a concessão de auxílios estatais;
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Alteração 4
Markus Ferber
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Política de concorrência – relatório anual de 2020
(2020/2223(INI))

Proposta de resolução
N.º 83

Proposta de resolução Alteração

83. Frisa que a tributação é uma 
competência predominantemente nacional 
que depende da visão e das ações políticas 
dos governos e dos parlamentos e que se 
baseia em políticas orçamentais e objetivos 
políticos relacionados com as finanças 
públicas; saúda a vigilância da Comissão 
no que se refere à aplicação das regras em 
matéria de auxílios estatais no domínio da 
tributação; reitera que os auxílios estatais 
seletivos de natureza fiscal podem criar 
condições de concorrência desiguais no 
mercado interno e que o planeamento fiscal 
agressivo não só prejudica a concorrência 
leal, mas também o bom funcionamento 
dos sistemas sociais em geral; salienta a 
importância de reformar o atual sistema 
fiscal, a fim de assegurar que os impostos 
sejam pagos onde o valor é criado; insta, 
neste contexto, a Comissão a rever as suas 
orientações em matéria de auxílios estatais, 
com vista a avaliar quais as medidas de 
auxílio estatal de natureza fiscal que 
distorcem a concorrência;

83. Frisa que a tributação é uma 
competência predominantemente nacional 
que depende da visão e das ações políticas 
dos governos e dos parlamentos e que se 
baseia em políticas orçamentais e objetivos 
políticos relacionados com as finanças 
públicas; saúda a vigilância da Comissão 
no que se refere à aplicação das regras em 
matéria de auxílios estatais no domínio da 
tributação; reitera que os auxílios estatais 
seletivos de natureza fiscal podem criar 
condições de concorrência desiguais no 
mercado interno e que o planeamento fiscal 
agressivo não só prejudica a concorrência 
leal, mas também o bom funcionamento 
dos sistemas sociais em geral; salienta a 
importância de reformar o atual sistema 
fiscal, a fim de assegurar que os impostos 
sejam pagos onde o valor é criado; insta, 
neste contexto, a Comissão a rever as suas 
orientações em matéria de auxílios estatais, 
com vista a avaliar quais as medidas de 
auxílio estatal de natureza fiscal que 
distorcem a concorrência; observa com 
preocupação que o Tribunal Geral anulou 
decisões de grande visibilidade em 
matéria de auxílios estatais no domínio da 
tributação; insta a Comissão a preparar 
essas decisões de forma mais cuidadosa, 
para que possam vingar em tribunal;
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