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Amendamentul 2
Markus Ferber
în numele Grupului PPE

Raport A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Politica în domeniul concurenței - raportul anual pe 2020
(2020/2223(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât o arhitectură de piață 
deschisă în ceea ce privește operațiunile de 
tranzacționare și de compensare, care 
permite o concurență reală între 
infrastructurile pieței, este esențială pentru 
menținerea și consolidarea rezilienței 
piețelor de capital din UE, stimulând 
inovarea bazată pe piață și asigurând astfel 
rezultate mai bune pentru pensionari, 
întreprinderi și investitori;

J. întrucât o arhitectură de piață 
deschisă în ceea ce privește operațiunile de 
tranzacționare și de compensare, care 
permite o concurență reală între 
infrastructurile pieței, este esențială pentru 
menținerea și consolidarea rezilienței 
piețelor de capital din UE, stimulând 
inovarea bazată pe piață și asigurând astfel 
rezultate mai bune pentru pensionari, 
întreprinderi și investitori; întrucât 
necesitatea unei structuri deschise a pieței 
trebuie să fie pusă în balanță cu 
considerentele de stabilitate financiară;
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Johan Van Overtveldt
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută adoptarea unui cadru 
temporar pentru ajutoarele de stat și a unor 
modificări menite să prelungească 
valabilitatea acestuia și să-i extindă sfera 
de acțiune, ca reacție la evoluțiile 
neașteptate legate de criza fără precedent 
provocată de pandemia de COVID-19, 
pentru a permite statelor membre să 
sprijine întreprinderile în timpul 
pandemiei; sprijină menținerea măsurilor 
excepționale atât timp cât are loc 
redresarea, dar subliniază că acesta este un 
instrument temporar; subliniază că 
restabilirea unei concurențe veritabile pe 
termen mediu și lung este esențială pentru 
asigurarea unei redresări rapide și 
consistente; constată existența unor 
diferențe substanțiale de la un stat membru 
la altul în ceea ce privește marja bugetară 
de care dispun statele membre pentru a 
acorda ajutoare de stat;

12. salută adoptarea unui cadru 
temporar pentru ajutoarele de stat și a unor 
modificări menite să prelungească 
valabilitatea acestuia și să-i extindă sfera 
de acțiune, ca reacție la evoluțiile 
neașteptate legate de criza fără precedent 
provocată de pandemia de COVID-19, 
pentru a permite statelor membre să 
sprijine întreprinderile în timpul 
pandemiei; sprijină menținerea măsurilor 
excepționale atât timp cât situația 
epidemiologică justifică acest lucru, dar 
subliniază că respectivul cadru este un 
instrument temporar; subliniază că 
restabilirea unei concurențe veritabile pe 
termen mediu și lung este esențială pentru 
asigurarea unei redresări rapide și 
consistente; subliniază că măsurile de 
sprijin ar trebui să devină mai bine 
orientate pe măsură ce avansează 
redresarea; constată existența unor 
diferențe substanțiale de la un stat membru 
la altul în ceea ce privește marja bugetară 
de care dispun statele membre pentru a 
acorda ajutoare de stat;
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Propunere de rezoluție
Punctul 83

Propunerea de rezoluție Amendamentul

83. observă că fiscalitatea este 
predominant o competență națională, 
dependentă de viziunile politice și de 
acțiunile guvernelor și parlamentelor, și se 
bazează pe politici fiscale și aspirații 
politice în ceea ce privește finanțele 
publice; salută vigilența Comisiei în 
aplicarea normelor privind ajutoarele de 
stat în materie de impozitare; reiterează 
faptul că ajutoarele de stat fiscale selective 
pot crea condiții de concurență inegale pe 
piața internă și că planificarea fiscală 
agresivă nu afectează doar concurența 
loială, ci subminează și buna funcționare a 
sistemelor sociale, în general; evidențiază 
importanța reformării sistemului fiscal 
actual pentru a se asigura plata impozitelor 
acolo unde se creează valoare; invită 
Comisia, în acest sens, să își revizuiască 
orientările privind ajutoarele de stat pentru 
a evalua ce măsuri fiscale de ajutor de stat 
denaturează concurența;

83. observă că fiscalitatea este 
predominant o competență națională, 
dependentă de viziunile politice și de 
acțiunile guvernelor și parlamentelor, și se 
bazează pe politici fiscale și aspirații 
politice în ceea ce privește finanțele 
publice; salută vigilența Comisiei în 
aplicarea normelor privind ajutoarele de 
stat în materie de impozitare; reiterează 
faptul că ajutoarele de stat fiscale selective 
pot crea condiții de concurență inegale pe 
piața internă și că planificarea fiscală 
agresivă nu afectează doar concurența 
loială, ci subminează și buna funcționare a 
sistemelor sociale, în general; evidențiază 
importanța reformării sistemului fiscal 
actual pentru a se asigura plata impozitelor 
acolo unde se creează valoare; invită 
Comisia, în acest sens, să își revizuiască 
orientările privind ajutoarele de stat pentru 
a evalua ce măsuri fiscale de ajutor de stat 
denaturează concurența; constată cu 
îngrijorare că Tribunalul a anulat decizii 
importante privind ajutoarele de stat în 
domeniul fiscal; invită Comisia să 
pregătească cu mai multă atenție 
asemenea decizii, astfel încât să nu fie 
respinse de o instanță judecătorească;
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