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8.2.2017 A8-0001/4 

Amendement  4 

Fulvio Martusciello 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Jaarverslag over het EU-mededingingsbeleid 

2016/2100(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

47. benadrukt dat - zoals de Commissie 

voor de zesde keer in haar jaarverslag over 

het mededingingsbeleid aangeeft - de 

tijdelijke staatssteun in de financiële sector 

nodig was om het mondiale financiële 

systeem te stabiliseren, maar snel moet 

worden verminderd of volledig beëindigd 

en aan een toetsing worden onderworpen 

wanneer de bankenunie eenmaal voltooid 

is; verzoekt de Commissie en de Europese 

Autoriteit voor effecten en markten 

(ESMA) ervoor te zorgen dat alle 

wetgeving inzake 

consumentenbescherming, zoals MiFID en 

IDD, in de hele interne markt op 

consistente wijze wordt toegepast, en 

verzoekt hen erop toe te zien dat bij de 

toepassing van deze 

wetgevingshandelingen geen sprake is van 

regelgevingsarbitrage; verzoekt de 

Commissie de mogelijkheid te overwegen 

om de toekenning van staatssteun aan 

banken te koppelen aan de voorwaarde dat 

krediet wordt verstrekt aan kmo's; 

47. benadrukt dat - zoals de Commissie 

voor de zesde keer in haar jaarverslag over 

het mededingingsbeleid aangeeft - de 

tijdelijke staatssteun in de financiële sector 

nodig was om het mondiale financiële 

systeem te stabiliseren, maar snel moet 

worden verminderd of volledig beëindigd 

en zo snel mogelijk aan een toetsing 

worden onderworpen; verzoekt de 

Commissie en de Europese Autoriteit voor 

effecten en markten (ESMA) ervoor te 

zorgen dat alle wetgeving inzake 

consumentenbescherming, zoals MiFID en 

IDD, in de hele interne markt op 

consistente wijze wordt toegepast, en 

verzoekt hen erop toe te zien dat bij de 

toepassing van deze 

wetgevingshandelingen geen sprake is van 

regelgevingsarbitrage; verzoekt de 

Commissie de mogelijkheid te overwegen 

om de toekenning van staatssteun aan 

banken te koppelen aan de voorwaarde dat 

krediet wordt verstrekt aan kmo's; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/5 

Amendement  5 

Fulvio Martusciello, Andreas Schwab 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Jaarverslag over het EU-mededingingsbeleid 

2016/2100(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 182 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

182. wijst erop dat op de interne markt 

producten aan consumenten worden 

verkocht onder dezelfde merknaam en in 

dezelfde verpakking, maar met 

ingrediënten die per partij verschillen; 

roept de Commissie op om te onderzoeken 

of hier sprake is van een handelspraktijk 

met negatieve gevolgen voor lokale 

producenten, vooral kmo's, en of dit leidt 

tot discriminatie van consumenten 

doordat producten van lagere kwaliteit in 

de handel worden gebracht; 

182. verzoekt de Commissie te 

onderzoeken of er sprake is van 

discrepanties bij de verkoop van 

producten op de interne markt, die een 

negatief effect zouden kunnen hebben op 
lokale producenten, vooral kmo's; 

Or. en 

 

 


