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Tibor Szanyi 

Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik 

2016/2100(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 47 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

47. Europaparlamentet betonar – vilket 

kommissionen uppgav för sjätte gången i 

sin årliga konkurrensrapport – att de 

tillfälliga statliga stöden inom 

finanssektorn var nödvändiga för att det 

globala finansiella systemet skulle 

stabiliseras, men att de snabbt måste 

minskas, eller avlägsnas helt, samt kritiskt 

utvärderas, när bankunionen väl är 

fullbordad. Kommissionen och Europeiska 

värdepappers- och marknadsmyndigheten 

(Esma) uppmanas att säkerställa att all 

konsumentskyddslagstiftning – däribland 

Mifid eller IDD – tillämpas konsekvent 

inom den inre marknaden och uppmanar 

kommissionen och Esma att säkerställa att 

det inte förekommer något regelarbitrage 

när denna lagstiftning genomförs. 

Kommissionen uppmanas att överväga 

möjligheten att som villkor för statligt 

bankstöd ställa krav på att banker ska 

bevilja lån till små och medelstora företag. 

47. Europaparlamentet betonar – vilket 

kommissionen uppgav för sjätte gången i 

sin årliga konkurrensrapport – att de 

tillfälliga statliga stöden inom 

finanssektorn var nödvändiga för att det 

globala finansiella systemet skulle 

stabiliseras, men att de snabbt måste 

minskas, eller avlägsnas helt, samt kritiskt 

utvärderas så fort som möjligt. 

Kommissionen och Europeiska 

värdepappers- och marknadsmyndigheten 

(Esma) uppmanas att säkerställa att all 

konsumentskyddslagstiftning – däribland 

Mifid eller IDD – tillämpas konsekvent 

inom den inre marknaden och uppmanar 

kommissionen och Esma att säkerställa att 

det inte förekommer något regelarbitrage 

när denna lagstiftning genomförs. 

Kommissionen uppmanas att överväga 

möjligheten att som villkor för statligt 

bankstöd ställa krav på att banker ska 

bevilja lån till små och medelstora företag. 

Or. en 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

182. Europaparlamentet påpekar att man 

till konsumenterna på den inre marknaden 

säljer produkter med ingredienser som 

skiljer sig från en sändning till en annan 

trots att varumärket och förpackningen är 

desamma. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att avgöra om denna praxis 

får negativa återverkningar för lokala 

producenter, särskilt små och medelstora 

företag, och om detta leder till 

diskriminering av konsumenter genom att 

produkter av sämre kvalitet släpps ut på 

marknaden. 

182. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka om det 

förekommer skillnader när det gäller 

försäljningen av produkter på den inre 

marknaden som skulle kunna ha negativa 

effekter för lokala producenter, särskilt 

små och medelstora företag. 

Or. en 

 

 


