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Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. bemærker, at den midlertidige 
statsstøtte til den finansielle sektor, der 
blev iværksat for at stabilisere det globale 
finanssystem, kan have været nødvendig i 
mangel af afviklingsværktøjer, men at den 
nu skal gennemgås og fjernes; beklager 
den utilstrækkelige karakter af denne 
gennemgang; gentager derfor sin 
anmodning til Kommissionen om at 
undersøge, om banksektoren siden 
begyndelsen af krisen har nydt godt af 
implicitte subsidier og statsstøtte gennem 
likviditetsstøtte fra centralbanker; minder 
om det tilsagn, som kommissær Margrethe 
Vestager afgav i forbindelse med den 
strukturerede dialog med Parlamentets 
Økonomi- og Valutaudvalg i november 
2017 om at overveje mulige 
konkurrenceforvridninger som følge af 
ECB's program til opkøb af 
virksomhedsobligationer og om at 
rapportere tilbage med et kvalitativt svar; 
understreger i denne forbindelse, at 
begrebet selektivitet inden for statsstøtte er 
et væsentligt begreb, der skal undersøges 
nøje, og påpeger endvidere artikel 4, stk. 3, 
i TEU, som indeholder det såkaldte 
loyalitetsprincip;

31. påpeger, at nogle medlemsstater 
under de midlertidige rammebestemmelser 
for statsstøtte til den finansielle sektor, der 
var gældende indtil vedtagelsen af 
bankmeddelelsen fra 2013, i stort omfang 
har grebet ind for at redde deres nationale 
banksektorer, mens andre kun i 
begrænset omfang har draget fordel af 
denne ordning; bemærker, at 
konsekvenserne af den asymmetriske 
anvendelse af statsstøttepolitik inden for 
bankunionen nu skal gennemgås grundigt, 
og beklager den utilstrækkelige karakter af 
denne gennemgang set ud fra et 
konkurrencesynspunkt; opfordrer derfor 
Kommissionen til at overveje mulige 
væsentlige konkurrencefordrejninger 
inden for den europæiske banksektor som 
følge af, at EU's medlemsstater har 
anvendt statsstøttepolitik forskelligt siden 
2008, og til at forelægge Parlamentet og 
Rådet en rapport herom med henblik på at 
fastsætte passende foranstaltninger til at 
genskabe lige konkurrencevilkår mellem 
banker i bankunionen; gentager endvidere 
sin anmodning til Kommissionen om at 
undersøge, om banksektoren siden 
begyndelsen af krisen har nydt godt af 
implicitte subsidier og statsstøtte gennem 
likviditetsstøtte fra centralbanker; minder 
om det tilsagn, som kommissær Margrethe 
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Vestager afgav i forbindelse med den 
strukturerede dialog med Parlamentets 
Økonomi- og Valutaudvalg i november 
2017 om at overveje mulige 
konkurrenceforvridninger som følge af 
ECB's program til opkøb af 
virksomhedsobligationer og om at 
rapportere tilbage med et kvalitativt svar; 
understreger i denne forbindelse, at 
begrebet selektivitet inden for statsstøtte er 
et væsentligt begreb, der skal undersøges 
nøje, og påpeger endvidere artikel 4, stk. 3, 
i TEU, som indeholder det såkaldte 
loyalitetsprincip;
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