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Amendement 9
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, 
Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0474/2018
Michel Reimon
Jaarverslag over het mededingingsbeleid
(2018/2102(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. benadrukt dat de tijdelijke 
staatssteun in de financiële sector bij 
gebrek aan afwikkelingsinstrumenten 
noodzakelijk kon zijn voor de stabilisatie 
van het mondiale financiële systeem, 
maar nu moet worden onderworpen aan 
een toetsing en moet worden stopgezet; 
betreurt dat deze toetsing ontoereikend is; 
herhaalt daarom zijn verzoek aan de 
Commissie te onderzoeken of banken sinds 
het begin van de crisis impliciete subsidies 
en staatssteun hebben ontvangen in de 
vorm van liquiditeitssteun van de centrale 
banken; wijst nog eens op de toezegging 
van commissaris Vestager – gedaan tijdens 
de gestructureerde dialoog met de 
Commissie economische en monetaire 
zaken van het Parlement in november 2017 
– om een onderzoek in te stellen naar 
mogelijke verstoringen van de 
mededinging die het gevolg zijn van het 
aankoopprogramma voor de bedrijfssector 
van de ECB, en een inhoudelijk antwoord 
te geven; benadrukt in dit verband dat de 
notie van selectiviteit bij staatssteun een 
essentieel criterium is dat grondig moet 
worden onderzocht, en wijst verder op 
artikel 4, lid 3, VEU, waarin het zogeheten 
loyaliteitsbeginsel is opgenomen;

31. wijst erop dat uit hoofde van het 
kader voor tijdelijke staatssteun voor de 
financiële sector dat van kracht was tot de 
vaststelling van de bankenmededeling van 
2013, enkele lidstaten op grote schaal 
hebben ingegrepen om hun nationale 
bankensector te redden, terwijl andere 
lidstaten slechts in beperkte mate van deze 
regeling hebben geprofiteerd; stelt vast 
dat de gevolgen van het ongelijke gebruik 
van staatssteunmaatregelen binnen de 
bankenunie nu aan een grondige toetsing 
moeten worden onderworpen en betreurt 
dat deze toetsing vanuit 
mededingingsoogpunt ontoereikend is; 
dringt er daarom bij de Commissie op aan 
mogelijke aanzienlijke verstoringen van 
de mededinging binnen de Europese 
bankensector onder de loep te nemen, die 
voortvloeien uit de verschillende 
toepassing van staatssteunbeleid in de 
verschillende lidstaten sinds 2008; 
verzoekt haar eveneens in dit verband een 
verslag in te dienen bij het Parlement en 
de Raad, teneinde toereikende 
maatregelen vast te stellen om een gelijk 
speelveld voor banken in de bankenunie 
te waarborgen; herhaalt voorts zijn 
verzoek aan de Commissie te onderzoeken 
of banken sinds het begin van de crisis 
impliciete subsidies en staatssteun hebben 
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ontvangen in de vorm van liquiditeitssteun 
van de centrale banken; wijst nog eens op 
de toezegging van commissaris Vestager – 
gedaan tijdens de gestructureerde dialoog 
met de Commissie economische en 
monetaire zaken van het Parlement in 
november 2017 – om een onderzoek in te 
stellen naar mogelijke verstoringen van de 
mededinging die het gevolg zijn van het 
aankoopprogramma voor de bedrijfssector 
van de ECB, en een inhoudelijk antwoord 
te geven; benadrukt in dit verband dat de 
notie van selectiviteit bij staatssteun een 
essentieel criterium is dat grondig moet 
worden onderzocht, en wijst verder op 
artikel 4, lid 3, VEU, waarin het zogeheten 
loyaliteitsbeginsel is opgenomen;

Or. en


