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Amendement 1
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU), 
en met name de artikelen 101, 102 en 107,

Or. en

Amendement 2
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het eindverslag van de 
deskundigengroep op hoog niveau inzake 
structurele bankhervormingen in de EU 
van 2 oktober 2012,1
1http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-
level_expert_group/report_en.pdf

Or. en

Amendement 3
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Visum 17 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien speciaal verslag nr. 15 van de 
Europese Rekenkamer getiteld 
"Waarborgen de procedures van de 
Commissie een effectief beheer van de 
controle op staatssteun?",

Or. en

Amendement 4
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het 
mededingingsbeleid een onderdeel is van 
de genetische code van de EU en een 
hoeksteen van de Europese sociale 
markteconomie;

A. overwegende dat het 
mededingingsbeleid een instrument vormt, 
ten dienste van de Europese 
consumenten, voor het waarborgen van 
een sociaal en economisch gezonde 
interne markt en voor het bestrijden van 
onrechtmatige praktijken van bepaalde 
marktdeelnemers;

Or. en

Amendement 5
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het 
mededingingsbeleid een onderdeel is van 
de genetische code van de EU en een 
hoeksteen van de Europese sociale 
markteconomie;

A. overwegende dat het op de beginselen 
van open markten en een gelijk speelveld 
in alle sectoren gestoelde 
mededingingsbeleid een hoeksteen is van
de onbelemmerde werking van de interne 
markt;
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Or. en

Amendement 6
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het wegnemen van 
hinderpalen voor het vrije verkeer van 
goederen, diensten, personen en kapitaal 
een voorwaarde is voor groei;

Or. en

Amendement 7
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de crisis in 2011 is 
verergerd, met als gevolg een recessie in de 
EU-economie;

B. overwegende dat de economische en 
financiële crisis in de herfst van 2008 is 
uitgebroken en in 2011 is verergerd, met 
als gevolg een recessie in de EU-economie;

Or. en

Amendement 8
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de Commissie op 
de crisis heeft gereageerd door een 
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speciale regeling voor staatssteun vast te 
stellen en het mededingingsbeleid als een 
crisisbeheersingsinstrument te gebruiken; 
overwegende dat dit was – en nog steeds is 
– bedoeld als een tijdelijke oplossing;

Or. en

Amendement 9
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het 
mededingingsbeleid van essentieel belang 
is om de crisis het hoofd te bieden, de 
Europa 2020-strategie te ondersteunen 
alsmede vooruitgang te boeken in het 
kader van een bankenunie, een echte 
economische en monetaire unie en 
verdergaande integratie;

C. overwegende dat protectionisme de 
crisis enkel zou verergeren en verlengen 
en dat strenge handhaving van de 
mededingingsregels van essentieel belang 
is om de Europese economie weer op de 
rails te krijgen;

Or. en

Amendement 10
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het 
mededingingsbeleid van essentieel belang
is om de crisis het hoofd te bieden, de 
Europa 2020-strategie te ondersteunen 
alsmede vooruitgang te boeken in het kader 
van een bankenunie, een echte 
economische en monetaire unie en 
verdergaande integratie;

C. overwegende dat het 
mededingingsbeleid een middel is om de 
crisis het hoofd te bieden, de Europa 2020-
strategie te ondersteunen alsmede 
vooruitgang te boeken in het kader van een 
bankenunie, een echte economische en 
monetaire unie en verdergaande integratie;



AM\917381NL.doc 7/57 PE496.675v01-00

NL

Or. en

Amendement 11
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het 
mededingingsbeleid van essentieel belang 
is om de crisis het hoofd te bieden, de 
Europa 2020-strategie te ondersteunen 
alsmede vooruitgang te boeken in het kader 
van een bankenunie, een echte 
economische en monetaire unie en 
verdergaande integratie;

C. overwegende dat het 
mededingingsbeleid van essentieel belang 
is om de crisis het hoofd te bieden, de 
Europa 2020-strategie en de interne markt
te ondersteunen alsmede vooruitgang te 
boeken in het kader van een bankenunie, 
een echte economische en monetaire unie 
en verdergaande integratie en 
convergentie;

Or. el

Amendement 12
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het jaarverslag 
over het mededingingsbeleid moet dienen 
als een instrument om het algemene 
concurrentievermogen van de Unie te 
bevorderen door de concurrentie te 
verruimen en open te stellen voor nieuwe 
spelers, om zo de interne markt uit te 
breiden en te verdiepen, en niet enkel mag 
gaan over de praktische tenuitvoerlegging 
van het mededingingsbeleid door de 
Commissie;

Or. en
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Amendement 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de concurrentie 
niet in alle lidstaten even tevredenstellend 
functioneert;

Or. el

Amendement 14
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat sectoren met 
weinig concurrentie vaak ook gekenmerkt 
worden door een ondermaatse 
economische productie;

Or. en

Amendement 15
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met het verslag van de 
Commissie inzake het mededingingsbeleid 
2011; merkt op dat in de nieuwe 
thematische structuur de door het 
Parlement voorgelegde kwesties worden 

1. neemt kennis van het verslag van de 
Commissie inzake het mededingingsbeleid 
2011; merkt op dat in de nieuwe 
thematische structuur de door het 
Parlement voorgelegde kwesties worden 
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aangepakt en prioriteiten, doelstellingen en 
getroffen maatregelen duidelijk kunnen 
worden vastgesteld;

aangepakt en prioriteiten, doelstellingen en 
getroffen maatregelen duidelijk kunnen 
worden vastgesteld;

Or. en

Amendement 16
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat het 
mededingingsbeleid een meesterwerk is 
van de Europese sociale markteconomie; 
onderstreept het belang van sterkere 
antitrustregels, staatssteunregels en regels 
inzake concentratiecontrole om te zorgen 
voor een efficiënte economie, een goed 
functionerende markt en sociale 
vooruitgang; merkt op dat betere toegang 
tot en deelname aan de interne markt 
door kleine en middelgrote 
ondernemingen en de derde sector een 
actief mededingingsbeleid vereisen om 
bestaande belemmeringen weg te nemen;

Or. en

Amendement 17
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is het standpunt toegedaan dat de 
doelstellingen in het kader van het 
mededingingsbeleid in acht moeten 
worden genomen bij het opstellen van 
sectorale regelingen, om ervoor te zorgen 

2. dringt aan op samenhang tussen het 
mededingingsbeleid van de EU en al het
andere EU-beleid, met inbegrip van 
sectorale regelingen, om ervoor te zorgen 
dat markten goed functioneren in het 
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dat markten goed functioneren in het 
belang van bedrijven, consumenten en 
burgers;

belang van burgers en bedrijven;

Or. en

Amendement 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is het standpunt toegedaan dat de 
doelstellingen in het kader van het 
mededingingsbeleid in acht moeten worden 
genomen bij het opstellen van sectorale 
regelingen, om ervoor te zorgen dat 
markten goed functioneren in het belang 
van bedrijven, consumenten en burgers;

2. is het standpunt toegedaan dat de 
doelstellingen in het kader van het 
mededingingsbeleid in acht moeten worden 
genomen bij het opstellen van sectorale
regelingen, om ervoor te zorgen dat de 
goederen-, diensten- en arbeidsmarkten
goed functioneren in het belang van 
bedrijven, consumenten en burgers;

Or. el

Amendement 19
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is het standpunt toegedaan dat de 
doelstellingen in het kader van het 
mededingingsbeleid in acht moeten worden 
genomen bij het opstellen van sectorale 
regelingen, om ervoor te zorgen dat 
markten goed functioneren in het belang 
van bedrijven, consumenten en burgers;

2. is het standpunt toegedaan dat de 
doelstellingen in het kader van het 
mededingingsbeleid in acht moeten worden 
genomen bij het opstellen van sectorale 
regelingen, om ervoor te zorgen dat 
markten goed functioneren in het belang 
van bedrijven, consumenten, het milieu en 
burgers;

Or. en
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Amendement 20
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst erop dat de tenuitvoerlegging 
van het mededingingsbeleid in ruime zin 
niet mag leiden tot versterking van reeds 
gevestigde ondernemingen en aanbieders 
van goederen en diensten, maar de 
algemene doelstelling moet hebben om de 
toegang van nieuwe spelers en de 
ontwikkeling van nieuwe ideeën en 
technieken te vergemakkelijken, om zo de 
EU-burgers maximaal te laten profiteren;

Or. en

Amendement 21
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteiten de 
concurrentieverstoringen en de 
economische gevolgen daarvan aan een 
grondige beoordeling te onderwerpen; 
vraagt de Commissie potentiële 
onevenwichten tussen de lidstaten in deze 
sector, met inbegrip van de oorzaken 
ervan, op te sporen;

Or. el
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Amendement 22
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat de verlenging van de
speciale crisisregeling voor staatssteun een 
bijdrage heeft geleverd aan het behoud 
van financiële stabiliteit, het voorkomen 
van protectionisme en de instelling van 
een mechanisme voor herstructurering 
van banken en crisisafwikkeling, 
ontwikkelingen die allemaal bijzonder 
nuttig zijn in programmalanden;

3. spreekt de zorg uit dat de crisisregeling 
voor staatssteun, die bedoeld was als een 
tijdelijke oplossing, toch niet zo tijdelijk 
is; zet vraagtekens bij de effectieve 
bijdrage van de tijdelijke kaderregeling 
aan een gelijk speelveld in de hele EU; 
onderstreept in zijn jaarlijkse verslag over 
het mededingingsbeleid voor de derde 
maal op rij dat deze tijdelijke maatregelen 
zo snel mogelijk beëindigd moeten 
worden;

Or. en

Amendement 23
Bas Eickhoutnamens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat de verlenging van de 
speciale crisisregeling voor staatssteun een 
bijdrage heeft geleverd aan het behoud van 
financiële stabiliteit, het voorkomen van 
protectionisme en de instelling van een 
mechanisme voor herstructurering van 
banken en crisisafwikkeling, 
ontwikkelingen die allemaal bijzonder 
nuttig zijn in programmalanden;

3. wijst erop dat de verlenging van de 
speciale crisisregeling voor staatssteun een 
bijdrage heeft geleverd aan het behoud van 
financiële stabiliteit, het voorkomen van 
protectionisme en de instelling van een 
mechanisme voor herstructurering van 
banken en crisisafwikkeling, 
ontwikkelingen die allemaal bijzonder 
nuttig zijn in programmalanden, maar 
betreurt het dat deze aanpak onder meer 
bij DEXIA heeft gefaald en dringt erop 
aan dat lessen worden getrokken uit 
eerdere ontoereikende interventies en dat 
op basis daarvan werkwijzen worden 
vastgesteld;
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Or. en

Amendement 24
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat de verlenging van de 
speciale crisisregeling voor staatssteun een 
bijdrage heeft geleverd aan het behoud van 
financiële stabiliteit, het voorkomen van 
protectionisme en de instelling van een 
mechanisme voor herstructurering van 
banken en crisisafwikkeling, 
ontwikkelingen die allemaal bijzonder 
nuttig zijn in programmalanden;

3. wijst erop dat de verlenging van de 
speciale crisisregeling voor staatssteun 
gezien de omstandigheden noodzakelijk 
was en een bijdrage heeft geleverd aan het
voorkomen van grotere financiële en 
economische instabiliteit en de instelling 
van een mechanisme voor herstructurering 
van banken en crisisafwikkeling;

Or. en

Amendement 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat de verlenging van de 
speciale crisisregeling voor staatssteun een 
bijdrage heeft geleverd aan het behoud van 
financiële stabiliteit, het voorkomen van 
protectionisme en de instelling van een 
mechanisme voor herstructurering van 
banken en crisisafwikkeling, 
ontwikkelingen die allemaal bijzonder 
nuttig zijn in programmalanden;

3. wijst erop dat de verlenging van de 
speciale crisisregeling voor staatssteun een 
bijdrage heeft geleverd aan het behoud van 
financiële stabiliteit, het voorkomen van 
protectionisme en de instelling van een 
mechanisme voor herstructurering van 
banken en crisisafwikkeling, 
ontwikkelingen die allemaal bijzonder 
nuttig zijn in programmalanden die met 
ernstige liquiditeitsproblemen te kampen 
hebben;

Or. el
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Amendement 26
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat de verlenging van de 
speciale crisisregeling voor staatssteun een 
bijdrage heeft geleverd aan het behoud van 
financiële stabiliteit, het voorkomen van 
protectionisme en de instelling van een 
mechanisme voor herstructurering van 
banken en crisisafwikkeling, 
ontwikkelingen die allemaal bijzonder 
nuttig zijn in programmalanden;

3. wijst erop dat de verlenging van de 
speciale crisisregeling voor staatssteun 
mogelijk een bijdrage heeft geleverd aan 
het voorkomen van protectionisme en de 
instelling van een mechanisme voor 
herstructurering van banken en 
crisisafwikkeling, ontwikkelingen die 
allemaal bijzonder nuttig zijn in 
programmalanden;

Or. en

Amendement 27
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. houdt vol dat staatssteun ontvangende 
banken hun omvang moeten verkleinen, 
hun bedrijfsmodel op het uitvoerbare 
gedeelte van hun activiteiten moeten 
richten en de gevolgen voor niet-
gesteunde concurrenten en Europese 
belastingbetalers zoveel mogelijk moeten 
beperken;

Schrappen

Or. en

Amendement 28
Claudio Morganti
Matteo Salvini
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. houdt vol dat staatssteun ontvangende 
banken hun omvang moeten verkleinen, 
hun bedrijfsmodel op het uitvoerbare 
gedeelte van hun activiteiten moeten 
richten en de gevolgen voor niet-gesteunde 
concurrenten en Europese belastingbetalers 
zoveel mogelijk moeten beperken;

4. houdt vol dat staatssteun ontvangende 
banken hun omvang moeten verkleinen, 
hun bedrijfsmodel op het uitvoerbare 
gedeelte van hun activiteiten moeten 
richten, de toegang tot kredieten voor 
gezinnen en ondernemingen moeten 
verbeteren en de gevolgen voor niet-
gesteunde concurrenten en Europese 
belastingbetalers zoveel mogelijk moeten 
beperken; acht het tegen deze achtergrond 
passend een scheiding tussen 
commerciële en zakenbanken te 
overwegen;

Or. it

Amendement 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. houdt vol dat staatssteun ontvangende 
banken hun omvang moeten verkleinen, 
hun bedrijfsmodel op het uitvoerbare 
gedeelte van hun activiteiten moeten 
richten en de gevolgen voor niet-gesteunde 
concurrenten en Europese belastingbetalers 
zoveel mogelijk moeten beperken;

4. houdt vol dat staatssteun ontvangende 
banken hun bedrijfsmodel op het 
uitvoerbare gedeelte van hun activiteiten 
moeten richten en de gevolgen voor niet-
gesteunde concurrenten en Europese 
belastingbetalers zoveel mogelijk moeten 
beperken;

Or. el

Amendement 30
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. houdt vol dat staatssteun ontvangende 
banken hun omvang moeten verkleinen, 
hun bedrijfsmodel op het uitvoerbare 
gedeelte van hun activiteiten moeten 
richten en de gevolgen voor niet-gesteunde 
concurrenten en Europese belastingbetalers 
zoveel mogelijk moeten beperken;

4. houdt vol dat staatssteun ontvangende 
banken hun omvang en complexiteit 
moeten verkleinen, hun bedrijfsmodel op 
het uitvoerbare gedeelte van hun 
activiteiten moeten richten, een 
bovengrens moeten vaststellen voor 
beloningen en de gevolgen voor niet-
gesteunde concurrenten en Europese 
belastingbetalers zoveel mogelijk moeten 
beperken;

Or. en

Amendement 31
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is ingenomen met het feit dat "van 
banken werd gevraagd dat zij zouden 
afstappen van onhoudbare 
bedrijfsmodellen die zijn gebaseerd op 
buitensporige hefbomen en te sterke 
afhankelijkheid van korte 
wholesalefunding en dat zij ook werden 
aangemoedigd zich opnieuw op hun 
kernactiviteiten te concentreren"; roept 
de Commissie in dit verband op nota te 
nemen van het standpunt van de 
deskundigengroep op hoog niveau inzake 
structurele bankhervormingen in de EU 
met betrekking tot de voorgestelde 
juridische scheiding tussen 
handelsactiviteiten en deposito's;

Or. en
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Amendement 32
Bas Eickhoutnamens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat de huidige 
consolidatie in de bankensector het 
marktaandeel van verscheidene grote 
financiële instellingen juist heeft doen 
toenemen, en vraagt de Commissie 
daarom met aandrang om de sector goed 
in het oog te houden, met als doel de 
concurrentie in de Europese 
bankensectoren te bevorderen, onder 
meer door het opleggen van 
herstructureringsplannen wanneer het 
deze instellingen door middel van 
retaildeposito's mogelijk wordt gemaakt 
om risicovollere 
investeringsbankactivitieten te 
kruissubsidiëren;

Or. en

Amendement 33
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. brengt in herinnering dat voor een 
volledig beeld van de financiële 
staatssteun rekening moet worden 
gehouden met de ECB-financiering van 
de financiële sector en met impliciete 
garanties van systeemrelevante financiële 
instellingen, en dat de Commissie 
dienovereenkomstig moet handelen;

Or. en
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Amendement 34
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. brengt in herinnering dat 
systeemrelevante financiële instellingen 
op een niet te verwaarlozen manier 
profiteren van impliciete staatssteun en 
dat zij derhalve niet verenigbaar zijn met 
een concurrerende sociale 
markteconomie;

Or. en

Amendement 35
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quinquies. is ingenomen met het 
rapport-Liikanen inzake structurele 
bankhervormingen in de EU als een 
eerste stap en benadrukt dat de structurele 
scheiding van retail- en 
investeringsbanken een voorwaarde is 
voor het herstel van een concurrerende 
bankensector waar risico's naar behoren 
worden vastgesteld, gescheiden, beheerd 
en gecontroleerd;

Or. en
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Amendement 36
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert aan de verklaring van de top 
van de eurozone van 29 juni 2012; is het 
ermee eens dat de vicieuze cirkel tussen 
banken en overheden moet worden 
doorbroken, rechtstreekse 
herkapitalisering van banken via het 
Europese stabiliteitsmechanisme mogelijk 
moet zijn en er dringend één enkel 
toezichtmechanisme moet worden 
opgericht;

5. herinnert aan de verklaring van de top 
van de eurozone van 29 juni 2012; is het 
ermee eens dat de vicieuze feedbacklus 
tussen overheden en banken moet worden 
doorbroken;

Or. en

Amendement 37
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert aan de verklaring van de top 
van de eurozone van 29 juni 2012; is het 
ermee eens dat de vicieuze cirkel tussen 
banken en overheden moet worden 
doorbroken, rechtstreekse 
herkapitalisering van banken via het 
Europese stabiliteitsmechanisme mogelijk 
moet zijn en er dringend één enkel 
toezichtmechanisme moet worden 
opgericht; 

5. herinnert aan de verklaring van de top 
van de eurozone van 29 juni 2012; is het 
ermee eens dat de vicieuze cirkel tussen 
banken en overheden moet worden 
doorbroken en er dringend één enkel 
toezichtmechanisme moet worden 
opgericht;

Or. en

Amendement 38
Jürgen Klute
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert aan de verklaring van de top 
van de eurozone van 29 juni 2012; is het 
ermee eens dat de vicieuze cirkel tussen 
banken en overheden moet worden 
doorbroken, rechtstreekse herkapitalisering 
van banken via het Europese 
stabiliteitsmechanisme mogelijk moet zijn 
en er dringend één enkel 
toezichtmechanisme moet worden 
opgericht; 

5. herinnert aan de verklaring van de top 
van de eurozone van 29 juni 2012; is het 
ermee eens dat de vicieuze cirkel tussen 
banken en overheden moet worden 
doorbroken, rechtstreekse herkapitalisering 
van banken via het Europese 
stabiliteitsmechanisme mogelijk moet zijn 
en er dringend één enkel 
toezichtmechanisme moet worden 
opgericht waarin aandacht wordt 
geschonken aan de verschillen in 
bedrijfsvorm, -omvang en -concept binnen 
de bankensector;

Or. en

Amendement 39
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert aan de verklaring van de top 
van de eurozone van 29 juni 2012; is het 
ermee eens dat de vicieuze cirkel tussen 
banken en overheden moet worden 
doorbroken, rechtstreekse herkapitalisering 
van banken via het Europese 
stabiliteitsmechanisme mogelijk moet zijn 
en er dringend één enkel 
toezichtmechanisme moet worden 
opgericht;

5. herinnert aan de verklaring van de top 
van de eurozone van 29 juni 2012; is het 
ermee eens dat de vicieuze cirkel tussen 
banken en overheden moet worden 
doorbroken, rechtstreekse herkapitalisering 
van banken via het Europese 
stabiliteitsmechanisme mogelijk moet zijn 
en er dringend één enkel 
toezichtmechanisme moet worden 
opgericht alsmede één enkel Europees 
depositogarantiefonds;

Or. el
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Amendement 40
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. vraagt de Commissie streng toe te zien 
op antitrust en regels inzake 
concentratiecontrole, teneinde transparante, 
open en eerlijke financiële markten te
bevorderen; waardeert haar onderzoeken 
inzake de OTC-derivatenmarkt, in het 
bijzonder met betrekking tot 
kredietverzuimswap (CDS), 
handelsgegevens en -diensten, 
betalingsdiensten en de verspreiding van 
financiële informatie op markten;

6. vraagt de Commissie streng toe te zien 
op antitrust en regels inzake 
concentratiecontrole, teneinde 
gereguleerde, transparante, open en 
eerlijke financiële markten te 
bewerkstelligen; waardeert haar 
onderzoeken inzake de OTC-
derivatenmarkt, in het bijzonder met 
betrekking tot kredietverzuimswap (CDS), 
handelsgegevens en -diensten, 
betalingsdiensten en de verspreiding van 
financiële informatie op markten;

Or. en

Amendement 41
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. vraagt de mededingingsautoriteiten van 
de EU toe te zien op het gedrag en de 
markteffecten van grote financiële spelers 
en oligopolies zoals 
kredietbeoordelingsbureaus, evenals 
perioden van prijsschommelingen in 
verband met financiële markten, en 
topprioriteit te geven aan de vermeende 
rentemanipulatie bij Libor, Euribor en 
Tibor;

7. vraagt de mededingingsautoriteiten van 
de EU toe te zien op het gedrag en de 
markteffecten van grote financiële spelers 
en oligopolies zoals 
kredietbeoordelingsbureaus, evenals 
perioden van prijsschommelingen in 
verband met financiële markten, en 
topprioriteit te geven aan de vermeende 
rentemanipulatie bij Libor, Euribor en 
Tibor, en daarbij nauw samen te werken 
met andere rechtsgebieden; roept de 
Commissie op ervoor te zorgen dat deze 
kwestie volledig wordt onderzocht, met 
inbegrip van de vraag of alle EU-
instrumenten zijn gebruikt om dit te 
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voorkomen;

Or. en

Amendement 42
Claudio Morganti
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. vraagt de mededingingsautoriteiten van 
de EU toe te zien op het gedrag en de 
markteffecten van grote financiële spelers 
en oligopolies zoals 
kredietbeoordelingsbureaus, evenals 
perioden van prijsschommelingen in 
verband met financiële markten, en 
topprioriteit te geven aan de vermeende 
rentemanipulatie bij Libor, Euribor en 
Tibor;

7. vraagt de mededingingsautoriteiten van 
de EU toe te zien op het gedrag en de 
markteffecten van grote financiële spelers 
en oligopolies zoals 
kredietbeoordelingsbureaus, evenals 
perioden van prijsschommelingen in 
verband met financiële markten, en 
topprioriteit te geven aan de vermeende 
rentemanipulatie bij Libor, Euribor en 
Tibor om te voorkomen dat op de 
hypotheekbubbel een rentebubbel volgt;

Or. it

Amendement 43
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie opnieuw een 
voorstel te doen voor de oprichting van 
een openbaar ratingbureau dat het enige 
bureau moet zijn dat staatsschulden 
binnen de Europese Unie mag 
beoordelen; wijst erop dat dit openbaar 
ratingbureau geen marktdeelnemer is en 
er bijgevolg van mag worden uitgegaan 
dat het bij de beoordeling van 
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staatsschulden en van de financiële 
stabiliteit van de Unie in het algemeen een 
rationelere en meer op de lange termijn 
gerichte visie hanteert;

Or. en

Amendement 44
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Derde tussenkopje

Ontwerpresolutie Amendement

Ondersteuning van groei, banen en 
concurrentievermogen

Ondersteuning van duurzame groei, banen 
en concurrentievermogen

Or. en

Amendement 45
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent dat het mededingingsbeleid een 
belangrijke drijvende kracht is voor 
productiviteit en mondiaal 
concurrentievermogen door de grote rol 
ervan bij de ondersteuning van gezonde 
overheidsfinanciën en de Europa 2020-
doelstellingen voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei; 

Schrappen

Or. en

Amendement 46
Derk Jan Eppink
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent dat het mededingingsbeleid een 
belangrijke drijvende kracht is voor 
productiviteit en mondiaal
concurrentievermogen door de grote rol 
ervan bij de ondersteuning van gezonde 
overheidsfinanciën en de Europa 2020-
doelstellingen voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei;

8. erkent dat het mededingingsbeleid een
essentieel instrument is voor de 
instandhouding van de interne markt en
een belangrijke drijvende kracht is voor 
productiviteit en het externe
concurrentievermogen van de EU;

Or. en

Amendement 47
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. erkent dat het mededingingsbeleid een 
belangrijke drijvende kracht is voor 
productiviteit en mondiaal 
concurrentievermogen door de grote rol 
ervan bij de ondersteuning van gezonde 
overheidsfinanciën en de Europa 2020-
doelstellingen voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei;

8. erkent dat het mededingingsbeleid een 
belangrijke drijvende kracht is voor 
productiviteit, effectiviteit en mondiaal 
concurrentievermogen door de grote rol 
ervan bij de ondersteuning van billijke en 
open markten, gezonde overheidsfinanciën 
en de Europa 2020-doelstellingen voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei;

Or. el

Amendement 48
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9



AM\917381NL.doc 25/57 PE496.675v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat felle mededinging 
noodzakelijk is voor de verdieping van de 
interne markt, de uitvoering van de 
Digitale agenda en de bevordering van 
innovatie; merkt op dat alle antitrust-, 
staatssteun- en concentratiecontrole-
instrumenten van essentieel belang zijn 
voor de herstructurering van de economie;

9. benadrukt dat felle mededinging 
noodzakelijk is voor de verdieping van de 
interne markt, het herstel van de 
economische groei, de aantrekkelijkheid 
van de Europese markt op wereldniveau, 
de uitvoering van de Digitale agenda en de 
bevordering van onderzoek en innovatie; 
merkt op dat alle antitrust-, staatssteun- en 
concentratiecontrole-instrumenten van 
essentieel belang zijn voor een betere 
regulering van de markten, een grotere  
transparantie en de herstructurering van 
de economie;

Or. el

Amendement 49
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat felle mededinging
noodzakelijk is voor de verdieping van de 
interne markt, de uitvoering van de 
Digitale agenda en de bevordering van 
innovatie; merkt op dat alle antitrust-, 
staatssteun- en concentratiecontrole-
instrumenten van essentieel belang zijn 
voor de herstructurering van de economie;

9. benadrukt dat naast een gezonde 
verscheidenheid aan economische 
entiteiten ook een krachtig en proactief 
industriebeleid noodzakelijk is voor de 
verdieping van de interne markt, de 
uitvoering van de Digitale agenda en de
bevordering van innovatie; merkt op dat 
antitrust- en concentratiecontrole-
instrumenten van essentieel belang zijn 
voor de herstructurering van de economie;

Or. en

Amendement 50
Antolín Sánchez Presedo
Salvador Garriga Polledo
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is van mening dat de gevolgen voor
ondernemingen van onderzoeken inzake 
staatssteun in overeenstemming moeten 
zijn met het vertrouwens- en het 
rechtszekerheidsbeginsel; is, gelet op de 
gevallen waarin de sociale en 
economische effecten de baten 
ruimschoots overtreffen, van mening dat 
terugvordering niet de enige manier mag 
zijn om de mededinging te herstellen, als 
er betere oplossingen kunnen worden 
gevonden, en dat terugvorderingen in elk 
geval proportioneel en evenredig moeten 
zijn;

Or. en

Amendement 51
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst op het arrest van het Gerecht 
in de zaak-MasterCard van 24 mei 2012, 
waarin is bevestigd dat multilaterale 
afwikkelingsvergoedingen in strijd zijn 
met de mededinging; verzoekt de 
Commissie opnieuw met klem om een 
wetgevingsvoorstel te doen waarmee 
gezorgd wordt voor een gelijk speelveld op 
de markt voor kaartbetalingen, om zo het 
groeipotentieel van deze markt volledig te 
benutten en nieuwe spelers toegang te 
verlenen tot de markt;

Or. en
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Amendement 52
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. is van mening dat overheidsoptreden 
dat gericht is op het verlenen van steun 
aan slachtoffers van omvangrijke fraude 
en onwettige financiële praktijken, met als 
enige doel om verdere schade te 
voorkomen en hun rechten te herstellen, 
niet moet worden beschouwd als 
staatssteun;

Or. en

Amendement 53
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. draagt de Commissie op het 
mededingingsbeleid op doeltreffende wijze 
ten uitvoer te leggen en milieuvriendelijke 
technologieën en hulpbronnen te 
bevorderen; merkt op dat de nieuwe ETS-
richtsnoeren moeten bijdragen aan het 
voorkomen van koolstoflekken, het behoud 
van prijssignalen en het zoveel mogelijk 
beperken van verstoringen;

10. draagt de Commissie op het 
mededingingsbeleid op doeltreffende wijze 
ten uitvoer te leggen en milieuvriendelijke 
technologieën en hulpbronnen te 
bevorderen; merkt op dat de nieuwe ETS-
richtsnoeren moeten bijdragen aan het 
voorkomen van koolstoflekken, het behoud 
van prijssignalen en het zoveel mogelijk 
beperken van verstoringen;

is van mening dat de huidige lage ETS-
prijs nauwelijks bijdraagt aan de 
bevordering van klimaatvriendelijke 
technologieën en de overgang naar een 
koolstofarme economie vertraagt; roept de 
Commissie derhalve op structurele 
maatregelen voor te stellen om het 
overschot aan CO2-rechten in de derde 
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fase van het ETS aan te pakken;

Or. en

Amendement 54
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat het mededingingsbeleid 
maatschappelijke integratie moet 
bevorderen via toegang tot markten, 
economische vooruitgang en betere 
overheidsuitgaven, subsidiewedlopen 
binnen de EU moet voorkomen en de 
lidstaten in staat moet stellen 
markttekortkomingen te corrigeren en 
diensten van algemeen belang en 
kwetsbare personen te ondersteunen;

11. benadrukt dat het mededingingsbeleid 
toegang tot markten, economische 
vooruitgang en betere overheidsuitgaven 
moet bevorderen, subsidiewedlopen 
binnen de EU moet voorkomen en de 
lidstaten in staat moet stellen 
markttekortkomingen te corrigeren en 
diensten van algemeen belang en 
kwetsbare personen te ondersteunen;

Or. en

Amendement 55
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

De modernisering van het EU-
staatssteunbeleid
11 bis. is ingenomen met de mededeling 
van de Commissie: "De modernisering 
van het EU-staatssteunbeleid",
COM(2012) 0209; verzoekt de Commissie 
evenwel te waarborgen dat de stimulering 
van economische groei als een van de 
algemene doelstellingen van deze 
hervorming niet opnieuw leidt tot 
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stijgende overheidsschulden; 

Or. en

Amendement 56
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderstreept dat de primaire
doelstelling van het staatssteuntoezicht is 
om een gelijk speelveld op de interne 
markt te garanderen; is ingenomen met 
het pakket voor de modernisering van het 
staatssteunbeleid als hoeksteen van de 
lopende modernisering van het 
mededingingsbeleid; roept op tot een 
tijdige tenuitvoerlegging van het 
hervormingspakket;

Or. en

Amendement 57
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat adequate staatssteun 
voor de ecologische transformatie van de 
economie mogelijk moet zijn in het kader 
van het mededingingsbeleid, met name 
met betrekking tot hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie, en 
dat dit het uitgangspunt moet zijn voor de 
nieuwe richtsnoeren;

Or. en
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Amendement 58
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. is het met de Commissie eens dat 
de staatssteunprocedures versneld moeten 
worden om meer de nadruk te kunnen 
leggen op gecompliceerde maatregelen die 
grote gevolgen hebben voor de 
concurrentie op de interne markt; neemt 
nota van het voorstel van de Commissie 
om haar beoordelingsvrijheid met 
betrekking tot de afhandeling van 
klachten, te vergroten; roept de 
Commissie op te voorzien in 
gedetailleerde criteria om in het kader 
hiervan belangrijke van minder 
belangrijke maatregelen te 
onderscheiden; wijst erop dat dit 
onderscheid adequaat kan worden 
gemaakt aan de hand van hogere 
drempels voor de de-minimisverordening 
en uitbreiding van de horizontale 
categorieën van de 
machtigingsverordening en de algemene 
groepsvrijstellingsverordening;

Or. en

Amendement 59
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. neemt nota van het algemene 
voornemen van de Commissie om meer 
maatregelen vrij te stellen van de 
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verplichting tot aanmelding; benadrukt 
evenwel dat de lidstaten ervoor moeten 
zorgen dat vooraf vast staat dat de 
staatssteunregels in acht worden genomen 
bij de-minimismaatregelen en bij 
steunregelingen die onder een 
groepsvrijstellingsverordening vallen, 
teneinde toereikend toezicht te behouden, 
waarbij de Commissie achteraf toezicht 
zal blijven uitoefenen op dit soort 
maatregelen;

Or. en

Amendement 60
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quinquies. onderstreept dat de 
Commissie een betere uitwisseling met de 
lidstaten tot stand moet brengen wat 
betreft de kwaliteit en de snelheid 
waarmee informatie worden ingediend en 
bij de uitwerking van de aanmelding; 
onderstreept dat effectieve nationale 
systemen moeten waarborgen dat 
staatssteunmaatregelen die van de 
verplichting tot voorafgaande aanmelding 
zijn vrijgesteld, in overeenstemming zijn 
met het EU-recht;

Or. en

Amendement 61
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 sexies. merkt op dat relevante 
informatie over staatssteuntoezicht in 
voorkomende gevallen enkel door de 
lidstaten wordt geleverd; verzoekt de 
Commissie te beoordelen of zij 
aanvullende menskracht nodig heeft om 
haar instrumenten voor het verzamelen 
van informatie uit te breiden en haar in 
staat te stellen om rechtstreekse 
informatie te ontvangen van 
marktdeelnemers; merkt evenwel op dat 
de Commissie niet de mogelijkheid moet 
hebben om aanvullende kwaliteits- en 
efficiëntiecriteria op te nemen in de 
beoordeling van de verenigbaarheid en 
dat beslissingen hieromtrent aan de 
steunverlenende autoriteit moeten worden 
overgelaten;

Or. en

Amendement 62
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat het recente pakket van 
diensten van algemeen economisch belang 
moet leiden tot een eenvoudiger, 
duidelijker en flexibeler kader voor 
hoogwaardige overheidsdiensten; is het 
ermee eens dat ziekenhuizen, sociale 
woningbouw, alle maatschappelijke 
diensten en diensten van algemeen 
economisch belang onder een de-
minimisniveau moeten worden vrijgesteld;

12. merkt op dat Europese burgers een 
gebiedsdekkende en betaalbare 
voorziening van noodzakelijke en 
belangrijke diensten van hoge kwaliteit 
willen; wijst er in dit verband op dat 
instandhouding van de mededinging 
tussen verschillende aanbieders daartoe 
van cruciaal belang is; benadrukt dat het 
recente pakket van diensten van algemeen 
economisch belang kan leiden tot een 
eenvoudiger, duidelijker en flexibeler 
kader in dit opzicht; wijst op de 
verantwoordelijkheid die de Commissie 
volgens de mededingingsregels van het 
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VWEU heeft om te waarborgen dat de aan 
diensten van algemeen belang toegekende 
compensatie in overeenstemming is met 
de EU-staatssteunregels teneinde te 
voorkomen dat de dienstverlening aan het 
publiek van lage kwaliteit is, doch hoge 
kosten met zich meebrengt; is bezorgd dat
teveel diensten worden vrijgesteld van 
toezicht door de autoriteiten als gevolg 
van te hoge de-minimisniveaus;

Or. en

Amendement 63
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat het recente pakket van 
diensten van algemeen economisch belang 
moet leiden tot een eenvoudiger, 
duidelijker en flexibeler kader voor 
hoogwaardige overheidsdiensten; is het 
ermee eens dat ziekenhuizen, sociale 
woningbouw, alle maatschappelijke 
diensten en diensten van algemeen 
economisch belang onder een de-
minimisniveau moeten worden vrijgesteld;

12. benadrukt dat het recente pakket van 
diensten van algemeen economisch belang 
moet leiden tot een eenvoudiger, 
duidelijker en flexibeler kader voor 
hoogwaardige overheidsdiensten; is
bezorgd dat ziekenhuizen, sociale 
woningbouw en alle maatschappelijke 
diensten zullen profiteren van een
algemene vrijstelling van de verplichting 
tot aanmelding, met name gelet op de 
recente vaststelling dat het 
vrijstellingsmechanisme belangrijke 
tekortkomingen vertoont;

Or. en

Amendement 64
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12



PE496.675v01-00 34/57 AM\917381NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat het recente pakket van 
diensten van algemeen economisch belang 
moet leiden tot een eenvoudiger, 
duidelijker en flexibeler kader voor 
hoogwaardige overheidsdiensten; is het 
ermee eens dat ziekenhuizen, sociale 
woningbouw, alle maatschappelijke 
diensten en diensten van algemeen 
economisch belang onder een de-
minimisniveau moeten worden vrijgesteld;

12. benadrukt dat het recente pakket van 
diensten van algemeen economisch belang 
moet leiden tot een eenvoudiger, 
duidelijker en flexibeler kader voor 
hoogwaardige overheidsdiensten, alsmede 
tot toenemende concurrentie en het 
bevorderen van een gelijker speelveld 
tussen openbare en particuliere 
aanbieders van deze diensten; is het ermee 
eens dat ziekenhuizen, sociale 
woningbouw, alle maatschappelijke 
diensten en diensten van algemeen 
economisch belang onder een de-
minimisniveau moeten worden vrijgesteld;

Or. en

Amendement 65
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat het recente pakket van 
diensten van algemeen economisch belang 
moet leiden tot een eenvoudiger, 
duidelijker en flexibeler kader voor 
hoogwaardige overheidsdiensten; is het 
ermee eens dat ziekenhuizen, sociale 
woningbouw, alle maatschappelijke 
diensten en diensten van algemeen 
economisch belang onder een de-
minimisniveau moeten worden vrijgesteld;

12. benadrukt dat het recente pakket van 
diensten van algemeen economisch belang 
moet leiden tot een eenvoudiger, 
duidelijker en flexibeler kader voor 
hoogwaardige overheidsdiensten; herhaalt
dat ziekenhuizen, sociale woningbouw, alle 
maatschappelijke diensten en diensten van 
algemeen economisch belang moeten 
worden vrijgesteld zonder drempels;

Or. en

Amendement 66
Bas Eickhout
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. betreurt het dat de Commissie 
vasthoudt aan de beperkte reikwijdte van 
de vrijstellingen van de staatssteunregels 
op het gebied van sociale woningbouw, en 
dat deze in het recente pakket van 
diensten van algemeen economisch 
belang beperkt blijven tot 
achterstandsgroepen of sociaal kansarme 
groepen; roept de Commissie op een 
flexibele en constructieve houding aan te 
nemen ten aanzien van lidstaten die als 
gevolg van deze definitie moeilijkheden 
ondervinden op het gebied van de sociale 
woningbouw;

Or. en

Amendement 67
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Vijfde tussenkopje

Ontwerpresolutie Amendement

Verbetering van het welzijn van de 
consument: het voorbeeld van de 
levensmiddelensector

Verbetering van het welzijn van de 
consument: sectorale ontwikkelingen

Or. en

Amendement 68
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Vijfde tussenkopje
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Ontwerpresolutie Amendement

Verbetering van het welzijn van de
consument: het voorbeeld van de 
levensmiddelensector

Verbetering van het algemeen welzijn: het 
voorbeeld van de levensmiddelensector

Or. en

Amendement 69
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf -14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-14 bis. betreurt het feit dat in het GLB-
voorstel, ondanks de algemene 
doelstelling om het GLB meer 
marktgericht te maken, nog steeds 
bepaalde afwijkingen van artikel 101 
VWEU zijn opgenomen; is van mening 
dat ook de landbouw volledig 
onderworpen moet zijn aan 
mededingingsregels;

Or. en

Amendement 70
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is bezorgd over het feit dat de 
voedselprijzen sinds medio 2007 
aanzienlijk zijn gestegen, met grote 
schommelingen in de producentenprijzen, 
en dat de voedselprijzen voor consumenten 
een belangrijke bijdrage leveren aan de 
algehele inflatie; benadrukt dat het nieuwe 

14. is bezorgd over het feit dat de 
voedselprijzen sinds medio 2007 
aanzienlijk zijn gestegen, met grote 
schommelingen in de producentenprijzen, 
en dat de voedselprijzen voor consumenten 
een belangrijke bijdrage leveren aan de 
algehele inflatie; wijst op de noodzaak om 
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kader voor collectieve onderhandelingen 
in de productieketen vergezeld moet gaan 
van concurrentiebevorderend 
functioneren van 
producentenorganisaties en een platform 
om toezicht te houden op de 
voedselprijzen;

landbouwbeleidsmaatregelen te vermijden 
die de nationale markten verdelen en de 
effectieve werking van de interne markt in 
de weg staan, zoals productiequota; dringt 
er bij de Commissie op aan om in 
samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteiten streng toezicht 
te houden op de concurrentie in de agro-
industriële sector in termen van 
ondersteuning, transparantie en 
consumptieprijsontwikkeling in alle lagen 
van de waardeketen;

Or. en

Amendement 71
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is bezorgd over het feit dat de 
voedselprijzen sinds medio 2007 
aanzienlijk zijn gestegen, met grote 
schommelingen in de producentenprijzen, 
en dat de voedselprijzen voor consumenten 
een belangrijke bijdrage leveren aan de 
algehele inflatie; benadrukt dat het nieuwe 
kader voor collectieve onderhandelingen in 
de productieketen vergezeld moet gaan van 
concurrentiebevorderend functioneren van 
producentenorganisaties en een platform 
om toezicht te houden op de 
voedselprijzen;

14. is bezorgd over het feit dat de 
voedselprijzen sinds medio 2007 
aanzienlijk zijn gestegen, met grote 
schommelingen in de producentenprijzen, 
en dat de voedselprijzen voor consumenten 
een belangrijke bijdrage leveren aan de 
algehele inflatie; benadrukt dat het nieuwe 
kader voor collectieve onderhandelingen in 
de productieketen vergezeld moet gaan van 
concurrentiebevorderend functioneren van 
producentenorganisaties en een platform 
om toezicht te houden op de 
voedselprijzen; brengt in herinnering dat 
de voordelen voor de consument in de 
levensmiddelensector kunnen worden 
vermeerderd door de mededinging in alle 
andere economische sectoren op dezelfde 
manier te hervormen;

Or. en
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Amendement 72
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is bezorgd over het feit dat de 
voedselprijzen sinds medio 2007 
aanzienlijk zijn gestegen, met grote 
schommelingen in de producentenprijzen, 
en dat de voedselprijzen voor consumenten 
een belangrijke bijdrage leveren aan de 
algehele inflatie; benadrukt dat het nieuwe 
kader voor collectieve onderhandelingen in 
de productieketen vergezeld moet gaan van 
concurrentiebevorderend functioneren 
van producentenorganisaties en een 
platform om toezicht te houden op de 
voedselprijzen;

14. is bezorgd over het feit dat de 
voedselprijzen sinds medio 2007 
aanzienlijk zijn gestegen, met grote 
schommelingen in de producentenprijzen, 
en dat de voedselprijzen voor consumenten 
een belangrijke bijdrage leveren aan de 
algehele inflatie; benadrukt dat het nieuwe 
kader voor collectieve onderhandelingen in 
de productieketen vergezeld moet gaan van 
een platform om toezicht te houden op de 
voedselprijzen;

Or. en

Amendement 73
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderstreept dat diensten van 
algemeen economisch en sociaal belang 
een belangrijk onderdeel vormen van de 
totale dienstverlening in de lidstaten, 
hetgeen impliceert dat aanzienlijke winst 
kan worden geboekt door deze diensten 
efficiënter te maken; onderstreept dat het 
in dit perspectief essentieel is te 
waarborgen dat de regelgeving voor deze 
diensten bescherming biedt aan 
consumenten, in plaats van aan 
aanbieders van deze diensten;

Or. en
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Amendement 74
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst op de grote rol van speculatie 
op de voedselmarkten als een van de 
voornaamste oorzaken van 
prijsvolatiliteit; betreurt het dat hier in het 
verslag over het mededingingsbeleid 2011 
geen melding van wordt gemaakt; roept 
de Commissie op maatregelen te nemen 
ter bestrijding van de speculatie op de 
voedselmarkten;

Or. en

Amendement 75
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verzoekt de Commissie met klem 
een herziening van het Europese 
mededingingsbeleid te overwegen die 
verder gaat dan haar huidige beperkte 
nadruk op consumentenwelzijn en 
gerichtheid op lage voedselprijzen; 
onderstreept dat het verlagen van de 
voedselprijzen niet ten koste mag gaan 
van werkgelegenheid, milieubescherming, 
voedselkwaliteit en voedselveiligheid;

Or. en
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Amendement 76
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. keurt de genoemde "algemene 
doelstelling om het GLB meer 
marktgericht te maken" af; roept de 
Commissie op om nader in te gaan op de 
positieve rol van producentenorganisaties 
en coöperaties in het verbeteren van het 
welzijn van kleine landbouwers en het 
versterken van hun 
onderhandelingspositie tegenover de 
upstreamindustrie;

Or. en

Amendement 77
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. kijkt uit naar het verslag van het 
Europees mededingingsnetwerk (ECN) 
over deze kwestie; neemt kennis van het 
feit dat granen en zuivelproducten de meest 
onderzochte sectoren in antitrustzaken zijn 
en moedigt de nationale 
mededingingsautoriteiten (NMA's) aan 
meer initiatieven op dit gebied te 
ontwikkelen;

15. kijkt uit naar het verslag van het 
Europees mededingingsnetwerk (ECN) 
over deze kwestie; neemt kennis van het 
feit dat granen en zuivelproducten de meest 
onderzochte sectoren in antitrustzaken zijn 
en moedigt de nationale 
mededingingsautoriteiten (NMA's) aan 
meer initiatieven op dit gebied te 
ontwikkelen; verzoekt de Commissie zich 
te buigen over de Europese 
suikerindustrie, die in 2011 en 2012 te 
maken kreeg met een bijzonder hoge 
prijsinflatie;

Or. en
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Amendement 78
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Specifieke bedrijfstakken
15 bis. dringt er bij de Commissie 
nogmaals op aan volledige uitvoering te 
geven aan het interne 
energiemarktpakket; spoort de Commissie 
ertoe aan om, zolang de totstandbrenging 
van een open en concurrerende interne 
markt voor energie nog niet volledig is 
gerealiseerd, nauwlettend toezicht te 
houden op de concurrentieverhoudingen 
in de energiemarkten, in concreto als de 
privatisering van nutsbedrijven leidt tot 
monopolistische of oligopolistische 
markten;

Or. en

Amendement 79
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
concurrentiekwesties in een complexe 
omgeving, zoals multilaterale betalingen, 
met de nodige omzichtigheid te 
behandelen; is van mening dat specifieke 
kwesties die zich voordoen op dit gebied 
per geval moeten worden bekeken;

Or. en
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Amendement 80
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. is ingenomen met de goedkeuring 
van het pakket "Betere luchthavens", dat 
betrekking heeft op de toegang tot 
luchthavenslots, de efficiëntie en de 
kwaliteit van grondafhandelingsdiensten 
en geluidsgerelateerde beperkingen op 
luchthavens; staat positief tegenover de 
concentratiecontrole en de 
antitrustonderzoeken die de Commissie in 
de luchtvaartsector heeft uitgevoerd; 
verzoekt de Commissie om scherp toezicht 
te houden op door alle overheidsniveaus 
aan regionale luchthavens en 
lowcostmaatschappijen verleende 
staatssteun om ervoor te zorgen dat de 
staatssteun bepaalde luchthavens en 
luchtvaartmaatschappijen geen oneerlijke 
voordelen oplevert ten opzichte van 
andere; onderstreept dat steun uit de 
structuurfondsen een onwettige vorm van 
staatssteun kan zijn;

Or. en

Amendement 81
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. verzoekt de Commissie om de 
recente ontwikkelingen op de interne 
markt voor luchtvracht- en expresdiensten 
zorgvuldig te onderzoeken; is in dit 
opzicht van mening dat de voorgenomen 
fusie van de Amerikaanse onderneming 
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UPS en de Nederlandse onderneming 
TNT Express grondig moet worden 
bekeken en onderzocht;

Or. en

Amendement 82
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. merkt op dat FedEx en UPS in 
de Verenigde Staten een soort duopolie 
vormen op de expresmarkt en Europese 
concurrenten de afgelopen tien jaar in 
feite van de markt hebben geweerd; merkt 
op dat de EU intussen haar markten 
geleidelijk heeft geopend voor 
Amerikaanse ondernemingen; stelt vast 
dat er na de fusie tussen TNT en UPS nog 
slechts één grote Europese expres- en 
logistiekonderneming concurreert op 
Europees en wereldniveau; is derhalve 
van mening dat prijsconcurrentie op de 
interne markt zeer negatieve gevolgen kan 
hebben voor de consumenten;

Or. en

Amendement 83
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quinquies. onderstreept dat er op de 
luchtvaartmarkt van de Verenigde Staten 
geen sprake is van een gelijk speelveld 
voor Europese ondernemingen en dat de 
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Europees-Amerikaanse luchtvaartmarkt 
nog steeds duidelijk uit evenwicht is 
omdat Europese 
luchtvrachtmaatschappijen de toegang tot 
de binnenlandse Amerikaanse markt 
wordt geweigerd en de concurrentie door 
de ongunstige omstandigheden maar 
moeilijk aan kunnen gaan; benadrukt dat 
deze ongelijke markttoegang de 
concurrentie verstoort en uiteindelijk 
schadelijk is voor de Europese 
logistieksector en zijn klanten;

Or. en

Amendement 84
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. moedigt de Comissie aan de 
cultuur van mededinging verder te 
bevorderen door algemene beginselen vast 
te stellen en door de acties van 
ondernemingen op dit gebied te 
ondersteunen, in het bijzonder door meer 
interesse te tonen voor en een positievere 
houding aan te nemen ten opzichte van 
naleving, omdat hiervan een 
doorslaggevend preventief effect uitgaat 
dat het publieke belang dient;

Or. en

Amendement 85
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. beveelt aan de procedure voor de 
regeling van geschillen en, in voorkomend 
geval, ontradende en evenredige boetes te 
gebruiken, en tegelijkertijd de nadelige 
economische en maatschappelijke 
gevolgen te vermijden die voortvloeien uit 
het uit de markt drukken van 
ondernemingen die het zwaar hebben;

18. beveelt aan de procedure voor de 
regeling van geschillen en, in voorkomend 
geval, ontradende en evenredige boetes te 
gebruiken, en tegelijkertijd de nadelige 
economische en maatschappelijke 
gevolgen te vermijden die voortvloeien uit 
het uit de markt drukken van 
ondernemingen die het zwaar hebben; is 
van mening dat het gebruik van steeds 
hogere boetes als enige antitrust-
instrument wellicht te bot is, niet in het 
minst vanwege het mogelijke verlies aan 
werkgelegenheid omdat bedrijven boetes 
niet kunnen betalen; benadrukt dat een 
beleid van hoge boetes niet gebruikt mag 
worden als alternatief 
financieringsmechanisme voor de 
begroting; is voorstander van een ‘wortel 
en stok’-benadering waarbij slecht gedrag 
wordt bestraft met sancties die echt 
afschrikkend werken, met name voor 
recidivisten, en goed gedrag in de hand 
wordt gewerkt met stimulansen;

Or. en

Amendement 86
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. herinnert eraan dat de financiële 
crisis ondernemingen in de problemen 
heeft gebracht die van groot belang zijn 
voor de inwoners van een groot aantal 
lidstaten; is derhalve van mening dat 
sociale factoren moeten worden 
meegewogen bij het bepalen van de 
omvang van de staatssteun voor dergelijke 
ondernemingen; is van mening dat de 
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staatssteun in deze gevallen de in 
Verordening (EG) nr. 1998/2006 
vastgestelde drempels mag overschrijden;

Or. en

Amendement 87
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. merkt op dat boetes niet moeten 
voorkomen dat bedrijven hun directeurs en 
personeel intern verantwoordelijk houden 
of, in voorkomend geval, dat de lidstaten 
kwesties inzake strafrechtelijke 
aansprakelijkheid aanpakken; verzoekt de 
Commissie een mededeling over deze 
aspecten te laten verschijnen;

19. merkt op dat boetes niet moeten 
voorkomen dat bedrijven hun directeurs en 
personeel intern verantwoordelijk houden 
of, in voorkomend geval, dat de lidstaten 
kwesties inzake strafrechtelijke 
aansprakelijkheid aanpakken;

Or. en

Amendement 88
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is zeer bezorgd over de conclusie 
van de Europese Rekenkamer dat de 
Commissie niet systematisch probeert 
niet-aangemelde steunmaatregelen op te 
sporen en dat zij geen alomvattende 
evaluatie verricht van de gevolgen 
achteraf van haar staatssteuncontroles; 
verzoekt om verdere verduidelijking over 
de uitspraak van commissaris Almunia in 
de commissie Economische en monetaire 
zaken van 19 juni dat mogelijk tot 40 % 
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van de in het kader van de 
groepsvrijstellingsverordeningen 
verleende gevallen van staatssteun, 
problematisch is;

Or. en

Amendement 89
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Boetebeleid
19 bis. wijst er opnieuw op dat de methode 
voor het bepalen van de hoogte van boetes 
is vastgelegd in een niet-
wetgevingsdocument – de 
boeterichtsnoeren 2006 – en verzoekt de 
Commissie nogmaals met klem een 
gedetailleerde, op het legaliteitsbeginsel 
gestoelde grondslag voor het bepalen van 
de hoogte van boetes, samen met nieuwe 
boetebeginselen, op te nemen in 
Verordening (EG) nr. 1/2003;

Or. en

Amendement 90
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. herhaalt de oproep van het 
Parlement tot een algemene herziening 
van de boeterichtsnoeren van de 
Commissie op basis van zes jaar 
praktijkervaring en stelt opnieuw voor te 
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kijken naar beginselen als: 
- het rekening houden met het feit dat de 
toepassing van strikte 
nalevingsprogramma's voor overtreders 
geen negatieve consequenties mag hebben 
die verder gaan dan een met de inbreuk 
evenredigde rechtsvordering;
- het rekening houden met de uit de EU-
antitrustwetgeving voortvloeiende 
wisselwerking tussen overheids- en 
particuliere aansprakelijkheid; de 
Commissie moet erop toezien dat bij de 
vaststelling van boetes rekening wordt 
gehouden met eventueel reeds aan derden 
uitbetaalde vergoedingen; dit moet ook 
geschieden in het geval van 
ondernemingen ten aanzien waarvan 
soepelheid is betracht; het aansporen van 
overtreders om middels een 
buitengerechtelijke schikking tot 
schadevergoeding over te gaan alvorens 
er een definitieve beslissing over de te 
betalen boete wordt getroffen;
- het gedetailleerd vastleggen van de 
voorwaarden waaronder moederbedrijven 
die beslissende invloed op een dochter 
uitoefenen maar niet rechtstreeks bij een 
inbreuk betrokken zijn, hoofdelijk 
aansprakelijk zijn voor inbreuk op de 
antitrustregels door hun dochters;
-  de vereiste dat er bij recidivegevallen 
een duidelijke koppeling wordt gelegd 
tussen enerzijds de inbreuk waarnaar een 
onderzoek gaande is en in het verleden 
begane inbreuken en anderzijds de 
betrokken onderneming; er dient een 
maximumtermijn te worden overwogen;

Or. en

Amendement 91
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. neemt nota van het huidige 
voorstel van de Commissie voor de 
modernisering van het staatssteunbeleid; 
verzoekt de Commissie met klem om in dit 
kader de bovengenoemde kwesties aan te 
pakken en ervoor te zorgen dat de
uiteindelijke verzwakking van de 
voorafgaande monitoring gecompenseerd 
wordt door effectieve en strenge 
monitoring achteraf door de Commissie, 
om te garanderen dat de regels correct 
worden nageleefd;

Or. en

Amendement 92
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quater. is van mening dat de 
Commissie – die het best is toegerust om 
prijsverhogingen van door haar 
onderzochte kartels te beoordelen – in 
termen van het reguleren van de 
interactie tussen publieke en particuliere 
aansprakelijkheid, bij het vaststellen van 
de boete rekening moet houden met de 
omvang van de onwettige winsten en 
verliezen die de betrokkenen hebben 
geboekt of geleden; merkt op dat dit een 
op effecten gebaseerde aanpak zou zijn 
die snelle afhandeling van particuliere 
vervolgvorderingen zou bevorderen;

Or. en
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Amendement 93
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quinquies. merkt op dat het hanteren 
van de wereldwijde omzet bij het bepalen 
van het maximum van 10 % kan leiden tot 
meerdere boetes voor dezelfde inbreuk 
gelet op het groeiende aantal 
mededingingsautoriteiten wereldwijd; 
merkt derhalve op dat de in de EER 
behaalde omzet een betere parameter is 
dan de wereldwijde omzet;

Or. en

Amendement 94
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 sexies. wijst opnieuw op het feit dat het 
aantal verzoeken tot verlaging van de 
opgelegde boetes wegens onvermogen om 
te betalen, met name van de zijde van 
monoproducenten en mkb-bedrijven, is 
toegenomen; is nog steeds van mening dat 
een systeem van latere betaling en/of 
betaling in termijnen als een alternatief 
kan worden gezien voor verlaging van de 
opgelegde boetes, om te voorkomen dat 
ondernemingen failliet gaan;

Or. en

Amendement 95
Andreas Schwab
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 septies. wacht nog steeds op een 
aanpassing van de boeterichtsnoeren voor 
monoproducenten en mkb-bedrijven; is 
evenwel ingenomen met het feit dat de 
Commissie in haar besluit van 28 maart 
2012 in zaak COMP/39452 ("Beslag voor 
vensters en vensterdeuren") rekening 
heeft gehouden met de specifieke 
behoeften van monoproducenten;

Or. en

Amendement 96
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 octies. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat haar boete- en 
handhavingsbeleid de markt weer in 
evenwicht brengt en ondernemingen 
stimuleert om inbreuken intern vast te 
stellen en op vrijwillige basis te herstellen; 
verzoekt de Commissie met klem rekening 
te houden met de omvang van de 
onwettige winsten en verliezen die de 
betrokkenen hebben geboekt of geleden;

Or. en

Amendement 97
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een voorstel in 
te dienen volgens de gewone 
wetgevingsprocedure, ter bevordering van 
individuele en collectieve particuliere 
schadevorderingen van bedrijven en 
consumenten als gevolg van inbreuken op 
de antitrustwetgeving van de EU; is van 
mening dat een dergelijk voorstel 
mededinging maar geen ongegronde 
procesvoering moet bevorderen, kleine en 
diffuse schade moet dekken en volledige 
overeenstemming met de openbare 
handhaving moet waarborgen;

Schrappen

Or. en

Amendement 98
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een voorstel in
te dienen volgens de gewone 
wetgevingsprocedure, ter bevordering van 
individuele en collectieve particuliere 
schadevorderingen van bedrijven en 
consumenten als gevolg van inbreuken op 
de antitrustwetgeving van de EU; is van 
mening dat een dergelijk voorstel 
mededinging maar geen ongegronde 
procesvoering moet bevorderen, kleine en 
diffuse schade moet dekken en volledige 
overeenstemming met de openbare 
handhaving moet waarborgen;

20. verzoekt de Commissie om 
alternatieve geschillenbeslechting sterker 
in overweging te nemen als de beste 
manier om financiële compensatie te 
verlenen voor schade die geleden is als 
gevolg van inbreuken op de wetgeving; is 
van mening dat een voorstel dat verband 
houdt met schadevergoedingsacties geen
ongegronde procesvoering moet 
bevorderen, kleine schade moet dekken en 
volledige overeenstemming met de 
openbare handhaving moet waarborgen;

Or. en
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Amendement 99
Sophia in 't Veld

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een voorstel in 
te dienen volgens de gewone 
wetgevingsprocedure, ter bevordering van 
individuele en collectieve particuliere 
schadevorderingen van bedrijven en 
consumenten als gevolg van inbreuken op 
de antitrustwetgeving van de EU; is van 
mening dat een dergelijk voorstel 
mededinging maar geen ongegronde 
procesvoering moet bevorderen, kleine en 
diffuse schade moet dekken en volledige 
overeenstemming met de openbare 
handhaving moet waarborgen;

20. verzoekt de Commissie met klem het 
ernstig vertraagde voorstel in te dienen 
volgens de gewone wetgevingsprocedure, 
ter bevordering van individuele en 
collectieve particuliere schadevorderingen 
van bedrijven en consumenten als gevolg 
van inbreuken op de antitrustwetgeving
van de EU; is van mening dat een dergelijk 
voorstel mededinging maar geen 
ongegronde procesvoering moet 
bevorderen, kleine en diffuse schade moet 
dekken, volledig in overeenstemming moet 
zijn met de Europese transparantieregels, 
uitzonderingen in het kader van de 
clementieregelingen daadwerkelijk en 
specifiek moet motiveren, en volledige 
overeenstemming met de openbare 
handhaving moet waarborgen;

Or. en

Amendement 100
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een voorstel in 
te dienen volgens de gewone 
wetgevingsprocedure, ter bevordering van 
individuele en collectieve particuliere 
schadevorderingen van bedrijven en 
consumenten als gevolg van inbreuken op 
de antitrustwetgeving van de EU; is van 
mening dat een dergelijk voorstel 
mededinging maar geen ongegronde

20. roept de Commissie op een voorstel in 
te dienen ter bevordering van individuele 
en collectieve particuliere 
schadevorderingen van bedrijven en 
consumenten als gevolg van inbreuken op 
de antitrustwetgeving van de EU; is van 
mening dat een dergelijk voorstel 
mededinging maar geen onrechtmatige
procesvoering moet bevorderen, kleine en 
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procesvoering moet bevorderen, kleine en
diffuse schade moet dekken en volledige 
overeenstemming met de openbare 
handhaving moet waarborgen;

diffuse schade moet dekken en volledige 
overeenstemming met de openbare 
handhaving moet waarborgen; roept de 
Commissie op naar behoren rekening te 
houden met mechanismen voor 
zelfregulering en vrijwillige en informele 
geschillenbeslechting om verhaal te 
verkrijgen;

Or. en

Amendement 101
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verwijst opnieuw naar de eerdere 
resoluties van het Parlement van 2 
februari 2012 over het "Jaarverslag 
inzake het mededingingsbeleid van de 
EU" en over "Op weg naar een 
samenhangende Europese aanpak van 
collectieve verhaalmechanismen" in 
termen van een mogelijk voorstel van de 
Commissie met betrekking tot collectieve 
verhaalmechanismen;

Or. en

Amendement 102
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. staat positief tegenover de 
samenwerking binnen het ECN en met 
nationale rechtbanken, teneinde de 
doeltreffendheid en samenhang van het 

21. staat positief tegenover de 
samenwerking binnen het Europees 
mededingingsnetwerk (ECN) en met 
nationale rechtbanken, teneinde de 
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mededingingsbeleid in heel Europa te 
waarborgen; verzoekt de Commissie 
convergentie en 
samenwerkingsovereenkomsten met andere 
jurisdicties te bevorderen, met inbegrip van 
voorzieningen voor informatie-uitwisseling 
tijdens onderzoeken, onder redelijke 
voorwaarden;

doeltreffendheid en samenhang van het 
mededingingsbeleid in heel Europa te 
waarborgen; is voorstander van effectieve 
deling van de verantwoordelijkheid tussen 
ECN-leden, aangezien bepaalde markten 
een grotere nationale dimensie hebben 
dan andere als gevolg van verschillende 
juridische, economische en culturele 
omstandigheden; verzoekt de Commissie 
convergentie en 
samenwerkingsovereenkomsten met andere 
jurisdicties te bevorderen, met inbegrip van 
voorzieningen voor informatie-uitwisseling 
tijdens onderzoeken, onder redelijke 
voorwaarden;

Or. en

Amendement 103
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. herhaalt dat de Commissie meer 
hulpmiddelen nodig heeft om de
toenemende werkdruk op het gebied van 
handhaving van de mededingingsregels op 
proactieve en effectievere wijze aan te 
pakken;

22. wenst verregaande terughoudendheid 
bij de opstelling van de begroting van de 
Commissie van volgend jaar; erkent 
echter dat de Commissie te maken heeft
met een hoge en toenemende werkdruk op 
het gebied van handhaving van de 
mededingingsregels; roept de Commissie 
derhalve opnieuw op medewerkers over te 
plaatsen naar deze kernbevoegdheidvan 
de Commissie;

Or. en

Amendement 104
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. herinnert eraan dat het maatschappelijk 
middenveld moet worden betrokken bij het 
opstellen en controleren van het 
mededingingsbeleid; verzoekt de 
Commissie een mededingingscultuur te 
bevorderen, zowel binnen de EU als 
daarbuiten;

23. herinnert eraan dat het maatschappelijk 
middenveld moet worden betrokken bij het 
opstellen en controleren van het 
mededingingsbeleid;

Or. en

Amendement 105
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. herinnert eraan dat het 
maatschappelijk middenveld moet worden 
betrokken bij het opstellen en controleren 
van het mededingingsbeleid; verzoekt de 
Commissie een mededingingscultuur te 
bevorderen, zowel binnen de EU als 
daarbuiten;

23. roept de Commissie op een 
mededingingscultuur te bevorderen, zowel 
binnen de EU als daarbuiten;

Or. en

Amendement 106
Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Commissie de op 
mededinging gerichte aanpak in 
evenwicht te brengen door andere 
economische overwegingen mee te laten 
spelen; roept de Commissie in dit kader op 
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een cultuur van Europese en 
internationale samenwerking te 
bevorderen in navolging van de Verenigde 
Naties, die 2012 hebben uitgeroepen tot 
het Internationale Jaar van de 
coöperaties;

Or. en

Amendement 107
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie en de nationale 
mededingingsautoriteiten.

Or. en


