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Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet betonar att 
tillfälligt statligt stöd till finanssektorn för 
att stabilisera det globala finansiella 
systemet kan ha varit nödvändigt i 
avsaknad av resolutionsverktyg men att 
det nu måste hårdgranskas och tas bort. 
Parlamentet beklagar att denna 
granskning är otillräcklig. Parlamentet 
upprepar därför sin begäran om att 
kommissionen ska undersöka om bankerna 
sedan krisens början har fått implicita 
subventioner och statsstöd i form av 
likviditetsstöd från centralbankerna. 
Parlamentet påminner om 
kommissionsledamot Vestagers utfästelser 
i den strukturerade dialogen med 
parlamentets ECON-utskott i november 
2017 om att begrunda den möjliga 
snedvridningen av konkurrensen till följd 
av ECB:s program för köp av värdepapper 
från företagssektorn och att återkomma 
med ett kvalitativt svar. Parlamentet 
betonar i detta avseende att begreppet 
selektivitet i samband med statligt stöd är 
ett viktigt kriterium som måste undersökas 
noggrant och hänvisar vidare till artikel 4.3 
i EU-fördraget, som innehåller den så 
kallade principen om lojalitet.

31. Europaparlamentet påpekar att, i 
enlighet med de tillfälliga 
rambestämmelserna för statligt stöd till 
finanssektorn som gäller fram till 
antagandet av 2013 års bankmeddelande, 
har vissa medlemsstater gjort omfattande 
insatser för att rädda sin nationella 
banksektor, medan andra endast i 
begränsad utsträckning har gagnats av 
detta system. Parlamentet konstaterar att 
konsekvenserna av den asymmetriska 
tillämpningen av bestämmelserna för 
statligt stöd inom bankunionen nu måste 
granskas ingående och beklagar att denna 
granskning är otillräcklig ur 
konkurrenssynpunkt. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att 
undersöka möjliga betydande 
snedvridningar av konkurrensen inom 
den europeiska banksektorn som uppstått 
till följd av EU-medlemsstaternas olika 
tillämpning av bestämmelserna för statligt 
stöd sedan 2008, och att i detta avseende 
lägga fram en rapport för parlamentet 
och rådet i syfte att fastställa lämpliga 
åtgärder för att återställa lika villkor för 
banker i bankunionen. Parlamentet 
upprepar dessutom sin begäran om att 
kommissionen ska undersöka om bankerna 
sedan krisens början har fått implicita 
subventioner och statsstöd i form av 
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likviditetsstöd från centralbankerna. 
Parlamentet påminner om 
kommissionsledamot Vestagers utfästelser 
i den strukturerade dialogen med 
parlamentets ECON-utskott i november 
2017 om att begrunda den möjliga 
snedvridningen av konkurrensen till följd 
av ECB:s program för köp av värdepapper 
från företagssektorn och att återkomma 
med ett kvalitativt svar. Parlamentet 
betonar i detta avseende att begreppet 
selektivitet i samband med statligt stöd är 
ett viktigt kriterium som måste undersökas 
noggrant och hänvisar vidare till artikel 4.3 
i EU-fördraget, som innehåller den så 
kallade principen om lojalitet.
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