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Forslag til beslutning
Betragtning J

Forslag til beslutning Ændringsforslag

J. der henviser til, at en åben 
markedsarkitektur på området for handel 
og clearing, som åbner mulighed for reel 
konkurrence blandt markedsinfrastrukturer, 
er afgørende for at opretholde og styrke 
EU's kapitalmarkeders 
modstandsdygtighed og tilskynde til 
markedsdreven innovation og dermed 
levere bedre resultater for pensionister, 
virksomheder og investorer;

J. der henviser til, at en åben 
markedsarkitektur på området for handel 
og clearing, som åbner mulighed for reel 
konkurrence blandt markedsinfrastrukturer, 
er afgørende for at opretholde og styrke 
EU's kapitalmarkeders 
modstandsdygtighed og tilskynde til 
markedsdreven innovation og dermed 
levere bedre resultater for pensionister, 
virksomheder og investorer; der henviser 
til, at behovet for en åben 
markedsstruktur skal afvejes mod 
hensynet til finansiel stabilitet;
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Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. glæder sig over vedtagelsen af 
midlertidige rammebestemmelser for 
statsstøtteforanstaltninger og ændringer 
med henblik på at forlænge og udvide dem 
som reaktion på uventede drejninger i 
forbindelse med den helt ekstraordinære 
covid-19-krise, for at sætte 
medlemsstaterne i stand til at støtte 
virksomheder under pandemien; støtter 
opretholdelsen af ekstraordinære 
foranstaltninger, så længe genopretningen 
er i gang, men understreger, at 
rammebestemmelserne er et midlertidigt 
redskab; understreger, at det også er 
afgørende at genoprette reel konkurrence 
på mellemlang til lang sigt for at sikre 
hurtig og konsekvent genopretning; 
bemærker, at der er betydelige forskelle 
mellem medlemsstaterne med hensyn til 
deres finanspolitiske råderum til at yde 
statsstøtte;

12. glæder sig over vedtagelsen af 
midlertidige rammebestemmelser for 
statsstøtteforanstaltninger og ændringer 
med henblik på at forlænge og udvide dem 
som reaktion på uventede drejninger i 
forbindelse med den helt ekstraordinære 
covid-19-krise, for at sætte 
medlemsstaterne i stand til at støtte 
virksomheder under pandemien; støtter 
opretholdelsen af ekstraordinære 
foranstaltninger, så længe den 
epidemiologiske situation berettiger dem, 
men understreger, at 
rammebestemmelserne er et midlertidigt 
redskab; understreger, at det også er 
afgørende at genoprette reel konkurrence 
på mellemlang til lang sigt for at sikre 
hurtig og konsekvent genopretning; 
understreger, at støtteforanstaltninger bør 
målrettes mere, efterhånden som 
genopretningen skrider frem; bemærker, 
at der er betydelige forskelle mellem 
medlemsstaterne med hensyn til deres 
finanspolitiske råderum til at yde 
statsstøtte;
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83. bemærker, at beskatning først og 
fremmest er et nationalt 
kompetenceområde, der afhænger af 
regeringers og parlamenters politiske 
holdninger og tiltag, og er baseret på 
finanspolitikker og politiske ambitioner 
vedrørende offentlige finanser; glæder sig 
over Kommissionens agtpågivenhed med 
hensyn til at håndhæve reglerne for 
statsstøtte på skatteområdet; gentager, at 
selektiv skattemæssig statsstøtte kan skabe 
ulige vilkår på det indre marked, og at 
aggressiv skatteplanlægning ikke kun 
skader fair konkurrence, men også 
undergraver de sociale systemers 
funktionsmåde generelt; fremhæver 
betydningen af at reformere det nuværende 
skattesystem for at sikre, at der betales skat 
dér, hvor værdien skabes; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at revidere 
sine retningslinjer for statsstøtte med 
henblik på at vurdere, hvilke 
skattemæssige statsstøtteforanstaltninger 
der forvrider konkurrencen;

83. bemærker, at beskatning først og 
fremmest er et nationalt 
kompetenceområde, der afhænger af 
regeringers og parlamenters politiske 
holdninger og tiltag, og er baseret på 
finanspolitikker og politiske ambitioner 
vedrørende offentlige finanser; glæder sig 
over Kommissionens agtpågivenhed med 
hensyn til at håndhæve reglerne for 
statsstøtte på skatteområdet; gentager, at 
selektiv skattemæssig statsstøtte kan skabe 
ulige vilkår på det indre marked, og at 
aggressiv skatteplanlægning ikke kun 
skader fair konkurrence, men også 
undergraver de sociale systemers 
funktionsmåde generelt; fremhæver 
betydningen af at reformere det nuværende 
skattesystem for at sikre, at der betales skat 
dér, hvor værdien skabes; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at revidere 
sine retningslinjer for statsstøtte med 
henblik på at vurdere, hvilke 
skattemæssige statsstøtteforanstaltninger 
der forvrider konkurrencen; bemærker 
med bekymring, at højprofilerede 
statsstøtteafgørelser på skatteområdet er 
blevet omstødt af Retten; opfordrer 
Kommissionen til at forberede sådanne 
afgørelser mere omhyggeligt, således at de 
ikke kan omstødes af en domstol;
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