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2.6.2021 A9-0168/2

Amendement 2
Markus Ferber
namens de PPE-Fractie

Verslag A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Mededingingsbeleid – jaarverslag 2020
(2020/2223(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat een open-
marktarchitectuur voor handel en clearing 
die echte mededinging tussen 
marktinfrastructuren mogelijk maakt, van 
cruciaal belang is voor het behoud en de 
versterking van de veerkracht van de 
kapitaalmarkten in de EU, de stimulering 
van marktgestuurde innovaties, en daarmee 
het behalen van betere resultaten voor 
gepensioneerden, bedrijven en beleggers;

J. overwegende dat een open-
marktarchitectuur voor handel en clearing 
die echte mededinging tussen 
marktinfrastructuren mogelijk maakt, van 
cruciaal belang is voor het behoud en de 
versterking van de veerkracht van de 
kapitaalmarkten in de EU, de stimulering 
van marktgestuurde innovaties, en daarmee 
het behalen van betere resultaten voor 
gepensioneerden, bedrijven en beleggers; 
overwegende dat de behoefte aan een 
open-marktstructuur moet worden 
afgewogen tegen overwegingen inzake 
financiële stabiliteit;

Or. en
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2.6.2021 A9-0168/3

Amendement 3
Markus Ferber
namens de PPE-Fractie

Verslag A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Mededingingsbeleid – jaarverslag 2020
(2020/2223(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de vaststelling 
van een tijdelijke kaderregeling inzake 
staatssteunmaatregelen, en de wijzigingen 
tot verlenging en uitbreiding daarvan, in 
respons op de onverwachte ontwikkelingen 
in verband met de ongekende COVID-19-
crisis, om de lidstaten in staat te stellen 
bedrijven tijdens de pandemie te steunen; 
staat achter de instandhouding van 
buitengewone maatregelen zolang het 
herstel nog gaande is, maar onderstreept 
dat het kader een tijdelijk instrument is; 
benadrukt dat het herstel van doeltreffende 
mededinging op de middellange tot lange 
termijn belangrijk is voor het waarborgen 
van een snel en consequent herstel; stelt 
vast dat er tussen de lidstaten aanzienlijke 
verschillen bestaan wat betreft de 
beschikbare begrotingsruimte voor de 
verlening van staatssteun;

12. is ingenomen met de vaststelling 
van een tijdelijke kaderregeling inzake 
staatssteunmaatregelen, en de wijzigingen 
tot verlenging en uitbreiding daarvan, in 
respons op de onverwachte ontwikkelingen 
in verband met de ongekende COVID-19-
crisis, om de lidstaten in staat te stellen 
bedrijven tijdens de pandemie te steunen; 
staat achter de instandhouding van 
buitengewone maatregelen zolang deze in 
het licht van de epidemiologische situatie 
gerechtvaardigd kunnen worden, maar 
onderstreept dat het kader een tijdelijk 
instrument is; benadrukt dat het herstel van 
doeltreffende mededinging op de 
middellange tot lange termijn belangrijk is 
voor het waarborgen van een snel en 
consequent herstel; beklemtoont dat de 
steunmaatregelen gerichter moeten 
worden naarmate het herstel vordert; stelt 
vast dat er tussen de lidstaten aanzienlijke 
verschillen bestaan wat betreft de 
beschikbare begrotingsruimte voor de 
verlening van staatssteun;

Or. en
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2.6.2021 A9-0168/4

Amendement 4
Markus Ferber
namens de PPE-Fractie

Verslag A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Mededingingsbeleid – jaarverslag 2020
(2020/2223(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 83

Ontwerpresolutie Amendement

83. merkt op dat belastingen 
voornamelijk een nationale bevoegdheid 
zijn, die afhangt van de politieke 
standpunten en de maatregelen van 
regeringen en parlementen, en gebaseerd is 
op begrotingsbeleid en politieke 
opvattingen over overheidsfinanciën; is 
ingenomen met de oplettendheid van de 
Commissie bij het handhaven van de regels 
inzake staatssteun op het gebied van 
belastingheffing; herhaalt dat selectieve 
fiscale staatssteun op de interne markt voor 
ongelijke randvoorwaarden kan zorgen en 
dat agressieve belastingplanning niet allen 
schadelijk is voor eerlijke mededinging, 
maar ook de goede werking van de sociale 
stelsels in het algemeen ondermijnt; 
onderstreept dat het belangrijk het huidige 
belastingstelsel te herzien, teneinde ervoor 
te zorgen dat belastingen worden betaald 
op de plaats waar waarde wordt gecreëerd; 
verzoekt de Commissie in dit verband haar 
regels inzake staatssteun te herzien, 
teneinde te bepalen welke fiscale 
staatssteunmaatregelen 
concurrentieverstorend werken;

83. merkt op dat belastingen 
voornamelijk een nationale bevoegdheid 
zijn, die afhangt van de politieke 
standpunten en de maatregelen van 
regeringen en parlementen, en gebaseerd is 
op begrotingsbeleid en politieke 
opvattingen over overheidsfinanciën; is 
ingenomen met de oplettendheid van de 
Commissie bij het handhaven van de regels 
inzake staatssteun op het gebied van 
belastingheffing; herhaalt dat selectieve 
fiscale staatssteun op de interne markt voor 
ongelijke randvoorwaarden kan zorgen en 
dat agressieve belastingplanning niet alleen 
schadelijk is voor eerlijke mededinging, 
maar ook de goede werking van de sociale 
stelsels in het algemeen ondermijnt; 
onderstreept dat het belangrijk is het 
huidige belastingstelsel te herzien, teneinde 
ervoor te zorgen dat belastingen worden 
betaald op de plaats waar waarde wordt 
gecreëerd; verzoekt de Commissie in dit 
verband haar regels inzake staatssteun te 
herzien, teneinde te bepalen welke fiscale 
staatssteunmaatregelen 
concurrentieverstorend werken; merkt met 
bezorgdheid op dat besluiten inzake 
staatssteun op het gebied van 
belastingheffing die op hoog niveau zijn 
genomen, door het Gerecht zijn 
herroepen; verzoekt de Commissie 
dergelijke besluiten in het vervolg beter 
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voor te bereiden, zodat ze in de rechtbank 
kunnen standhouden;

Or. en


