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Johan Van Overtveldt
Konkurrenspolitiken – årsrapport 2020
(2020/2223(INI))

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. En öppen marknadsarkitektur inom 
handel och clearing som möjliggör en 
verklig konkurrens mellan 
marknadsinfrastrukturer är avgörande för 
att bevara och förstärka resiliensen på EU:s 
kapitalmarknader och stimulera 
marknadsledda innovationer och därmed 
ge bättre resultat för pensionärer, företag 
och investerare.

J. En öppen marknadsarkitektur inom 
handel och clearing som möjliggör en 
verklig konkurrens mellan 
marknadsinfrastrukturer är avgörande för 
att bevara och förstärka resiliensen på EU:s 
kapitalmarknader och stimulera 
marknadsledda innovationer och därmed 
ge bättre resultat för pensionärer, företag 
och investerare. Behovet av en öppen 
marknadsstruktur måste vägas mot 
faktorer avseende den finansiella 
stabiliteten.
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Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av en tillfällig ram för 
statsstödåtgärder, liksom ändringar för att 
förlänga och utvidga denna ram, som 
inrättats som svar på oväntade händelser i 
samband med den unika covid-19-krisen, 
så att medlemsstaterna kan stödja företag 
under pandemin. Parlamentet stöder 
upprätthållandet av undantagsåtgärder så 
länge som återhämtningen pågår, men 
understryker att ramen är ett tillfälligt 
verktyg. Parlamentet understryker att 
återställandet av effektiv konkurrens på 
medellång till lång sikt också är avgörande 
för att säkerställa att återhämtningen är 
snabb och beständig. Parlamentet noterar 
betydande skillnader mellan 
medlemsstaterna när det gäller deras 
tillgängliga finanspolitiska utrymme för 
tillhandahållande av statligt stöd.

12. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet av en tillfällig ram för 
statsstödåtgärder, liksom ändringar för att 
förlänga och utvidga denna ram, som 
inrättats som svar på oväntade händelser i 
samband med den unika covid-19-krisen, 
så att medlemsstaterna kan stödja företag 
under pandemin. Parlamentet stöder 
upprätthållandet av undantagsåtgärder så 
länge som den epidemiologiska 
situationen motiverar detta, men 
understryker att ramen är ett tillfälligt 
verktyg. Parlamentet understryker att 
återställandet av effektiv konkurrens på 
medellång till lång sikt också är avgörande 
för att säkerställa att återhämtningen är 
snabb och beständig. Parlamentet betonar 
att stödåtgärderna bör bli mer 
målinriktade i takt med att 
återhämtningen fortskrider. Parlamentet 
noterar betydande skillnader mellan 
medlemsstaterna när det gäller deras 
tillgängliga finanspolitiska utrymme för 
tillhandahållande av statligt stöd.

Or. en



AM\1233123SV.docx PE692.569v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

2.6.2021 A9-0168/4

Ändringsförslag 4
Markus Ferber
för PPE-gruppen

Betänkande A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Konkurrenspolitiken – årsrapport 2020
(2020/2223(INI))

Förslag till resolution
Punkt 83

Förslag till resolution Ändringsförslag

83. Europaparlamentet noterar att 
beskattning huvudsakligen är en nationell 
behörighet som är beroende av 
regeringarnas och parlamentens politiska 
åsikter och åtgärder och som grundar sig på 
finanspolitik och politiska ambitioner när 
det gäller de offentliga finanserna. 
Parlamentet välkomnar kommissionens 
vaksamhet när det gäller verkställandet av 
statsstödsregler på skatteområdet. 
Parlamentet upprepar att selektivt statligt 
skattestöd kan skapa ojämlika spelregler på 
den inre marknaden och att aggressiv 
skatteplanering inte bara skadar en rättvis 
konkurrens utan även undergräver de 
sociala systemens funktion i allmänhet. 
Parlamentet betonar vikten av att reformera 
det nuvarande skattesystemet för att se till 
att skatter betalas där värdet skapas. 
Parlamentet uppmanar i detta avseende 
kommissionen att se över sina riktlinjer för 
statligt stöd i syfte att bedöma vilka 
skattemässiga statliga stödåtgärder som 
snedvrider konkurrensen.

83. Europaparlamentet noterar att 
beskattning huvudsakligen är en nationell 
behörighet som är beroende av 
regeringarnas och parlamentens politiska 
åsikter och åtgärder och som grundar sig på 
finanspolitik och politiska ambitioner när 
det gäller de offentliga finanserna. 
Parlamentet välkomnar kommissionens 
vaksamhet när det gäller verkställandet av 
statsstödsregler på skatteområdet. 
Parlamentet upprepar att selektivt statligt 
skattestöd kan skapa ojämlika spelregler på 
den inre marknaden och att aggressiv 
skatteplanering inte bara skadar en rättvis 
konkurrens utan även undergräver de 
sociala systemens funktion i allmänhet. 
Parlamentet betonar vikten av att reformera 
det nuvarande skattesystemet för att se till 
att skatter betalas där värdet skapas. 
Parlamentet uppmanar i detta avseende 
kommissionen att se över sina riktlinjer för 
statligt stöd i syfte att bedöma vilka 
skattemässiga statliga stödåtgärder som 
snedvrider konkurrensen. Parlamentet 
noterar med oro att uppmärksammade 
statsstödsbeslut på skatteområdet har 
upphävts av tribunalen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att förbereda 
sådana beslut mer noggrant så att de 
håller i rätten.
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