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Изменение 6
Палома Лопес Бермехо, Патрик Льо Ярик
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0474/2018
Мишел Раймон
Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията
(2018/2102(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 32

Предложение за резолюция Изменение

32. счита, че е от приоритетно 
значение да се гарантира стриктното и 
обективно спазване на правилата за 
държавната помощ при справянето с 
бъдещи банкови кризи, така че 
данъкоплатците да бъдат защитени от 
тежестта на спасяването на банките;

32. счита, че е от приоритетно 
значение да се гарантира стриктното и 
обективно спазване на правилата за 
държавната помощ при справянето с 
бъдещи банкови кризи, така че 
данъкоплатците да бъдат защитени от 
тежестта на спасяването на банките; 
подчертава, че тази публична помощ 
за финансовия сектор доведе до 
значителни съкращения на 
публичните средства, предназначени 
за универсални услуги като 
образование и здравеопазване; осъжда 
факта, че тези съкращения оказаха 
значително отрицателно 
въздействие върху качеството и 
обхвата на посочените обществени 
услуги; изисква от Комисията да 
представи проучване относно 
въздействието на публичната помощ 
във финансовия сектор; счита, че 
това проучване следва да бъде 
обсъдено в Парламента;
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23.1.2019 A8-0474/7

Изменение 7
Палома Лопес Бермехо, Патрик Льо Ярик
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0474/2018
Мишел Раймон
Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията
(2018/2102(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 38

Предложение за резолюция Изменение

38. подчертава, че държавната 
помощ може да окаже 
неблагоприятно въздействие върху 
функционирането на вътрешния 
пазар; припомня строгите изисквания за 
прилагането на член 107, параграф 3, 
буква б) от ДФЕС; отбелязва, че 
повечето решения по антитръстови 
въпроси и за предоставяне на държавна 
помощ се вземат на национално 
равнище; поради това счита, че 
Комисията следва да извършва 
мониторинг и да взема мерки, за да 
гарантира съгласуваност на политиката 
на вътрешния пазар; призовава 
Комисията да започне изготвянето на 
пътна карта за по-добре насочена 
държавна помощ; приветства 
постоянните усилия на Комисията да 
пояснява различните аспекти на 
определението на държавна помощ, 
както е видно от известието ѝ относно 
понятието „държавна помощ“, посочено 
в член 107, параграф 1 от ДФЕС; 
отбелязва по-специално усилията за 
поясняване на понятията за 
„предприятие“ и „стопанска дейност“; 
отбелязва въпреки това, че продължава 
да е трудно да се прокара разделителна 
линия между стопанските и 
нестопанските дейности; отбелязва 

38. припомня строгите изисквания за 
прилагането на член 107, параграф 3, 
буква б) от ДФЕС; счита също така, 
че икономическият контекст не е 
равностоен в различните държави 
членки; счита, че държавите членки 
не разполагат с еднакъв капацитет, 
за да се защитават от последиците 
от икономическите кризи и че поради 
това държавната помощ може да 
бъде полезен и балансиран 
инструмент за справяне с 
нарушенията на пазара; счита, че 
държавната помощ може да бъде 
също така механизъм за защита на 
работни места и съществени 
социални ползи, за да се гарантира 
социалното сближаване; отбелязва, че 
повечето решения по антитръстови 
въпроси и за предоставяне на държавна 
помощ се вземат на национално 
равнище; поради това счита, че 
Комисията следва да извършва 
мониторинг и да взема мерки, за да 
гарантира съгласуваност на политиката 
на вътрешния пазар; призовава 
Комисията да започне изготвянето на 
пътна карта за по-добре насочена 
държавна помощ, имаща за цел 
подпомагане на държавите членки, 
засегнати от значителни социални 
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освен това, че ролята на Съда на 
Европейския съюз е да гарантира 
правилното тълкуване на Договора; 
призовава Комисията да продължи да 
обръща особено внимание на 
предоставянето на услуги от общ 
икономически интерес (УОИИ), 
включително в областта на 
енергетиката, транспорта и 
далекосъобщенията, при прилагането на 
правилата на ЕС за държавна помощ, 
особено в контекста на държавна 
подкрепа, насочена към изолирани, 
отдалечени или периферни региони в 
Съюза; подчертава, че когато се 
използва държавна помощ за 
насърчаване на услуги от общ интерес, 
целта следва да бъде ползата за 
потребителите и гражданите, а не 
подсилването на интереси на 
определени кръгове;

съкращения, при използването на 
този инструмент, за да се ограничи 
социалното въздействие на 
икономическата криза; приветства 
постоянните усилия на Комисията да 
пояснява различните аспекти на 
определението на държавна помощ, 
както е видно от известието ѝ относно 
понятието „държавна помощ“, посочено 
в член 107, параграф 1 от ДФЕС; 
отбелязва по-специално усилията за 
поясняване на понятията за 
„предприятие“ и „стопанска дейност“; 
отбелязва въпреки това, че продължава 
да е трудно да се прокара разделителна 
линия между стопанските и 
нестопанските дейности; отбелязва 
освен това, че ролята на Съда на 
Европейския съюз е да гарантира 
правилното тълкуване на Договора; 
призовава Комисията да продължи да 
обръща особено внимание на 
предоставянето на услуги от общ 
икономически интерес (УОИИ), 
включително в областта на 
енергетиката, транспорта и 
далекосъобщенията, при прилагането на 
правилата на ЕС за държавна помощ, 
особено в контекста на държавна 
подкрепа, насочена към изолирани, 
отдалечени или периферни региони в 
Съюза; подчертава, че когато се 
използва държавна помощ за 
насърчаване на услуги от общ интерес, 
целта следва да бъде ползата за 
потребителите и гражданите, а не 
подсилването на интереси на 
определени кръгове;
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23.1.2019 A8-0474/8

Изменение 8
Палома Лопес Бермехо, Патрик Льо Ярик
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0474/2018
Мишел Раймон
Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията
(2018/2102(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 49

Предложение за резолюция Изменение

49. изтъква съвместно 
договорените цели на енергийния съюз 
и посочва конкретно измерението на 
сигурността, декарбонизацията на 
икономиката, солидарността и 
доверието; подчертава важността 
на това да се гарантира, че 
европейските енергийни пазари се 
основават на принципите на 
правовата държава, конкуренцията, 
разнообразието от енергийни 
източници и доставчици, 
предвидимостта и прозрачността, и 
на това да не се допуска участниците 
на пазара, установени в Съюза или в 
трета държава, да държат 
доминантна позиция в ущърб на 
конкурентите и потребителите; 
призовава във връзка с това за по-
засилен контрол, а когато е 
необходимо – за налагане на мерки и 
задължения срещу такива участници 
на пазара; отбелязва по-специално, че 
стратегията, прилагана от някои 
енергийни дружества за разделянето на 
пазара на газ на ЕС и вследствие на това 
на потенциално нарушаване на 
антитръстовите правила на ЕС, трябва 
да бъде надлежно разгледана; освен 
това признава, че правнообвързващите 
ангажименти, поети от държавите 

49. изразява сериозна загриженост 
относно увеличаването на 
енергийната бедност в Европейския 
съюз; счита, че покачването на 
цените на енергията сериозно е 
нарушило семейните бюджети и е 
оказало пряко въздействие върху 
увеличаването на енергийната 
бедност; призовава Комисията да 
анализира във възможно най-кратки 
срокове начина, по който се 
определят цените в 
електроенергийния сектор, и да 
предприеме действия, за да се 
защитят интересите на 
потребителите и да се гарантира 
снабдяването с енергия на всички 
граждани; призовава Комисията да 
упражнява своите законни 
правомощия и да налага санкции на 
дружествата, които са отговорни за 
тези лоши практики; отбелязва по-
специално, че стратегията, прилагана от 
някои енергийни дружества за 
разделянето на пазара на газ на ЕС и 
вследствие на това на потенциално 
нарушаване на антитръстовите правила 
на ЕС, трябва да бъде надлежно 
разгледана; освен това признава, че 
правнообвързващите ангажименти, 
поети от държавите членки като част от 
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членки като част от Парижкото 
споразумение относно изменението на 
климата, няма да се реализират без 
наличието на конкретни държавни 
мерки за насърчаване и създаване на 
стимули за производството и 
използването на енергия от 
възобновяеми източници; отбелязва 
предстоящото преразглеждане на 
насоките относно държавната помощ и 
енергетиката, което вече няма да 
изключва два от секторите, извличащи 
максимална полза от държавните 
субсидии – ядрената енергетика и 
добива на изкопаеми горива, и което 
осигурява по-голяма гъвкавост за 
енергията от възобновяеми източници, 
произведена от потребителите; 
подчертава значението на 
доизграждането на енергийния съюз 
чрез интеграция на пазарите, особено 
чрез инвестиции в междусистемни 
електропроводи, където е необходимо и 
въз основа на пазарните условия и 
търговския потенциал, както и чрез 
увеличаване на капацитета за търговия в 
съществуващите междусистемни 
електропроводи; следователно 
подчертава, че всяко одобрение на 
държавна помощ за механизми за 
осигуряване на капацитет трябва да 
бъде подложено на тест за обективна 
необходимост, включително 
разглеждане на алтернативни мерки, по-
специално по-ефективно използване на 
съществуващите междусистемни 
връзки; подчертава, че механизмите за 
осигуряване на капацитет често 
представляват значителни разходи за 
потребителите и функционират като 
„скрита субсидия“ за подкрепа на 
нерентабилни и замърсяващи 
електроцентрали, което налага да се 
гарантира, че тези схеми не са отворени 
за най-замърсяващите активи при 
одобряването на всяко предоставяне на 
държавна помощ;

Парижкото споразумение относно 
изменението на климата, няма да се 
реализират без наличието на конкретни 
държавни мерки за насърчаване и 
създаване на стимули за производството 
и използването на енергия от 
възобновяеми източници; отбелязва 
предстоящото преразглеждане на 
насоките относно държавната помощ и 
енергетиката, което вече няма да 
изключва два от секторите, извличащи 
максимална полза от държавните 
субсидии – ядрената енергетика и 
добива на изкопаеми горива, и което 
осигурява по-голяма гъвкавост за 
енергията от възобновяеми източници, 
произведена от потребителите; 
подчертава значението на 
доизграждането на енергийния съюз 
чрез интеграция на пазарите, особено 
чрез инвестиции в междусистемни 
електропроводи, където е необходимо и 
въз основа на пазарните условия и 
търговския потенциал, както и чрез 
увеличаване на капацитета за търговия в 
съществуващите междусистемни 
електропроводи; следователно 
подчертава, че всяко одобрение на 
държавна помощ за механизми за 
осигуряване на капацитет трябва да 
бъде подложено на тест за обективна 
необходимост, включително 
разглеждане на алтернативни мерки, по-
специално по-ефективно използване на 
съществуващите междусистемни 
връзки; подчертава, че механизмите за 
осигуряване на капацитет често 
представляват значителни разходи за 
потребителите и функционират като 
„скрита субсидия“ за подкрепа на 
нерентабилни и замърсяващи 
електроцентрали, което налага да се 
гарантира, че тези схеми не са отворени 
за най-замърсяващите активи при 
одобряването на всяко предоставяне на 
държавна помощ;
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