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23.1.2019 A8-0474/6

Pozměňovací návrh 6
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0474/2018
Michel Reimon
Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže
(2018/2102(INI))

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. domnívá se, že je prioritou zajistit, 
aby pravidla státní podpory byla striktně a 
nestranně dodržována při řešení budoucích 
bankovních krizí, aby byli daňoví 
poplatníci ochráněni před náklady, které si 
vyžádají záchrany bank;

32. domnívá se, že je prioritou zajistit, 
aby pravidla státní podpory byla striktně a 
nestranně dodržována při řešení budoucích 
bankovních krizí, aby byli daňoví 
poplatníci ochráněni před náklady, které si 
vyžádají záchrany bank; zdůrazňuje, 
že tato veřejná podpora finančnímu 
sektoru vedla k výrazným škrtům ve 
veřejných prostředcích vyčleněných na 
obecné služby, jako je školství a 
zdravotnictví; kritizuje skutečnost, že tyto 
škrty měly významný negativní dopad 
na kvalitu a rozsah těchto veřejných 
služeb; žádá Komisi, aby předložila studii 
o dopadu veřejné podpory poskytnuté 
finančnímu sektoru; domnívá se, že tato 
studie by měla být projednána 
v Parlamentu;
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23.1.2019 A8-0474/7

Pozměňovací návrh 7
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0474/2018
Michel Reimon
Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže
(2018/2102(INI))

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. zdůrazňuje rušivý dopad, který 
může mít státní podpora na fungování 
vnitřního trhu; připomíná přísné 
požadavky na uplatňování čl. 107 odst. 3 
písm. b) Smlouvy o fungování Evropské 
unie (SFEU); konstatuje, že většina 
rozhodnutí týkajících se antimonopolních 
otázek a státní podpory se přijímá na 
vnitrostátní úrovni; domnívá se proto, že 
by Komise měla monitorovat a přijímat 
opatření k zajištění jednotnosti politických 
opatření v rámci vnitřního trhu; vyzývá 
Komisi, aby přijala plán lépe zaměřené 
státní podpory; vítá vytrvalé úsilí Komise o 
vyjasnění různých aspektů definice pojmu 
státní podpora, které Komise prokázala ve 
svém sdělení o pojmu státní podpora 
uvedeném v čl. 107 odst. 1 SFEU; 
konkrétně upozorňuje na snahu vyjasnit 
pojmy „podnik“ a „hospodářská činnost“; 
podotýká však, že je stále obtížné stanovit 
hranici mezi hospodářskými a 
nehospodářskými činnostmi; dále 
zdůrazňuje, že zajistit řádný výklad 
Smlouvy je úlohou Evropského soudního 
dvora; vyzývá Komisi, aby při uplatňování 
pravidel státní podpory EU i nadále 
věnovala zvláštní pozornost poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu 
(SOHZ), včetně energetiky, dopravy a 
telekomunikací, zejména v souvislosti s 

38. připomíná přísné požadavky 
na uplatňování čl. 107 odst. 3 písm. b) 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU); také se domnívá, že ekonomická 
situace je v jednotlivých členských státech 
rozdílná; domnívá se, že ne všechny 
členské státy mají tutéž kapacitu bránit se 
důsledkům ekonomických krizí a že státní 
podpora proto může být užitečným 
a vyváženým nástrojem k řešení 
narušeného trhu; domnívá se, že státní 
podpora může být také mechanismem 
na ochranu pracovních míst a základních 
sociálních dávek s cílem zajistit sociální 
soudržnost; konstatuje, že většina 
rozhodnutí týkajících se antimonopolních 
otázek a státní podpory se přijímá na 
vnitrostátní úrovni; domnívá se proto, že 
by Komise měla monitorovat a přijímat 
opatření k zajištění jednotnosti politických 
opatření v rámci vnitřního trhu; vyzývá 
Komisi, aby přijala plán lépe zaměřené 
státní podpory, jehož účelem by bylo 
pomoci členským státům postiženým 
výraznými sociálními škrty k využití 
tohoto nástroje za účelem snížení 
sociálního dopadu ekonomické krize; vítá 
vytrvalé úsilí Komise o vyjasnění různých 
aspektů definice pojmu státní podpora, 
které Komise prokázala ve svém sdělení o 
pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 
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podporou státu určenou pro izolované, 
vzdálené nebo okrajové regiony v Unii; 
zdůrazňuje, že při používání státní podpory 
za účelem podpory služeb obecného zájmu 
by cílem měl být prospěch spotřebitelů a 
občanů, nikoli posilování zvláštních zájmů;

odst. 1 SFEU; konkrétně upozorňuje na 
snahu vyjasnit pojmy „podnik“ a 
„hospodářská činnost“; podotýká však, že 
je stále obtížné stanovit hranici mezi 
hospodářskými a nehospodářskými 
činnostmi; dále zdůrazňuje, že zajistit 
řádný výklad Smlouvy je úlohou 
Evropského soudního dvora; vyzývá 
Komisi, aby při uplatňování pravidel státní 
podpory EU i nadále věnovala zvláštní 
pozornost poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu (SOHZ), včetně 
energetiky, dopravy a telekomunikací, 
zejména v souvislosti s podporou státu 
určenou pro izolované, vzdálené nebo 
okrajové regiony v Unii; zdůrazňuje, že při 
používání státní podpory za účelem 
podpory služeb obecného zájmu by cílem 
měl být prospěch spotřebitelů a občanů, 
nikoli posilování zvláštních zájmů;
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23.1.2019 A8-0474/8

Pozměňovací návrh 8
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0474/2018
Michel Reimon
Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže
(2018/2102(INI))

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. zdůrazňuje společně dohodnuté 
cíle a cíle energetické unie a poukazuje 
konkrétně na rozměr bezpečnosti, 
dekarbonizace hospodářství, solidarity a 
důvěry; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 
aby byly evropské energetické trhy 
postaveny na zásadě právního státu, 
hospodářské soutěže, rozmanitosti zdrojů 
energie a dodavatelů, předvídatelnosti a 
transparentnosti a aby se zabránilo tomu, 
že by jakýkoli organizátor trhu, usazený v 
Unii nebo ve třetí zemi, získal dominantní 
postavení v neprospěch konkurentů a 
spotřebitelů; v této souvislosti vyzývá k 
většímu posuzování a případně k 
opatřením a ukládání povinností vůči 
těmto subjektům na trhu; poukazuje 
zejména na to, že je třeba řádně řešit 
strategii některých energetických 
společností, která spočívá v rozdělení trhu 
se zemním plynem v EU, čímž mohou 
porušovat antimonopolní pravidla EU; 
uznává dále, že právně závazné závazky 
přijaté členskými státy v rámci Pařížské 
dohody o klimatu nelze realizovat bez 
konkrétních státních opatření na podporu a 
vytváření pobídek pro výrobu a využívání 
energie z obnovitelných zdrojů a jejich 
umožnění; bere na vědomí nadcházející 
revizi pokynů pro oblast státní podpory a 
energetiky, která již nebude smět vylučovat 

49. vyjadřuje vážné znepokojení nad 
nárůstem energetické chudoby v Evropské 
unii; domnívá se, že zvýšení cen energie 
vážně narušilo rozpočty rodin a má přímý 
vliv na nárůst energetické chudoby; žádá 
Komisi, aby co nejdříve analyzovala 
způsoby stanovování cen v odvětví 
dodávek elektřiny a aby jednala, a 
chránila tak zájmy spotřebitelů a zajistila 
dodávky energie všem občanům; žádá 
Komisi, aby uplatňovala své právní výsady 
a ukládala sankce podnikům, které nesou 
odpovědnost za tyto špatné postupy; 
poukazuje zejména na to, že je třeba řádně 
řešit strategii některých energetických 
společností, která spočívá v rozdělení trhu 
se zemním plynem v EU, čímž mohou 
porušovat antimonopolní pravidla EU; 
uznává dále, že právně závazné závazky 
přijaté členskými státy v rámci Pařížské 
dohody o klimatu nelze realizovat bez 
konkrétních státních opatření na podporu a 
vytváření pobídek pro výrobu a využívání 
energie z obnovitelných zdrojů a jejich 
umožnění; bere na vědomí nadcházející 
revizi pokynů pro oblast státní podpory 
a energetiky, která již nebude smět 
vylučovat dvě odvětví, která nejvíce těží ze 
státních dotací, tedy odvětví jaderné 
energie a těžby fosilních paliv, a která 
zajistí větší flexibilitu pro energii 
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dvě odvětví, která nejvíce těží ze státních 
dotací, tedy odvětví jaderné energie a těžby 
fosilních paliv, a která zajistí větší 
flexibilitu pro energii z obnovitelných 
zdrojů, již vyrábějí spotřebitelé; zdůrazňuje 
význam dokončení energetické unie 
prostřednictvím integrace trhů, zejména 
investováním do potřebných propojení na 
základě tržních podmínek a obchodního 
potenciálu a zvýšením obchodovatelné 
kapacity ve stávajících propojeních; 
zdůrazňuje proto, že jakákoli schválení 
státních podpor pro kapacitní mechanismy 
musí podléhat přísným testům nezbytnosti 
včetně prozkoumání alternativních 
opatření, zejména účinnějšího využívání 
stávajících propojení; zdůrazňuje, že 
kapacitní mechanismy často představují 
značné náklady pro spotřebitele a fungují 
jako „skryté dotace“ podporující neziskové 
a znečišťující elektrárny, pročež je nutné 
zajistit, aby při schvalování jakékoli státní 
podpory nebyly dostupné pro nejvíce 
znečišťující zařízení;

z obnovitelných zdrojů, již vyrábějí 
spotřebitelé; zdůrazňuje význam dokončení 
energetické unie prostřednictvím integrace 
trhů, zejména investováním do potřebných 
propojení na základě tržních podmínek a 
obchodního potenciálu a zvýšením 
obchodovatelné kapacity ve stávajících 
propojeních; zdůrazňuje proto, že jakákoli 
schválení státních podpor pro kapacitní 
mechanismy musí podléhat přísným testům 
nezbytnosti včetně prozkoumání 
alternativních opatření, zejména 
účinnějšího využívání stávajících 
propojení; zdůrazňuje, že kapacitní 
mechanismy často představují značné 
náklady pro spotřebitele a fungují jako 
„skryté dotace“ podporující neziskové a 
znečišťující elektrárny, pročež je nutné 
zajistit, aby při schvalování jakékoli státní 
podpory nebyly dostupné pro nejvíce 
znečišťující zařízení;

Or. en


