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Forslag til beslutning
Punkt 32

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32. mener, at det er en prioritet at sikre, 
at statsstøttereglerne overholdes nøje og 
upartisk i spørgsmål om fremtidige 
bankkriser, således at skatteyderne 
beskyttes mod at skulle bære byrden i form 
af bankredningspakker;

32. mener, at det er en prioritet at sikre, 
at statsstøttereglerne overholdes nøje og 
upartisk i spørgsmål om fremtidige 
bankkriser, således at skatteyderne 
beskyttes mod at skulle bære byrden i form 
af bankredningspakker; understreger, at 
denne offentlige støtte til den finansielle 
sektor har ført til betydelige nedskæringer 
i de offentlige midler, der er afsat til 
almennyttige tjenester såsom uddannelse 
og sundhedstjenester; fordømmer, at disse 
nedskæringer har haft en betydelig 
negativ indvirkning på kvaliteten og 
omfanget af disse offentlige tjenester; 
anmoder Kommissionen om at forelægge 
en undersøgelse af indvirkningerne af 
offentlig støtte på den finansielle sektor; 
mener, at denne undersøgelse bør drøftes 
i Parlamentet;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 38

Forslag til beslutning Ændringsforslag

38. understreger den ødelæggende 
virkning, statsstøtten kan have på det 
indre markeds funktion; minder om de 
strenge krav om anvendelsen af artikel 107, 
stk. 3, litra b), i TEUF; bemærker, at de 
fleste afgørelser om kartelanliggender og 
statsstøtte træffes på nationalt niveau; 
mener derfor, at Kommissionen bør 
overvåge og træffe foranstaltninger for at 
sikre en konsekvent politisk på det indre 
marked; opfordrer Kommissionen til at 
iværksætte en køreplan for mere målrettet 
statsstøtte; glæder sig over Kommissionens 
konstante bestræbelser på at præcisere de 
forskellige aspekter af definitionen af 
statsstøtte, hvilket den demonstrerer i 
meddelelsen om begrebet statsstøtte, jf. 
artikel 107, stk. 1, i TEUF; bemærker 
navnlig bestræbelserne på at præcisere 
begreberne "foretagende" og "økonomisk 
aktivitet"; bemærker ikke desto mindre, at 
det fortsat er vanskeligt at sondre mellem 
økonomiske og ikkeøkonomiske 
aktiviteter; påpeger endvidere, at det er 
EU-Domstolens rolle at sikre den korrekte 
fortolkning af traktaten; opfordrer 
Kommissionen til fortsat at være særligt 
opmærksom på leveringen af 
forsyningspligtydelser, herunder energi, 
transport og telekommunikation, ved 
anvendelsen af EU's statsstøtteregler, 

38. minder om de strenge krav om 
anvendelsen af artikel 107, stk. 3, litra b), i 
TEUF; mener også, at den økonomiske 
kontekst er ulige blandt de forskellige 
medlemsstater; mener, at 
medlemsstaterne ikke alle har den samme 
kapacitet til at forsvare sig mod 
konsekvenserne af økonomiske kriser, og 
at statsstøtte derfor kan være et nyttigt og 
afbalanceret instrument til at håndtere 
markedsforvridninger; mener, at 
statsstøtte også kan være en mekanisme til 
at beskytte arbejdspladser og væsentlige 
sociale fordele for at sikre social 
samhørighed; bemærker, at de fleste 
afgørelser om kartelanliggender og 
statsstøtte træffes på nationalt niveau; 
mener derfor, at Kommissionen bør 
overvåge og træffe foranstaltninger for at 
sikre en konsekvent politisk på det indre 
marked; opfordrer Kommissionen til at 
iværksætte en køreplan for mere målrettet 
statsstøtte med henblik på at hjælpe de 
medlemsstater, der er berørt af betydelige 
sociale nedskæringer, med at gøre brug af 
dette instrument for at begrænse de 
sociale konsekvenser af den økonomiske 
krise ; glæder sig over Kommissionens 
konstante bestræbelser på at præcisere de 
forskellige aspekter af definitionen af 
statsstøtte, hvilket den demonstrerer i 
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navnlig i forbindelse med statsstøtte til 
isolerede, fjerntliggende eller perifere 
regioner i Unionen; understreger, at målet 
for anvendelse af statsstøtte for at fremme 
tjenesteydelser af almen interesse bør være 
fordelene for forbrugerne og borgerne og 
ikke styrkelse af særinteresser;

meddelelsen om begrebet statsstøtte, jf. 
artikel 107, stk. 1, i TEUF; bemærker 
navnlig bestræbelserne på at præcisere 
begreberne "foretagende" og "økonomisk 
aktivitet"; bemærker ikke desto mindre, at 
det fortsat er vanskeligt at sondre mellem 
økonomiske og ikkeøkonomiske 
aktiviteter; påpeger endvidere, at det er 
EU-Domstolens rolle at sikre den korrekte 
fortolkning af traktaten; opfordrer 
Kommissionen til fortsat at være særligt 
opmærksom på leveringen af 
forsyningspligtydelser, herunder energi, 
transport og telekommunikation, ved 
anvendelsen af EU's statsstøtteregler, 
navnlig i forbindelse med statsstøtte til 
isolerede, fjerntliggende eller perifere 
regioner i Unionen; understreger, at målet 
for anvendelse af statsstøtte for at fremme 
tjenesteydelser af almen interesse bør være 
fordelene for forbrugerne og borgerne og 
ikke styrkelse af særinteresser;

Or. en
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Punkt 49

Forslag til beslutning Ændringsforslag

49. fremhæver de i fællesskab aftalte 
mål for energiunionen og peger specifikt 
på dimensionen sikkerhed, 
dekarbonisering af økonomien, solidaritet 
og tillid; understreger betydningen af at 
sikre, at de europæiske energimarkeder 
bygges på retsstatsprincippet, 
konkurrence, en mangfoldighed af 
energikilder og -leverandører, 
forudsigelighed og gennemsigtighed, og 
af at forhindre, at en markedsoperatør, 
som er etableret i Unionen eller i et 
tredjeland, kan udnytte en dominerende 
stilling til skade for konkurrenter og 
forbrugere; opfordrer i denne forbindelse 
til en grundigere undersøgelse af og, hvor 
det er nødvendigt, indførelse af 
foranstaltninger og obligatoriske 
forpligtelser for sådanne 
markedsoperatører; bemærker navnlig, at 
den strategi, der anvendes af visse 
energiselskaber med opdelingen af EU's 
gasmarked og videre med potentielt at 
bryde EU's antitrustregler, skal håndteres 
korrekt; anerkender endvidere, at de 
juridisk bindende forpligtelser, som 
medlemsstaterne påtog sig som en del af 
klimaaftalen fra Paris, ikke kan 
gennemføres uden konkrete statslige 
foranstaltninger til at fremme og skabe 
incitamenter for og muliggøre produktion 

49. udtrykker alvorlig bekymring over 
den stigende energifattigdom i Den 
Europæiske Union; mener, at stigningen i 
energipriserne har skadet 
familiebudgetterne alvorligt og har haft 
en direkte indvirkning på stigningen i 
energifattigdom; opfordrer Kommissionen 
til snarest muligt at analysere, hvordan 
priserne fastsættes i elsektoren, og til at 
handle for at beskytte forbrugernes 
interesser og sikre energiforsyningen til 
alle borgere; anmoder Kommissionen om 
at udøve sine juridiske beføjelser og 
indføre sanktioner mod virksomheder, der 
er ansvarlige for denne dårlige praksis; 
bemærker navnlig, at den strategi, der 
anvendes af visse energiselskaber med 
opdelingen af EU's gasmarked og videre 
med potentielt at bryde EU's 
antitrustregler, skal håndteres korrekt; 
anerkender endvidere, at de juridisk 
bindende forpligtelser, som 
medlemsstaterne påtog sig som en del af 
klimaaftalen fra Paris, ikke kan 
gennemføres uden konkrete statslige 
foranstaltninger til at fremme og skabe 
incitamenter for og muliggøre produktion 
og anvendelse af vedvarende energi; 
noterer sig den kommende revision af 
retningslinjerne for statsstøtte og energi, 
som ikke længere vil udelukke to af de 
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og anvendelse af vedvarende energi; 
noterer sig den kommende revision af 
retningslinjerne for statsstøtte og energi, 
som ikke længere vil udelukke to af de 
sektorer, der nyder mest godt af statsstøtte, 
nemlig nuklear energi og udvinding af 
fossile brændstoffer, og giver større 
fleksibilitet for vedvarende energi 
produceret af forbrugerne; fremhæver 
betydningen af at færdiggøre 
energiunionen ved hjælp af 
markedsintegration, navnlig ved at 
investere i sammenkoblinger, hvor dette er 
nødvendigt, og med udgangspunkt i 
markedsbetingelser og kommercielt 
potentiale og ved at øge den omsættelige 
kapacitet i eksisterende sammenkoblinger; 
understreger derfor, at enhver godkendelse 
af statsstøtte til kapacitetsmekanismer skal 
gennemgå en streng nødvendighedstest, 
herunder en undersøgelse af alternative 
foranstaltninger, navnlig en mere effektiv 
udnyttelse af eksisterende 
sammenkoblinger;; understreger, at 
kapacitetsmekanismer ofte medfører 
betydelige omkostninger for forbrugerne 
og fungerer som et "skjult tilskud", der 
støtter urentable og forurenende 
kraftværker; hvilket gør det nødvendigt at 
sikre, at disse ordninger ikke er åbne for de 
mest forurenende aktiver, når de skal 
godkende eventuel statsstøtte, der er ydet 
til dem;

sektorer, der nyder mest godt af statsstøtte, 
nemlig nuklear energi og udvinding af 
fossile brændstoffer, og giver større 
fleksibilitet for vedvarende energi 
produceret af forbrugerne; fremhæver 
betydningen af at færdiggøre 
energiunionen ved hjælp af 
markedsintegration, navnlig ved at 
investere i sammenkoblinger, hvor dette er 
nødvendigt, og med udgangspunkt i 
markedsbetingelser og kommercielt 
potentiale og ved at øge den omsættelige 
kapacitet i eksisterende sammenkoblinger; 
understreger derfor, at enhver godkendelse 
af statsstøtte til kapacitetsmekanismer skal 
gennemgå en streng nødvendighedstest, 
herunder en undersøgelse af alternative 
foranstaltninger, navnlig en mere effektiv 
udnyttelse af eksisterende 
sammenkoblinger;; understreger, at 
kapacitetsmekanismer ofte medfører 
betydelige omkostninger for forbrugerne 
og fungerer som et "skjult tilskud", der 
støtter urentable og forurenende 
kraftværker; hvilket gør det nødvendigt at 
sikre, at disse ordninger ikke er åbne for de 
mest forurenende aktiver, når de skal 
godkende eventuel statsstøtte, der er ydet 
til dem;

Or. en


