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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. on seisukohal, et esmatähtis on 
tagada riigiabi eeskirjade range ja 
erapooletu järgimine tulevaste 
panganduskriiside lahendamisel, et kaitsta 
maksumaksjaid pankade päästmisest 
tuleneva koormuse eest;

32. on seisukohal, et esmatähtis on 
tagada riigiabi eeskirjade range ja 
erapooletu järgimine tulevaste 
panganduskriiside lahendamisel, et kaitsta 
maksumaksjaid pankade päästmisest 
tuleneva koormuse eest; rõhutab, et 
finantssektorile riigiabi andmise tõttu 
kärbiti oluliselt avaliku sektori neid 
vahendeid, mis olid eraldatud selliste 
universaalsete teenuste osutamiseks nagu 
haridus ja tervishoid; nendib, et nendel 
kärbetel oli väga negatiivne mõju 
nimetatud avalike teenuste kvaliteedile ja 
ulatusele; palub komisjonil esitada uuring 
riigiabi mõju kohta finantssektoris; on 
arvamusel, et seda uuringut tuleks 
arutada parlamendis;
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38. toonitab, et riigiabi võib siseturu 
toimimisele moonutavat mõju avaldada; 
tuletab meelde ELi toimimise lepingu 
artikli 107 lõike 3 punkti b kohaldamise 
rangeid nõudeid; märgib, et enamik 
konkurentsieeskirjade ja riigiabiga seotud 
otsuseid tehakse riikide tasandil; on 
seetõttu veendunud, et komisjon peaks 
jälgima ja võtma meetmeid, et tagada 
siseturul järjekindel poliitika; kutsub 
komisjoni üles käivitama tegevuskava 
paremini suunatud riigiabi andmiseks; 
väljendab heameelt komisjoni pidevate 
jõupingutuste üle selgitada riigiabi 
määratluse eri aspekte, nagu on näidatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 107 lõikes 1 osutatud teatises 
riigiabi mõiste kohta; võtab eelkõige 
teatavaks püüdlused selgitada mõisteid 
„ettevõtja“ ja „majandustegevus“; juhib 
siiski tähelepanu sellele, et on endiselt 
raske tõmmata piiri majandusliku ja 
mittemajandusliku tegevuse vahele; juhib 
tähelepanu ka asjaolule, et aluslepingu 
nõuetekohase tõlgendamise tagamine on 
Euroopa Kohtu ülesanne; kutsub komisjoni 
üles pöörama erilist tähelepanu üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste, 
sealhulgas energia-, transpordi- ja 
telekommunikatsiooniteenuste osutamisele 
ELi riigiabi eeskirjade kohaldamisel, 

38. tuletab meelde ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 3 punkti b 
kohaldamise rangeid nõudeid; täheldab 
ühtlasi, et erinevates liikmesriikides on 
majanduslikud tingimused ebavõrdsed; on 
arvamusel, et liikmesriikide võime end 
majanduskriisi tagajärgede eest kaitsta on 
erinev ja seega võib riigiabi kujutada 
endast kasulikku ja tasakaalustavat 
vahendit, mis aitab võidelda 
turumoonutuste vastu; on veendunud, et 
riigiabi võib olla ka mehhanism, mis 
kaitseb töökohti ja olulisi 
sotsiaalkindlustushüvitisi, et tagada 
sotsiaalne sidusus; märgib, et enamik 
konkurentsieeskirjade ja riigiabiga seotud 
otsuseid tehakse riikide tasandil; on 
seetõttu veendunud, et komisjon peaks 
jälgima ja võtma meetmeid, et tagada 
siseturul järjekindel poliitika; kutsub 
komisjoni üles käivitama tegevuskava, et 
anda paremini suunatud riigiabi, mille 
eesmärk on aidata nendel liikmesriikidel, 
keda tabavad suured sotsiaalkärped, seda 
vahendit kasutada ja piirata 
majanduskriisi sotsiaalset mõju; väljendab 
heameelt komisjoni pidevate jõupingutuste 
üle selgitada riigiabi määratluse eri 
aspekte, nagu on näidatud Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 107 lõikes 1 
osutatud teatises riigiabi mõiste kohta; 
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eelkõige eraldiseisvatele, kaugetele või 
äärepoolsetele liidu piirkondadele antava 
riigiabi kontekstis; rõhutab, et üldist huvi 
pakkuvate teenuste edendamiseks antava 
riigiabi kohaldamisel peaks eesmärk olema 
tuua kasu tarbijatele ja kodanikele, mitte 
tugevdada erahuvisid;

võtab eelkõige teatavaks püüdlused 
selgitada mõisteid „ettevõtja“ ja 
„majandustegevus“; juhib siiski tähelepanu 
sellele, et on endiselt raske tõmmata piiri 
majandusliku ja mittemajandusliku 
tegevuse vahele; juhib tähelepanu ka 
asjaolule, et aluslepingu nõuetekohase 
tõlgendamise tagamine on Euroopa Kohtu 
ülesanne; kutsub komisjoni üles pöörama 
erilist tähelepanu üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste, sealhulgas energia-, 
transpordi- ja 
telekommunikatsiooniteenuste osutamisele 
ELi riigiabi eeskirjade kohaldamisel, 
eelkõige eraldiseisvatele, kaugetele või 
äärepoolsetele liidu piirkondadele antava 
riigiabi kontekstis; rõhutab, et üldist huvi 
pakkuvate teenuste edendamiseks antava 
riigiabi kohaldamisel peaks eesmärk olema 
tuua kasu tarbijatele ja kodanikele, mitte 
tugevdada erahuvisid;

Or. en
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49. rõhutab energialiidu ühiselt kokku 
lepitud sihte ja eesmärke ning osutab 
konkreetselt julgeolekumõõtmele, 
majanduse süsinikdioksiidiheite 
vähendamisele, solidaarsusele ja 
usaldusele; rõhutab, kui oluline on 
tagada, et Euroopa energiaturud 
põhineksid õigusriigi põhimõtetel, 
konkurentsil, energiaallikate ja tarnijate 
mitmekesisusel, prognoositavusel ja 
läbipaistvusel ning välistaksid igasuguse 
liidus või kolmandas riigis asuva 
turuosalise valitseva seisundi 
võimendamise konkurentide ja tarbijate 
kahjuks; nõuab sellega seoses selliste 
turuosaliste suuremat kontrolli ja 
vajaduse korral meetmeid ja kohustusi; 
märgib eelkõige, et teatud energiaettevõtete 
kasutatavat strateegiat ELi gaasituru 
jagamisel ja laiemalt ELi 
konkurentsieeskirjade rikkumisel tuleb 
käsitleda nõuetekohaselt; tunnistab ka, et 
Pariisi kliimakokkuleppe raames 
liikmesriikide võetud õiguslikult siduvaid 
kohustusi ei saa täita, ilma et riik võtaks 
taastuvenergia tootmise ja kasutamise 
edendamiseks ning stiimulite loomiseks ja 
võimaldamiseks konkreetseid meetmeid; 
võtab teadmiseks riigiabi- ja 
energiasuuniste peatse läbivaatamise, mis 
hõlmavad nüüd ka kahte sektorit, mis 

49. väljendab tõsist muret 
energiaostuvõimetuse suurenemise pärast 
Euroopa Liidus; on arvamusel, et 
energiahinna kasv on tõsiselt kahjustanud 
perede eelarvet ja sellel on olnud otsene 
mõju energiaostuvõimetuse 
suurenemisele; palub komisjonil 
võimalikult kiiresti analüüsida, kuidas 
elektrisektoris hinnad kindlaks 
määratakse ning kindlustada 
tarbijahuvide kaitse ja energiavarustus 
kõigile kodanikele; palub komisjonil 
kasutada oma seaduslikke eesõigusi ja 
rakendada sanktsioone nende ettevõtjate 
suhtes, kes vastutavad halbade tavade 
järgimise eest; märgib eelkõige, et teatud 
energiaettevõtete kasutatavat strateegiat 
ELi gaasituru jagamisel ja laiemalt ELi 
konkurentsieeskirjade rikkumisel tuleb 
käsitleda nõuetekohaselt; tunnistab ka, et 
Pariisi kliimakokkuleppe raames 
liikmesriikide võetud õiguslikult siduvaid 
kohustusi ei saa täita, ilma et riik võtaks 
taastuvenergia tootmise ja kasutamise 
edendamiseks ning stiimulite loomiseks ja 
võimaldamiseks konkreetseid meetmeid; 
võtab teadmiseks riigiabi- ja 
energiasuuniste peatse läbivaatamise, mis 
hõlmavad nüüd ka kahte sektorit, mis 
saavad kõige rohkem riiklikke toetusi, 
nimelt tuumaenergia ja fossiilkütuste 
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saavad kõige rohkem riiklikke toetusi, 
nimelt tuumaenergia ja fossiilkütuste 
valdkonda, ning muudavad tarbijate 
taastuvenergia tootmise paindlikumaks; 
rõhutab energialiidu lõpuleviimise tähtsust 
turgude integreerimise kaudu, eelkõige 
investeerides võrkudevahelistesse 
ühendustesse, kui see on vajalik, ja 
põhinedes turutingimustel ja 
kaubanduslikul potentsiaalil ning 
suurendades kaubeldavat võimsust 
olemasolevates vastastikustes ühendustes; 
rõhutab seetõttu, et igasuguse võimsuse 
tagamise mehhanismidele antava riigiabi 
heakskiitmise suhtes tuleb kohaldada 
ranget vajalikkuse hindamist, sealhulgas 
alternatiivsete meetmete läbivaatamist, 
eelkõige olemasolevate vastastikuste 
ühenduste tõhusamat kasutamist; rõhutab, 
et võimsusmehhanismid kujutavad sageli 
tarbijatele märkimisväärseid kulusid ja 
toimivad nn varjatud subsiidiumina, 
millega toetatakse kahjumlikke ja 
saastavaid elektrijaamu, mistõttu on vaja 
tagada, et need kavad ei oleks neile antud 
riigiabi heakskiitmisel avatud kõige 
saastavamatele varadele;

valdkonda, ning muudavad tarbijate 
taastuvenergia tootmise paindlikumaks; 
rõhutab energialiidu lõpuleviimise tähtsust 
turgude integreerimise kaudu, eelkõige 
investeerides võrkudevahelistesse 
ühendustesse, kui see on vajalik, ja 
põhinedes turutingimustel ja 
kaubanduslikul potentsiaalil ning 
suurendades kaubeldavat võimsust 
olemasolevates vastastikustes ühendustes; 
rõhutab seetõttu, et igasuguse võimsuse 
tagamise mehhanismidele antava riigiabi 
heakskiitmise suhtes tuleb kohaldada 
ranget vajalikkuse hindamist, sealhulgas 
alternatiivsete meetmete läbivaatamist, 
eelkõige olemasolevate vastastikuste 
ühenduste tõhusamat kasutamist; rõhutab, 
et võimsusmehhanismid kujutavad sageli 
tarbijatele märkimisväärseid kulusid ja 
toimivad nn varjatud subsiidiumina, 
millega toetatakse kahjumlikke ja 
saastavaid elektrijaamu, mistõttu on vaja 
tagada, et need kavad ei oleks neile antud 
riigiabi heakskiitmisel avatud kõige 
saastavamatele varadele;
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