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GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0474/2018
Michel Reimon
Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus
(2018/2102(INI))

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. katsoo, että on ensisijaisen tärkeää 
varmistaa valtiontukea koskevien sääntöjen 
tiukka ja tasapuolinen noudattaminen 
tulevien pankkikriisien hoitamisessa, jotta 
pankkien pelastaminen ei jää 
veronmaksajien kontolle;

32. katsoo, että on ensisijaisen tärkeää 
varmistaa valtiontukea koskevien sääntöjen 
tiukka ja tasapuolinen noudattaminen 
tulevien pankkikriisien hoitamisessa, jotta 
pankkien pelastaminen ei jää 
veronmaksajien kontolle; korostaa, että 
rahoitusalan julkinen tuki on johtanut 
yleispalveluihin, kuten koulutukseen ja 
terveydenhuoltoon, kohdistettujen 
julkisten varojen huomattavaan 
vähentämiseen; tuomitsee sen, että näillä 
leikkauksilla on ollut merkittävä 
kielteinen vaikutus näiden julkisten 
palvelujen laatuun ja laajuuteen; pyytää 
komissiota esittämään selvityksen julkisen 
tuen vaikutuksesta rahoitusalalla; katsoo, 
että tästä selvityksestä olisi keskusteltava 
parlamentissa;
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Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. painottaa, että valtiontuella voi 
olla vääristävä vaikutus sisämarkkinoiden 
toimintaan; palauttaa mieliin SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
b alakohdan soveltamista koskevat tarkat 
vaatimukset; panee merkille, että suurin 
osa kilpailuoikeusasioita ja valtiontukia 
koskevista päätöksistä tehdään kansallisella 
tasolla; katsoo tästä syystä, että komission 
olisi seurattava tilannetta ja toteutettava 
toimia yhdenmukaisen politiikan 
varmistamiseksi sisämarkkinoilla; kehottaa 
komissiota käynnistämään paremmin 
kohdennettua valtiontukea koskevan 
toimintasuunnitelman; suhtautuu 
myönteisesti komission jatkuviin 
pyrkimyksiin selventää valtiontuen 
määritelmään liittyviä eri näkökohtia, 
kuten on käynyt ilmi SEUT-sopimuksen 
107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
valtiontuen käsitettä koskevasta komission 
tiedonannosta; panee erityisesti merkille 
pyrkimykset selventää ’yrityksen’ ja 
’taloudellisen toiminnan’ käsitteitä; toteaa 
kuitenkin, että taloudellista sekä muuta 
kuin taloudellista toimintaa on edelleen 
vaikeaa erottaa toisistaan; huomauttaa 
lisäksi, että perussopimuksen 
asianmukaisesta tulkinnasta huolehtiminen 
on Euroopan unionin tuomioistuimen 
tehtävä; kehottaa komissiota edelleen 

38. palauttaa mieliin SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 
b alakohdan soveltamista koskevat tarkat 
vaatimukset; katsoo myös, että 
taloudellinen tilanne on eri 
jäsenvaltioissa erilainen; katsoo, että 
kaikilla jäsenvaltioilla ei ole samoja 
valmiuksia puolustautua talouskriisien 
seurauksia vastaan ja että valtiontuki voi 
siksi olla hyödyllinen ja tasapainoinen 
väline markkinoiden vääristymisen 
torjuntaan; katsoo, että valtiontuki voi 
olla myös mekanismi, jolla suojellaan 
työpaikkoja ja olennaisia sosiaalisia etuja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
varmistamiseksi; panee merkille, että 
suurin osa kilpailuoikeusasioita ja 
valtiontukia koskevista päätöksistä tehdään 
kansallisella tasolla; katsoo tästä syystä, 
että komission olisi seurattava tilannetta ja 
toteutettava toimia yhdenmukaisen 
politiikan varmistamiseksi 
sisämarkkinoilla; kehottaa komissiota 
käynnistämään paremmin kohdennettua 
valtiontukea koskevan 
toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena 
on auttaa merkittävien sosiaalisten 
leikkausten kohteena olevia jäsenvaltioita 
hyödyntämään tätä välinettä talouskriisin 
sosiaalisten vaikutusten rajoittamisessa; 
suhtautuu myönteisesti komission jatkuviin 
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kiinnittämään erityistä huomiota yleistä 
taloudellista etua koskevien palvelujen, 
kuten energian, liikenteen ja 
tietoliikenteen, tarjoamiseen, kun 
sovelletaan EU:n valtiontukisääntöjä, 
erityisesti eristyksissä oleville, kaukaisille 
tai syrjäisille unionin alueille tarkoitetun 
valtiontuen yhteydessä; korostaa, että kun 
sovelletaan valtiontukea yleishyödyllisten 
palvelujen edistämiseksi, tavoitteena olisi 
oltava kuluttajien ja kansalaisten 
hyödyttäminen eikä omien etujen 
vahvistaminen;

pyrkimyksiin selventää valtiontuen 
määritelmään liittyviä eri näkökohtia, 
kuten on käynyt ilmi SEUT-sopimuksen 
107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
valtiontuen käsitettä koskevasta komission 
tiedonannosta; panee erityisesti merkille 
pyrkimykset selventää ’yrityksen’ ja 
’taloudellisen toiminnan’ käsitteitä; toteaa 
kuitenkin, että taloudellista sekä muuta 
kuin taloudellista toimintaa on edelleen 
vaikeaa erottaa toisistaan; huomauttaa 
lisäksi, että perussopimuksen 
asianmukaisesta tulkinnasta huolehtiminen 
on Euroopan unionin tuomioistuimen 
tehtävä; kehottaa komissiota edelleen 
kiinnittämään erityistä huomiota yleistä 
taloudellista etua koskevien palvelujen, 
kuten energian, liikenteen ja 
tietoliikenteen, tarjoamiseen, kun 
sovelletaan EU:n valtiontukisääntöjä, 
erityisesti eristyksissä oleville, kaukaisille 
tai syrjäisille unionin alueille tarkoitetun 
valtiontuen yhteydessä; korostaa, että kun 
sovelletaan valtiontukea yleishyödyllisten 
palvelujen edistämiseksi, tavoitteena olisi 
oltava kuluttajien ja kansalaisten 
hyödyttäminen eikä omien etujen 
vahvistaminen;
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Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. korostaa energiaunionin yhteisesti 
sovittuja tavoitteita ja päämääriä ja viittaa 
erityisesti turvallisuutta, talouden hiilestä 
irtautumista, solidaarisuutta ja 
luottamusta koskevaan ulottuvuuteen; 
painottaa, että on tärkeää varmistaa, että 
unionin energiamarkkinat perustuvat 
oikeusvaltioon, kilpailuun, 
energialähteiden ja energiantoimittajien 
monimuotoisuuteen, ennakoitavuuteen ja 
avoimuuteen ja että estetään kaikkia 
unioniin tai kolmanteen maahan 
sijoittautuneita markkinatoimijoita 
saavuttamasta kilpailijoiden ja kuluttajien 
kannalta haitallista määräävää asemaa; 
kehottaa tältä osin lisäämään näiden 
markkinatoimijoiden valvontaa sekä 
toteuttamaan tarvittaessa toimia ja 
asettamaan niille velvoitteita; toteaa 
erityisesti, että on tarkasteltava huolellisesti 
tiettyjen energiayhtiöiden käyttämää 
strategiaa, joka koskee EU:n 
kaasumarkkinoiden jakamista ja jonka 
myötä tietyt energiayhtiöt ovat 
mahdollisesti rikkoneet EU:n 
kilpailuoikeutta; toteaa lisäksi, että 
jäsenvaltioiden osana Pariisin 
ilmastosopimusta tekemät oikeudellisesti 
sitovat sitoumukset eivät voi toteutua, jos 
valtiot eivät toteuta konkreettisia 
toimenpiteitä uusiutuvan energian 

49. ilmaisee vakavan huolensa 
energiaköyhyyden lisääntymisestä 
Euroopan unionissa; katsoo, että 
energian hintojen nousu on vähentänyt 
suuresti perheiden käytössä olevia varoja 
ja vaikuttanut suoraan energiaköyhyyden 
lisääntymiseen; pyytää komissiota 
analysoimaan mahdollisimman pian, 
miten hinnat sähköalalla vahvistetaan, ja 
turvaamaan kuluttajien edut ja 
varmistamaan energiatoimitukset kaikille 
kansalaisille; pyytää komissiota 
käyttämään oikeudellisia etuoikeuksiaan 
ja määräämään seuraamuksia yrityksille, 
jotka ovat vastuussa näistä huonoista 
käytännöistä; toteaa erityisesti, että on 
tarkasteltava huolellisesti tiettyjen 
energiayhtiöiden käyttämää strategiaa, joka 
koskee EU:n kaasumarkkinoiden jakamista 
ja jonka myötä tietyt energiayhtiöt ovat 
mahdollisesti rikkoneet EU:n 
kilpailuoikeutta; toteaa lisäksi, että 
jäsenvaltioiden osana Pariisin 
ilmastosopimusta tekemät oikeudellisesti 
sitovat sitoumukset eivät voi toteutua, jos 
valtiot eivät toteuta konkreettisia 
toimenpiteitä uusiutuvan energian 
tuotannon ja käytön edistämiseksi ja 
mahdollistamiseksi sekä tätä koskevien 
kannustimien luomiseksi; panee merkille 
energia-alan valtiontukia koskevien 
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tuotannon ja käytön edistämiseksi ja 
mahdollistamiseksi sekä tätä koskevien 
kannustimien luomiseksi; panee merkille 
energia-alan valtiontukia koskevien 
suuntaviivojen tulevan tarkistuksen ja 
toteaa, että suuntaviivat eivät enää sulje 
pois valtiontuista eniten hyötyviä aloja, eli 
ydinvoimaa ja fossiilisten polttoaineiden 
talteenottoa, ja ne lisäävät kuluttajien 
tuottamaa uusiutuvaa energiaa koskevien 
sääntöjen joustavuutta; korostaa, että on 
tärkeää saattaa energiaunioni päätökseen 
markkinoiden yhdentymisen välityksellä, 
erityisesti investoimalla yhdysputkiin 
tarvittaessa sekä perustuen 
markkinaolosuhteisiin ja kaupallisiin 
mahdollisuuksiin ja lisäämällä nykyisten 
yhdysputkien kaupankäyntikapasiteettia; 
korostaa tämän vuoksi, että aina ennen 
kapasiteettimekanismeja koskevan 
valtiontuen hyväksymistä on selvitettävä, 
täyttääkö se välttämättömyyskriteerin, ja 
selvitettävä myös vaihtoehtoisia 
toimenpiteitä, erityisesti nykyisten 
yhdysputkien tehokkaampaa käyttöä; 
korostaa, että kapasiteettimekanismit 
aiheuttavat usein huomattavia kustannuksia 
kuluttajille ja toimivat ”piilotukena” tukien 
kannattamattomia ja saastuttavia 
voimalaitoksia, minkä vuoksi ennen 
tällaisille järjestelyille myönnetyn 
valtiontuen hyväksymistä on varmistettava, 
etteivät saastuttavimmat laitokset voi saada 
niitä;

suuntaviivojen tulevan tarkistuksen ja 
toteaa, että suuntaviivat eivät enää sulje 
pois valtiontuista eniten hyötyviä aloja, eli 
ydinvoimaa ja fossiilisten polttoaineiden 
talteenottoa, ja ne lisäävät kuluttajien 
tuottamaa uusiutuvaa energiaa koskevien 
sääntöjen joustavuutta; korostaa, että on 
tärkeää saattaa energiaunioni päätökseen 
markkinoiden yhdentymisen välityksellä, 
erityisesti investoimalla yhdysputkiin 
tarvittaessa sekä perustuen 
markkinaolosuhteisiin ja kaupallisiin 
mahdollisuuksiin ja lisäämällä nykyisten 
yhdysputkien kaupankäyntikapasiteettia; 
korostaa tämän vuoksi, että aina ennen 
kapasiteettimekanismeja koskevan 
valtiontuen hyväksymistä on selvitettävä, 
täyttääkö se välttämättömyyskriteerin, ja 
selvitettävä myös vaihtoehtoisia 
toimenpiteitä, erityisesti nykyisten 
yhdysputkien tehokkaampaa käyttöä; 
korostaa, että kapasiteettimekanismit 
aiheuttavat usein huomattavia kustannuksia 
kuluttajille ja toimivat ”piilotukena” tukien 
kannattamattomia ja saastuttavia 
voimalaitoksia, minkä vuoksi ennen 
tällaisille järjestelyille myönnetyn 
valtiontuen hyväksymistä on varmistettava, 
etteivät saastuttavimmat laitokset voi saada 
niitä;

Or. en


