
AM\1174809HU.docx PE631.672v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

23.1.2019 A8-0474/6

Módosítás 6
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0474/2018
Michel Reimon
Éves jelentés a versenypolitikáról
(2018/2102(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
32 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

32. úgy véli, hogy prioritást élvez 
annak biztosítása, hogy a jövőbeli 
bankválságok kezelésénél szigorúan és 
pártatlanul betartsák az állami támogatási 
szabályokat, hogy az adófizetőket 
megvédjék a bankok megmentésével járó 
terhektől;

32. úgy véli, hogy prioritást élvez 
annak biztosítása, hogy a jövőbeli 
bankválságok kezelésénél szigorúan és 
pártatlanul betartsák az állami támogatási 
szabályokat, hogy az adófizetőket 
megvédjék a bankok megmentésével járó 
terhektől; hangsúlyozza, hogy a pénzügyi 
szektornak nyújtott állami támogatás 
jelentős mértékben csökkentette az 
egyetemes szolgáltatásokhoz, például az 
oktatáshoz és az egészségügyhöz rendelt 
állami forrásokat; elítéli, hogy ezek a 
csökkentések jelentős negatív hatást 
gyakoroltak e közszolgáltatások 
minőségére és kiterjedésére; kéri a 
Bizottságot, hogy készítsen tanulmányt az 
állami támogatás pénzügyi ágazatra 
gyakorolt hatásáról; úgy véli, hogy ezt a 
tanulmányt meg kell vitatni a 
Parlamentben;
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23.1.2019 A8-0474/7

Módosítás 7
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0474/2018
Michel Reimon
Éves jelentés a versenypolitikáról
(2018/2102(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
38 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

38. hangsúlyozza, hogy az állami 
támogatás versenytorzító hatást 
gyakorolhat a belső piac működésére; 
emlékeztet az EUMSZ 107. cikke (3) 
bekezdésének b) pontja alkalmazására 
vonatkozó szigorú követelményekre; 
megállapítja, hogy az 
antitrösztproblémákkal és az állami 
támogatással kapcsolatos legtöbb döntést 
nemzeti szinten hozzák meg; úgy véli 
tehát, hogy a Bizottságnak nyomon kell 
követnie és meg kell hoznia a belső piacon 
belüli következetes szakpolitika 
biztosításához szükséges intézkedéseket; 
felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre 
ütemtervet a célzottabb állami támogatás 
érdekében; üdvözli a Bizottság által 
folyamatosan tett erőfeszítéseket az állami 
támogatás fogalommeghatározása 
különféle szempontjainak egyértelműsítése 
érdekében, ahogy azt az állami támogatás 
EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése 
szerinti fogalmáról szóló közleményben 
alátámasztották; kiemeli különösen az arra 
irányuló erőfeszítéseket, hogy tisztázzák a 
„vállalkozás” és a „gazdasági tevékenység” 
fogalmát; mindazonáltal megállapítja, hogy 
továbbra is nehézségekbe ütközik a 
gazdasági és nem gazdasági tevékenységek 
között határvonal meghúzása; rámutat 
továbbá arra, hogy a Bíróság feladata 

38. emlékeztet az EUMSZ 107. cikke 
(3) bekezdésének b) pontja alkalmazására 
vonatkozó szigorú követelményekre; úgy 
véli továbbá, hogy a gazdasági helyzet 
egyenlőtlen a különböző tagállamok 
között; úgy véli, hogy a tagállamok 
egyáltalán nem rendelkeznek ugyanolyan 
kapacitással ahhoz, hogy megvédjék 
magukat a gazdasági válság 
következményeivel szemben, és ezért az 
állami támogatás hasznos és 
kiegyensúlyozott eszköz lehet a piaci 
torzulások kezelésére; úgy véli, hogy az 
állami támogatás olyan mechanizmus is 
lehet, amely a társadalmi kohézió 
biztosítása érdekében a munkahelyek és 
az alapvető szociális ellátások védelmét 
szolgálja; megállapítja, hogy az 
antitrösztproblémákkal és az állami 
támogatással kapcsolatos legtöbb döntést 
nemzeti szinten hozzák meg; úgy véli 
tehát, hogy a Bizottságnak nyomon kell 
követnie és meg kell hoznia a belső piacon 
belüli következetes szakpolitika 
biztosításához szükséges intézkedéseket; 
felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre 
ütemtervet a célzottabb állami támogatás 
érdekében, amelynek célja, hogy segítse a 
jelentős szociális megszorítások által 
érintett tagállamokat ezen eszköz 
felhasználásában a gazdasági válság 
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biztosítani a Szerződés megfelelő 
értelmezését; felhívja a Bizottságot, hogy 
az uniós állami támogatási szabályok 
alkalmazásakor továbbra is szenteljen 
különös figyelmet az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások megvalósításának, 
ideértve az energia, a közlekedés és a 
távközlés területét is, különösen az Unió 
elszigetelt, távoli vagy peremterületeinek 
szánt állami támogatás összefüggésében; 
hangsúlyozza, hogy az általános érdekű 
szolgáltatások előmozdítása érdekében 
nyújtott állami támogatások 
alkalmazásakor a fogyasztók és a polgárok 
érdekeit, nem pedig az egyedi érdekek 
megerősítését kell szolgálni;

társadalmi hatásának korlátozása 
érdekében; üdvözli a Bizottság által 
folyamatosan tett erőfeszítéseket az állami 
támogatás fogalommeghatározása 
különféle szempontjainak egyértelműsítése 
érdekében, ahogy azt az állami támogatás 
EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése 
szerinti fogalmáról szóló közleményben 
alátámasztották; kiemeli különösen az arra 
irányuló erőfeszítéseket, hogy tisztázzák a 
„vállalkozás” és a „gazdasági tevékenység” 
fogalmát; mindazonáltal megállapítja, hogy 
továbbra is nehézségekbe ütközik a 
gazdasági és nem gazdasági tevékenységek 
között határvonal meghúzása; rámutat 
továbbá arra, hogy a Bíróság feladata 
biztosítani a Szerződés megfelelő 
értelmezését; felhívja a Bizottságot, hogy 
az uniós állami támogatási szabályok 
alkalmazásakor továbbra is szenteljen 
különös figyelmet az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások megvalósításának, 
ideértve az energia, a közlekedés és a 
távközlés területét is, különösen az Unió 
elszigetelt, távoli vagy peremterületeinek 
szánt állami támogatás összefüggésében; 
hangsúlyozza, hogy az általános érdekű 
szolgáltatások előmozdítása érdekében 
nyújtott állami támogatások 
alkalmazásakor a fogyasztók és a polgárok 
érdekeit, nem pedig az egyedi érdekek 
megerősítését kell szolgálni;
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23.1.2019 A8-0474/8

Módosítás 8
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0474/2018
Michel Reimon
Éves jelentés a versenypolitikáról
(2018/2102(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
49 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

49. hangsúlyozza az energiaunió 
közösen elfogadott céljait és célkitűzéseit, 
és különösen kiemeli a biztonságra, a 
gazdaság dekarbonizációjára, a 
szolidaritásra és a bizalomra vonatkozó 
dimenziókat; hangsúlyozza, hogy 
biztosítani kell, hogy az európai 
energiapiacok a jogállamiságra, a 
versenyre, az energiaforrások és -
szolgáltatók sokféleségére, a 
kiszámíthatóságra és az átláthatóságra 
alapuljanak, továbbá hogy meg kell 
akadályozni, hogy bármely – az Unióban 
vagy harmadik országban letelepedett – 
piaci szereplő kihasználja erőfölényét 
versenytársai és a fogyasztók kárára; e 
tekintetben kéri a szóban forgó piaci 
szereplők fokozott ellenőrzését, szükség 
esetén pedig velük szembeni intézkedések 
és kötelezettségek előírását; megjegyzi 
különösen, hogy megfelelően kell 
foglalkozni bizonyos energiavállalatoknak 
az uniós gázpiac felosztására irányuló 
stratégiájával és ebből adódóan az uniós 
antritröszt-szabályok potenciális 
megsértésével; elismeri továbbá, hogy a 
tagállamok által a Párizsi Megállapodás 
részeként vállalt jogi erejű kötelezettségek 
nem teljesíthetők az olyan konkrét állami 
intézkedések hiányában, amelyek 
elősegítenék, ösztönzőket teremtenének és 

49. komoly aggodalmát fejezi ki az 
energiaszegénység Európai Unióban 
tapasztalható növekedése miatt; úgy véli, 
hogy az energiaárak emelkedése súlyosan 
érintette a családok költségvetését, és 
közvetlen hatást gyakorolt az 
energiaszegénység növekedésére; kéri a 
Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb 
elemezze, hogyan állapítják meg az árakat 
a villamosenergia-ágazatban, és tegyen 
lépéseket a fogyasztók érdekeinek védelme 
és az energiaellátás valamennyi polgár 
számára történő biztosítása érdekében; 
kéri a Bizottságot, hogy gyakorolja 
törvényes előjogait és szankcionálja 
azokat a vállalatokat, amelyek ezekért a 
rossz gyakorlatokért felelősek; megjegyzi 
különösen, hogy megfelelően kell 
foglalkozni bizonyos energiavállalatoknak 
az uniós gázpiac felosztására irányuló 
stratégiájával és ebből adódóan az uniós 
antritröszt-szabályok potenciális 
megsértésével; elismeri továbbá, hogy a 
tagállamok által a Párizsi Megállapodás 
részeként vállalt jogi erejű kötelezettségek 
nem teljesíthetők az olyan konkrét állami 
intézkedések hiányában, amelyek 
elősegítenék, ösztönzőket teremtenének és 
lehetővé tennék a megújuló energiák 
termelését és felhasználását; tudomásul 
veszi az állami támogatásokról és az 
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lehetővé tennék a megújuló energiák 
termelését és felhasználását; tudomásul 
veszi az állami támogatásokról és az 
energiáról szóló iránymutatások tervbe vett 
felülvizsgálatát, amelyek a jövőben 
kiterjednek majd az állami támogatásokból 
leginkább részesülő két ágazatra, 
nevezetesen a nukleáris energiára és a 
fosszilis tüzelőanyagok kitermelésére is, és 
nagyobb rugalmasságot fog eredményezni 
a fogyasztók által termelt megújuló energia 
tekintetében; hangsúlyozza, hogy az 
energiauniót a piacok integrálása útján kell 
kiteljesíteni, különösen szükség esetén a 
rendszerösszekötőkbe történő 
beruházásokkal, továbbá a piaci feltételek 
és a kereskedelmi potenciál alapján, illetve 
a kereskedelemképes kapacitás meglévő 
összeköttetésekben való növelésével; 
hangsúlyozza ezért, hogy a 
kapacitásmechanizmusokra vonatkozó 
állami támogatások jóváhagyását szigorú 
szükségességi vizsgálatnak kell alávetni, 
amely magában foglalja az alternatív 
intézkedések vizsgálatát, nevezetesen a 
meglévő rendszerösszekötők hatékonyabb 
felhasználását; hangsúlyozza, hogy a 
kapacitásmechanizmusok gyakran jelentős 
költségeket jelentenek a fogyasztók 
számára, és „rejtett támogatásnak” 
minősülnek, illetve veszteséges és 
szennyező erőműveket támogatnak, ami 
szükségessé teszi annak biztosítását, hogy 
ezek a rendszerek ne legyenek nyitottak a 
leginkább szennyező létesítmények részére 
a nekik nyújtott állami támogatás 
jóváhagyásakor;

energiáról szóló iránymutatások tervbe vett 
felülvizsgálatát, amelyek a jövőben 
kiterjednek majd az állami támogatásokból 
leginkább részesülő két ágazatra, 
nevezetesen a nukleáris energiára és a 
fosszilis tüzelőanyagok kitermelésére is, és 
nagyobb rugalmasságot fog eredményezni 
a fogyasztók által termelt megújuló energia 
tekintetében; hangsúlyozza, hogy az 
energiauniót a piacok integrálása útján kell 
kiteljesíteni, különösen szükség esetén a 
rendszerösszekötőkbe történő 
beruházásokkal, továbbá a piaci feltételek 
és a kereskedelmi potenciál alapján, illetve 
a kereskedelemképes kapacitás meglévő 
összeköttetésekben való növelésével; 
hangsúlyozza ezért, hogy a 
kapacitásmechanizmusokra vonatkozó 
állami támogatások jóváhagyását szigorú 
szükségességi vizsgálatnak kell alávetni, 
amely magában foglalja az alternatív 
intézkedések vizsgálatát, nevezetesen a 
meglévő rendszerösszekötők hatékonyabb 
felhasználását; hangsúlyozza, hogy a 
kapacitásmechanizmusok gyakran jelentős 
költségeket jelentenek a fogyasztók 
számára, és „rejtett támogatásnak” 
minősülnek, illetve veszteséges és 
szennyező erőműveket támogatnak, ami 
szükségessé teszi annak biztosítását, hogy 
ezek a rendszerek ne legyenek nyitottak a 
leginkább szennyező létesítmények részére 
a nekik nyújtott állami támogatás 
jóváhagyásakor;

Or. en


