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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32. mano, jog labai svarbu užtikrinti, 
kad valstybės pagalbos teikimo taisyklių 
bus laikomasi griežtai ir nešališkai 
sprendžiant bankų krizių problemas 
ateityje, kad mokesčių mokėtojai būtų 
apsaugoti nuo bankų gelbėjimo naštos;

32. mano, jog labai svarbu užtikrinti, 
kad valstybės pagalbos teikimo taisyklių 
bus laikomasi griežtai ir nešališkai 
sprendžiant bankų krizių problemas 
ateityje, kad mokesčių mokėtojai būtų 
apsaugoti nuo bankų gelbėjimo naštos; 
pabrėžia, kad ši viešoji pagalba finansų 
sektoriui lėmė tai, kad labai sumažinti 
viešieji ištekliai, skirti universaliosioms 
paslaugoms, pavyzdžiui, švietimui ir 
sveikatos apsaugai; smerkia tai, kad šie 
sumažinimai padarė ženklų neigiamą 
poveikį šių viešųjų paslaugų kokybei ir 
aprėpčiai; prašo Komisijos pateikti 
viešosios pagalbos finansų sektoriui 
poveikio tyrimą; mano, kad šis tyrimas 
turėtų būti aptartas Parlamente;
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

38. pabrėžia iškreipiamąjį poveikį, 
kurį gali daryti valstybės pagalba vidaus 
rinkos veikimui; primena giežtus SESV 
107 straipsnio 3 dalies b punkto taikymo 
reikalavimus; atkreipia dėmesį į tai, kad 
daugelis sprendimų, susijusių su 
antimonopoliniais klausimais, yra priimami 
nacionaliniu lygmeniu; todėl mano, kad 
Komisija turėtų stebėti ir imtis priemonių, 
kad būtų užtikrinta nuosekli politika vidaus 
rinkoje; ragina Komisiją parengti veiksmų 
planą siekiant geriau nukreiptos valstybės 
pagalbos; palankiai vertina nuolatines 
Komisijos pastangas išaiškinti įvairius 
valstybės pagalbos apibrėžties aspektus, 
kaip parodo Komisijos pranešimas dėl 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
107 straipsnio 1 dalyje vartojamos 
valstybės pagalbos sąvokos; ypač atkreipia 
dėmesį į pastangas paaiškinti sąvokas 
„įmonė“ ir „ekonominė veikla“; vis dėlto 
pažymi, kad vis dar sunku atskirti 
ekonominę ir neekonominę veiklą; be to, 
nurodo, kad užtikrinti tinkamą Sutarties 
aiškinimą yra Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo vaidmuo; ragina 
Komisiją taikant ES valstybės pagalbos 
taisykles ir toliau skirti ypatingą dėmesį 
visuotinės ekonominės svarbos paslaugų 
(VESP), įskaitant energetiką, transportą ir 
telekomunikacijas, teikimui, visų pirma 

38. primena griežtus SESV 107 
straipsnio 3 dalies b punkto taikymo 
reikalavimus; taip pat mano, kad įvairių 
valstybių narių ekonominė padėtis yra 
nevienoda; mano, jog ne visos valstybės 
narės turi vienodus pajėgumus, kad 
apsigintų nuo ekonomikos krizių 
pasekmių, ir kad todėl valstybės pagalba 
gali būti naudinga ir harmoninga 
priemonė rinkos iškraipymų problemai 
spręsti; mano, kad valstybės pagalba taip 
pat galėtų būti priemonė, kuria 
apsaugomos darbo vietos ir būtinos 
socialinės išmokos siekiant užtikrinti 
socialinę sanglaudą; atkreipia dėmesį į tai, 
kad daugelis sprendimų, susijusių su 
antimonopoliniais klausimais, yra priimami 
nacionaliniu lygmeniu; todėl mano, kad 
Komisija turėtų stebėti ir imtis priemonių, 
kad būtų užtikrinta nuosekli politika vidaus 
rinkoje; ragina Komisiją parengti veiksmų 
planą siekiant geriau nukreiptos valstybės 
pagalbos, kurio tikslas – padėti valstybėms 
narėms, patyrusioms ženklų socialinių 
išmokų mažinimą, pasinaudoti šia 
priemone siekiant sumažinti socialinį 
ekonomikos krizės poveikį; palankiai 
vertina nuolatines Komisijos pastangas 
išaiškinti įvairius valstybės pagalbos 
apibrėžties aspektus, kaip parodo 
Komisijos pranešimas dėl Sutarties dėl 
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teikiant valstybės pagalbą izoliuotiems, 
atokiems ar periferiniams Sąjungos 
regionams; pabrėžia, kad, teikiant 
valstybės pagalbą visuotinės svarbos 
paslaugoms skatinti, turėtų būti siekiama 
suteikti naudos vartotojams ir piliečiams, o 
ne stiprinti atskirų subjektų, kurie 
naudojasi įtvirtintomis teisėmis, interesus;

Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 
dalyje vartojamos valstybės pagalbos 
sąvokos; ypač atkreipia dėmesį į pastangas 
paaiškinti sąvokas „įmonė“ ir „ekonominė 
veikla“; vis dėlto pažymi, kad vis dar 
sunku atskirti ekonominę ir neekonominę 
veiklą; be to, nurodo, kad užtikrinti 
tinkamą Sutarties aiškinimą yra Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo vaidmuo; 
ragina Komisiją taikant ES valstybės 
pagalbos taisykles ir toliau skirti ypatingą 
dėmesį visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugų (VESP), įskaitant energetiką, 
transportą ir telekomunikacijas, teikimui, 
visų pirma teikiant valstybės pagalbą 
izoliuotiems, atokiems ar periferiniams 
Sąjungos regionams; pabrėžia, kad, teikiant 
valstybės pagalbą visuotinės svarbos 
paslaugoms skatinti, turėtų būti siekiama 
suteikti naudos vartotojams ir piliečiams, o 
ne stiprinti atskirų subjektų, kurie 
naudojasi įtvirtintomis teisėmis, interesus;
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49. atkreipia dėmesį į bendrai sutartus 
energetikos sąjungos tikslus ir uždavinius 
ir ypač į saugumo, ekonomikos 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo, solidarumo ir pasitikėjimo 
aspektus; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti, 
jog Europos energijos rinkos būtų 
grindžiamos teisinės valstybės principu, 
konkurencija, energijos šaltinių ir tiekėjų 
įvairove, numatomumu ir skaidrumu, taip 
pat kad būtų užkirstas kelias bet kokiam 
rinkos operatoriui, įsisteigusiam 
Sąjungoje arba trečiojoje šalyje, nuo 
naudojimosi dominuojančia padėtimi 
konkurentų ir vartotojų nenaudai; 
atsižvelgdamas į tai, ragina užtikrinti, kad 
tokie rinkos dalyviai būtų griežčiau 
kontroliuojami ir prireikus jų atžvilgiu 
būtų imamasi priemonių bei jiems būtų 
nustatyti įpareigojimai; ypač atkreipia 
dėmesį į tai, kad reikia tinkamai spręsti kai 
kurių energetikos įmonių taikomą ES dujų 
rinkos padalijimo strategiją, dėl kurios 
galimai pažeidžiamos ES antimonopolinės 
taisyklės; pripažįsta, kad teisiškai 
privalomi įsipareigojimai, kuriuos 
valstybės narės prisiėmė pagal Paryžiaus 
klimato susitarimą, nebus įgyvendinti be 
konkrečių valstybės priemonių, kuriomis 
būtų siekiama skatinti atsinaujinančios 
energijos gamybą ir naudojimą numatant 

49. išreiškia didelį susirūpinimą dėl 
padidėjusio energijos nepritekliaus 
Europos Sąjungoje; mano, kad 
padidėjusios energijos kainos labai 
pakenkė šeimų biudžetams ir tiesiogiai 
paveikė energijos nepritekliaus augimą; 
prašo Komisijos kuo greičiau išanalizuoti, 
kaip nustatomos kainos elektros energijos 
sektoriuje, ir imtis veiksmų, siekiant 
apsaugoti vartotojų interesus ir užtikrinti 
energijos tiekimą visiems gyventojams; 
prašo Komisijos pasinaudoti savo 
teisinėmis prerogatyvomis ir taikyti 
sankcijas įmonėms, kurios atsakingos už 
šią blogą praktiką; ypač atkreipia dėmesį į 
tai, kad reikia tinkamai spręsti kai kurių 
energetikos įmonių taikomą ES dujų rinkos 
padalijimo strategiją, dėl kurios galimai 
pažeidžiamos ES antimonopolinės 
taisyklės; pripažįsta, kad teisiškai 
privalomi įsipareigojimai, kuriuos 
valstybės narės prisiėmė pagal Paryžiaus 
klimato susitarimą, nebus įgyvendinti be 
konkrečių valstybės priemonių, kuriomis 
būtų siekiama skatinti atsinaujinančios 
energijos gamybą ir naudojimą numatant 
paskatas ir sudarant tam sąlygas; atkreipia 
dėmesį į būsimą valstybės pagalbos ir 
energetikos gairių persvarstymą, per kurį į 
gaires bus įtraukti du sektoriai, kuriems 
daugiausiai skiriamos valstybės subsidijos 
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paskatas ir sudarant tam sąlygas; atkreipia 
dėmesį į būsimą valstybės pagalbos ir 
energetikos gairių persvarstymą, per kurį į 
gaires bus įtraukti du sektoriai, kuriems 
daugiausiai skiriamos valstybės subsidijos 
– branduolinės energijos ir iškastinio kuro 
gavybos sektoriai – ir bus suteikta daugiau 
lankstumo vartotojams gaminant energiją 
iš atsinaujinančiųjų išteklių; pabrėžia, kad 
svarbu baigti kurti energetikos sąjungą 
integruojant rinkas, visų pirma, prireikus 
investuojant į jungiamąsias linijas, 
remiantis rinkos sąlygomis ir komerciniu 
potencialu, taip pat didinant esamų jungčių 
pajėgumus, kuriais būtų galima prekiauti; 
todėl pabrėžia, kad bet kokiam valstybės 
pagalbos pajėgumų mechanizmų 
patvirtinimui turi būti taikomas griežtas 
būtinumo patikrinimas, įskaitant 
alternatyvių priemonių, ypač 
veiksmingesnį esamų jungiamųjų linijų 
naudojimo, tyrimą; pabrėžia, kad pajėgumų 
mechanizmai dažnai sudaro vartotojams 
didelių išlaidų, o tai yra „paslėpta 
subsidija“, kuria remiamos nepelningos ir 
teršiančios elektrinės, todėl būtina 
užtikrinti, kad tvirtinant bet kokią joms 
skirtą valstybės pagalbą šiomis schemomis 
negalėtų pasinaudoti labiausiai teršiančios 
elektrinės;

– branduolinės energijos ir iškastinio kuro 
gavybos sektoriai – ir bus suteikta daugiau 
lankstumo vartotojams gaminant energiją 
iš atsinaujinančiųjų išteklių; pabrėžia, kad 
svarbu baigti kurti energetikos sąjungą 
integruojant rinkas, visų pirma, prireikus 
investuojant į jungiamąsias linijas, 
remiantis rinkos sąlygomis ir komerciniu 
potencialu, taip pat didinant esamų jungčių 
pajėgumus, kuriais būtų galima prekiauti; 
todėl pabrėžia, kad bet kokiam valstybės 
pagalbos pajėgumų mechanizmų 
patvirtinimui turi būti taikomas griežtas 
būtinumo patikrinimas, įskaitant 
alternatyvių priemonių, ypač 
veiksmingesnį esamų jungiamųjų linijų 
naudojimo, tyrimą; pabrėžia, kad pajėgumų 
mechanizmai dažnai sudaro vartotojams 
didelių išlaidų, o tai yra „paslėpta 
subsidija“, kuria remiamos nepelningos ir 
teršiančios elektrinės, todėl būtina 
užtikrinti, kad tvirtinant bet kokią joms 
skirtą valstybės pagalbą šiomis schemomis 
negalėtų pasinaudoti labiausiai teršiančios 
elektrinės;
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