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Grozījums Nr. 6
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0474/2018
Michel Reimon
Gada ziņojums par konkurences politiku
(2018/2102(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. uzskata, ka prioritāte jāpiešķir 
mērķim nodrošināt, ka turpmāku banku 
nozares krīžu novēršanā stingri un 
objektīvi tiek ievēroti valsts atbalsta 
noteikumi, lai nodokļu maksātājus 
pasargātu no banku glābšanas radītā sloga;

32. uzskata, ka prioritāte jāpiešķir 
mērķim nodrošināt, ka turpmāku banku 
nozares krīžu novēršanā stingri un 
objektīvi tiek ievēroti valsts atbalsta 
noteikumi, lai nodokļu maksātājus 
pasargātu no banku glābšanas radītā sloga; 
uzsver, ka šī finanšu nozarei piešķirtā 
valsts atbalsta rezultātā tika ievērojami 
samazināti universāliem pakalpojumiem, 
tādiem kā izglītība un veselības 
aizsardzība, piešķirtie publiskie līdzekļi; 
nosoda to, ka šiem samazinājumiem ir 
bijusi būtiska negatīva ietekme uz minēto 
publisko pakalpojumu kvalitāti un 
darbības jomu; aicina Komisiju nākt klajā 
ar pētījumu par valsts atbalsta ietekmi 
finanšu nozarē; uzskata, ka šis pētījums 
būtu jāapspriež Parlamentā;
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23.1.2019 A8-0474/7

Grozījums Nr. 7
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0474/2018
Michel Reimon
Gada ziņojums par konkurences politiku
(2018/2102(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. uzsver, ka valsts atbalstam var būt 
kropļojoša ietekme uz iekšējā tirgus 
darbību; atgādina par stingrajām prasībām 
attiecībā uz LESD 107. panta 3. punkta 
b) apakšpunkta piemērošanu; atzīmē, ka 
lielākā daļa lēmumu par pretmonopola 
jautājumiem un valsts atbalstu tiek 
pieņemti valsts līmenī; tādēļ uzskata, ka 
Komisijai šis process būtu jāuzrauga un 
jāveic pasākumi, lai nodrošinātu 
konsekventu politiku iekšējā tirgū; aicina 
Komisiju ieviest ceļvedi attiecībā uz labāk 
mērķētu valsts atbalstu; atzinīgi vērtē 
Komisijas pastāvīgos centienus skaidrot 
dažādos valsts atbalsta definīcijas aspektus, 
kā tas uzskatāmi parādīts tās paziņojumā 
par LESD 107. panta 1. punktā minētā 
valsts atbalsta jēdzienu; īpaši atzīmē 
centienus skaidrot jēdzienus “uzņēmums” 
un “saimnieciskā darbība”; tomēr konstatē, 
ka joprojām pastāv grūtības nošķirt 
saimnieciskās darbībās no darbībām, kas 
tādas nav; turklāt norāda, ka pienācīgas 
Līguma interpretācijas nodrošināšana ir 
Eiropas Savienības Tiesas pienākums; 
aicina Komisiju ES valsts atbalsta 
noteikumu piemērošanā arī turpmāk īpašu 
uzmanību veltīt vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu, 
tostarp enerģētikas, transporta un 
telekomunikāciju pakalpojumu, sniegšanai, 

38. atgādina par stingrajām prasībām 
attiecībā uz LESD 107. panta 3. punkta 
b) apakšpunkta piemērošanu; turklāt 
uzskata, ka ekonomiskais konteksts 
dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgs; uzskata, 
ka ne visām dalībvalstīm ir vienāda spēja 
sevi aizsargāt pret ekonomikas krīzes 
sekām un ka tāpēc valsts atbalsts var būt 
lietderīgs un līdzsvarots instruments 
tirgus traucējumu novēršanai; uzskata, ka 
valsts atbalsts var būt arī mehānisms 
darbvietu un būtisku sociālo pabalstu 
aizsardzībai, lai nodrošinātu sociālo 
kohēziju; atzīmē, ka lielākā daļa lēmumu 
par pretmonopola jautājumiem un valsts 
atbalstu tiek pieņemti valsts līmenī; tādēļ 
uzskata, ka Komisijai šis process būtu 
jāuzrauga un jāveic pasākumi, lai 
nodrošinātu konsekventu politiku iekšējā 
tirgū; aicina Komisiju ieviest tādu ceļvedi 
attiecībā uz labāk mērķētu valsts atbalstu, 
kura mērķis būtu palīdzēt dalībvalstīm, 
kuras skāruši būtiski sociālo izdevumu 
samazinājumi, izmantot minēto 
instrumentu, lai ierobežotu ekonomiskās 
krīzes sociālo ietekmi; atzinīgi vērtē 
Komisijas pastāvīgos centienus skaidrot 
dažādos valsts atbalsta definīcijas aspektus, 
kā tas uzskatāmi parādīts tās paziņojumā 
par LESD 107. panta 1. punktā minētā 
valsts atbalsta jēdzienu; īpaši atzīmē 
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it īpaši izolētiem, attāliem vai perifēriem 
Savienības reģioniem paredzēta valsts 
atbalsta kontekstā; uzsver — gadījumos, 
kad valsts atbalsts tiek piešķirts, lai 
veicinātu vispārējas nozīmes pakalpojumu 
sniegšanu, tā mērķim vajadzētu būt labuma 
sniegšanai patērētājiem un iedzīvotājiem, 
nevis iegūto tiesību stiprināšanai;

centienus skaidrot jēdzienus “uzņēmums” 
un “saimnieciskā darbība”; tomēr konstatē, 
ka joprojām pastāv grūtības nošķirt 
saimnieciskās darbībās no darbībām, kas 
tādas nav; turklāt norāda, ka pienācīgas 
Līguma interpretācijas nodrošināšana ir 
Eiropas Savienības Tiesas pienākums; 
aicina Komisiju ES valsts atbalsta 
noteikumu piemērošanā arī turpmāk īpašu 
uzmanību veltīt vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu, 
tostarp enerģētikas, transporta un 
telekomunikāciju pakalpojumu, sniegšanai, 
it īpaši izolētiem, attāliem vai perifēriem 
Savienības reģioniem paredzēta valsts 
atbalsta kontekstā; uzsver — gadījumos, 
kad valsts atbalsts tiek piešķirts, lai 
veicinātu vispārējas nozīmes pakalpojumu 
sniegšanu, tā mērķim vajadzētu būt labuma 
sniegšanai patērētājiem un iedzīvotājiem, 
nevis iegūto tiesību stiprināšanai;

Or. en



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

LV Vienoti daudzveidībā LV

23.1.2019 A8-0474/8

Grozījums Nr. 8
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0474/2018
Michel Reimon
Gada ziņojums par konkurences politiku
(2018/2102(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
49. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

49. uzsver kopīgi noteiktos enerģētikas 
savienības mērķus un uzdevumus un īpaši 
norāda uz drošības, ekonomikas 
dekarbonizācijas, solidaritātes un 
uzticēšanās dimensiju; uzsver — ir svarīgi 
nodrošināt to, ka Eiropas enerģijas tirgi 
balstās uz tiesiskumu, konkurenci, 
enerģijas avotu un piegādātāju 
daudzveidību, paredzamību un 
pārredzamību, un nepieļaut, ka tirgus 
dalībnieki — neatkarīgi no tā, vai tie veic 
uzņēmējdarbību Savienībā vai trešā 
valstī — izmanto dominējošo stāvokli, 
tādējādi kaitējot konkurentiem un 
patērētājiem; šajā sakarā aicina 
pastiprināt šādu tirgus dalībnieku 
pārbaudi un attiecīgā gadījumā pret tiem 
vērsto pasākumu un tiem piemēroto 
prasību pārbaudi; īpaši atzīmē, ka 
pienācīgi jārisina jautājumi, kas saistīti ar 
stratēģiju, kuru atsevišķi energouzņēmumi 
izmanto ES gāzes tirgus sadalīšanai, 
tādējādi, iespējams, pārkāpjot ES 
pretmonopola noteikumus; turklāt atzīst, ka 
juridiski saistošās saistības, ko dalībvalstis 
ir uzņēmušās Parīzes klimata nolīguma 
ietvaros, netiks izpildītas, ja netiks veikti 
konkrēti valsts līmeņa pasākumi ar mērķi 
veicināt un radīt stimulus atjaunojamas 
enerģijas ražošanai un izmantošanai, kā arī 
darīt iespējamu šādas enerģijas ražošanu un 

49. pauž nopietnas bažas par 
enerģētiskās nabadzības palielināšanos 
Eiropas Savienībā; uzskata, ka enerģijas 
cenu pieaugums ir nodarījis būtisku 
kaitējumu ģimenes budžetam un ir tieši 
ietekmējis enerģētiskās nabadzības 
pieaugumu; aicina Komisiju cik vien drīz 
iespējams izanalizēt to, kā cenas tiek 
noteiktas elektroenerģijas nozarē, un 
rīkoties, lai aizsargātu patērētāju intereses 
un nodrošinātu energoapgādi visiem 
iedzīvotājiem; prasa Komisijai īstenot 
savas juridiskās prerogatīvas un piemērot 
sankcijas uzņēmumiem, kas ir atbildīgi 
par šo slikto praksi; īpaši atzīmē, ka 
pienācīgi jārisina jautājumi, kas saistīti ar 
stratēģiju, kuru atsevišķi energouzņēmumi 
izmanto ES gāzes tirgus sadalīšanai, 
tādējādi, iespējams, pārkāpjot ES 
pretmonopola noteikumus; turklāt atzīst, ka 
juridiski saistošās saistības, ko dalībvalstis 
ir uzņēmušās Parīzes klimata nolīguma 
ietvaros, netiks izpildītas, ja netiks veikti 
konkrēti valsts līmeņa pasākumi ar mērķi 
veicināt un radīt stimulus atjaunojamas 
enerģijas ražošanai un izmantošanai, kā arī 
darīt iespējamu šādas enerģijas ražošanu un 
izmantošanu; pieņem zināšanai 
pamatnostādņu par valsts atbalstu un 
enerģētiku gaidāmo pārskatīšanu, kuras 
rezultātā no šīm pamatnostādnēm vairs 



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

LV Vienoti daudzveidībā LV

izmantošanu; pieņem zināšanai 
pamatnostādņu par valsts atbalstu un 
enerģētiku gaidāmo pārskatīšanu, kuras 
rezultātā no šīm pamatnostādnēm vairs 
nebūs izslēgtas divas no nozarēm, kas 
visvairāk saņem valsts subsīdijas, proti, 
kodolenerģija un fosilā kurināmā ieguve, 
un kuras rezultātā tās paredzēs lielāku 
elastību attiecībā uz patērētāju ražoto 
atjaunojamo enerģiju; uzsver, ka ir svarīgi 
pabeigt enerģētikas savienības izveidi, 
integrējot tirgus, it īpaši nepieciešamības 
gadījumā un pamatojoties uz tirgus 
apstākļiem un tirdzniecības potenciālu, 
investējot starpsavienojumos un palielinot 
pārdošanai pieejamo jaudu pastāvošajos 
starpsavienojumos; tādēļ uzsver, ka 
jebkāda jaudas mehānismiem paredzēta 
valsts atbalsta apstiprināšana būtu 
jāpakļauj stingrai nepieciešamības 
pārbaudei, tostarp alternatīvu pasākumu, it 
īpaši jau pastāvošu starpsavienotāju 
efektīvākas izmantošanas, izpētei; uzsver, 
ka jaudas mehānismi bieži vien ir saistīti ar 
ievērojamām izmaksām patērētājiem un 
darbojas kā “slēpta subsīdija”, atbalstot 
nerentablas un piesārņojošas spēkstacijas, 
un ka tāpēc būtu jānodrošina, ka, 
apstiprinot jebkādu tām piešķirto valsts 
atbalstu, minētās shēmas nav pieejamas 
attiecībā uz visvairāk piesārņojošajiem 
aktīviem;

nebūs izslēgtas divas no nozarēm, kas 
visvairāk saņem valsts subsīdijas, proti, 
kodolenerģija un fosilā kurināmā ieguve, 
un kuras rezultātā tās paredzēs lielāku 
elastību attiecībā uz patērētāju ražoto 
atjaunojamo enerģiju; uzsver, ka ir svarīgi 
pabeigt enerģētikas savienības izveidi, 
integrējot tirgus, it īpaši nepieciešamības 
gadījumā un pamatojoties uz tirgus 
apstākļiem un tirdzniecības potenciālu, 
investējot starpsavienojumos un palielinot 
pārdošanai pieejamo jaudu pastāvošajos 
starpsavienojumos; tādēļ uzsver, ka 
jebkāda jaudas mehānismiem paredzēta 
valsts atbalsta apstiprināšana būtu 
jāpakļauj stingrai nepieciešamības 
pārbaudei, tostarp alternatīvu pasākumu, it 
īpaši jau pastāvošu starpsavienotāju 
efektīvākas izmantošanas, izpētei; uzsver, 
ka jaudas mehānismi bieži vien ir saistīti ar 
ievērojamām izmaksām patērētājiem un 
darbojas kā “slēpta subsīdija”, atbalstot 
nerentablas un piesārņojošas spēkstacijas, 
un ka tāpēc būtu jānodrošina, ka, 
apstiprinot jebkādu tām piešķirto valsts 
atbalstu, minētās shēmas nav pieejamas 
attiecībā uz visvairāk piesārņojošajiem 
aktīviem;
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