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NL In verscheidenheid verenigd NL

23.1.2019 A8-0474/6

Amendement 6
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0474/2018
Michel Reimon
Jaarverslag over het mededingingsbeleid
(2018/2102(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. is van mening dat het een prioriteit 
is om ervoor te zorgen dat bij het opvangen 
van toekomstige bankencrises de regels 
inzake staatssteun strikt en onpartijdig 
worden nageleefd, zodat belastingbetalers 
worden beschermd tegen de last van het 
redden van banken;

32. is van mening dat het een prioriteit 
is om ervoor te zorgen dat bij het opvangen 
van toekomstige bankencrises de regels 
inzake staatssteun strikt en onpartijdig 
worden nageleefd, zodat belastingbetalers 
worden beschermd tegen de last van het 
redden van banken; wijst erop dat deze 
overheidssteun aan de financiële sector 
ertoe heeft geleid dat er veel minder 
overheidsmiddelen konden worden 
toegewezen voor universele diensten, zoals 
onderwijs en gezondheidszorg; betreurt 
dat deze bezuinigingen aanzienlijke 
negatieve gevolgen hebben gehad voor het 
kwaliteitsniveau en de omvang van de 
openbare dienstverlening; verzoekt de 
Commissie om een studie uit te voeren 
naar de gevolgen van overheidssteun aan 
de financiële sector; is van oordeel dat die 
studie dan in het Parlement behandeld 
moet worden;

Or. en
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23.1.2019 A8-0474/7

Amendement 7
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0474/2018
Michel Reimon
Jaarverslag over het mededingingsbeleid
(2018/2102(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. benadrukt dat staatssteun de 
werking van de interne markt kan 
verstoren; herinnert aan de strikte 
voorwaarden voor de toepassing van 
artikel 107, lid 3, onder b) VWEU; merkt 
op dat de meeste besluiten in 
mededingings- en staatssteunzaken worden 
genomen op nationaal niveau; is daarom 
van mening dat de Commissie deze 
besluiten moet monitoren en moet zorgen 
voor consistente beleidsmaatregelen binnen 
de interne markt; verzoekt de Commissie 
een stappenplan voor betere gerichte 
staatssteun op te stellen; is ingenomen met 
de voortdurende inspanningen van de 
Commissie om de verschillende aspecten 
van de definitie van staatssteun te 
verduidelijken, zoals blijkt uit haar 
mededeling betreffende het begrip 
"staatssteun" in de zin van artikel 107, lid 1 
VWEU; wijst met name op de 
inspanningen om de begrippen 
"onderneming" en "economische activiteit" 
te verduidelijken; stelt echter vast dat het 
moeilijk blijft om een onderscheid te 
maken tussen economische en niet-
economische activiteiten; wijst er verder op 
dat het de taak van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie is om de juiste 
interpretatie van het Verdrag te garanderen; 
verzoekt de Commissie om bij het 

38. herinnert aan de strikte 
voorwaarden voor de toepassing van 
artikel 107, lid 3, onder b) VWEU; wijst er 
voorts op dat de economische 
omstandigheden van lidstaat tot lidstaat 
verschillen; is van oordeel dat de lidstaten 
niet allemaal hetzelfde vermogen hebben 
om zich te beschermen tegen de gevolgen 
van economische crises en dat staatssteun 
daarom een nuttig en evenwichtig 
instrument kan zijn om marktverstoringen 
aan te pakken; is van oordeel dat 
staatssteun ook een middel kan zijn om 
werkgelegenheid en belangrijke sociale 
voordelen te behouden, om sociale 
cohesie te waarborgen; merkt op dat de 
meeste besluiten in mededingings- en 
staatssteunzaken worden genomen op 
nationaal niveau; is daarom van mening dat 
de Commissie deze besluiten moet 
monitoren en moet zorgen voor consistente 
beleidsmaatregelen binnen de interne 
markt; verzoekt de Commissie een 
stappenplan voor gerichtere staatssteun op 
te stellen, bedoeld om de lidstaten die te 
maken hebben met bezuinigingen op 
sociale voorzieningen te helpen om 
gebruik te maken van dit instrument, 
zodat de sociale gevolgen van de 
economische crisis zo klein mogelijk 
kunnen worden gehouden; is ingenomen 
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toepassen van de EU-staatssteunregels 
bijzondere aandacht te blijven besteden aan 
de levering van diensten van algemeen 
economisch belang (DAEB), zoals energie, 
vervoer en telecommunicatie, met name in 
het kader van staatssteun voor geïsoleerde, 
afgelegen of perifere regio's in de Unie; 
benadrukt dat het doel van staatssteun ter 
bevordering van diensten van algemeen 
belang moet zijn dat consumenten en 
burgers ervan profiteren, en niet dat 
gevestigde belangen worden versterkt;

met de voortdurende inspanningen van de 
Commissie om de verschillende aspecten 
van de definitie van staatssteun te 
verduidelijken, zoals blijkt uit haar 
mededeling betreffende het begrip 
"staatssteun" in de zin van artikel 107, lid 1 
VWEU; wijst met name op de 
inspanningen om de begrippen 
"onderneming" en "economische activiteit" 
te verduidelijken; stelt echter vast dat het 
moeilijk blijft om een onderscheid te 
maken tussen economische en niet-
economische activiteiten; wijst er verder op 
dat het de taak van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie is om de juiste 
interpretatie van het Verdrag te garanderen; 
verzoekt de Commissie om bij het 
toepassen van de EU-staatssteunregels 
bijzondere aandacht te blijven besteden aan 
de levering van diensten van algemeen 
economisch belang (DAEB), zoals energie, 
vervoer en telecommunicatie, met name in 
het kader van staatssteun voor geïsoleerde, 
afgelegen of perifere regio's in de Unie; 
benadrukt dat het doel van staatssteun ter 
bevordering van diensten van algemeen 
belang moet zijn dat consumenten en 
burgers ervan profiteren, en niet dat 
gevestigde belangen worden versterkt;

Or. en
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23.1.2019 A8-0474/8

Amendement 8
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0474/2018
Michel Reimon
Jaarverslag over het mededingingsbeleid
(2018/2102(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. wijst op de gezamenlijk 
overeengekomen doelen en doelstellingen 
van de energie-unie en specifiek op de 
dimensie zekerheid, koolstofvrij maken 
van de economie, solidariteit en 
vertrouwen; benadrukt dat het belangrijk 
is te waarborgen dat de Europese 
energiemarkten steunen op de rechtsstaat, 
mededinging, diversiteit van 
energiebronnen en -leveranciers, 
voorspelbaarheid en transparantie, en dat 
moet worden voorkomen dat 
marktdeelnemers, ongeacht of ze zijn 
gevestigd in de Unie of in een derde land, 
een dominante positie kunnen 
ontwikkelen ten nadele van concurrenten 
en consumenten; dringt in dit verband 
aan op beter toezicht op, en waar nodig 
het opleggen van maatregelen en 
verplichtingen aan dergelijke 
marktdeelnemers; merkt met name op dat 
de strategie van bepaalde energiebedrijven 
om de EU-gasmarkt te verdelen en het via 
uitbreiding mogelijk te maken de 
antitrustregels van de EU te overtreden, 
naar behoren moet worden aangepakt; 
onderkent verder dat de wettelijk bindende 
toezeggingen die door de lidstaten in het 
kader van de Klimaatovereenkomst van 
Parijs zijn gedaan, niet kunnen worden 
verwezenlijkt zonder concrete 

49. geeft uiting aan zijn ernstige 
bezorgdheid over de toenemende 
energiearmoede in de Europese Unie; 
wijst erop dat de stijging van de prijzen 
voor energie een zware belasting vormt 
voor de portemonnee van gezinnen, en 
rechtstreeks leidt tot een toename van 
energiearmoede; verzoekt de Commissie 
om zo snel mogelijk te onderzoeken hoe in 
de energiesector prijsafspraken worden 
gemaakt, en in actie te komen om de 
belangen van de consumenten te 
beschermen en de energievoorziening 
voor alle burgers te waarborgen; verzoekt 
de Commissie om gebruik te maken van 
haar juridische bevoegdheden, en 
bedrijven die verantwoordelijk zijn voor 
deze schadelijke praktijken sancties op te 
leggen; merkt met name op dat de strategie 
van bepaalde energiebedrijven om de EU-
gasmarkt te verdelen en het via uitbreiding 
mogelijk te maken de antitrustregels van de 
EU te overtreden, naar behoren moet 
worden aangepakt; onderkent verder dat de 
wettelijk bindende toezeggingen die door 
de lidstaten in het kader van de 
Klimaatovereenkomst van Parijs zijn 
gedaan, niet kunnen worden verwezenlijkt 
zonder concrete overheidsmaatregelen voor 
het bevorderen, mogelijk maken en creëren 
van stimulansen van de productie en het 
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overheidsmaatregelen voor het bevorderen, 
mogelijk maken en creëren van 
stimulansen van de productie en het 
gebruik van hernieuwbare energie; neemt 
kennis van de geplande herziening van de 
richtsnoeren inzake staatssteun en energie, 
die voortaan ook van toepassing zullen zijn 
op twee sectoren die het meest van 
overheidssubsidies profiteren, namelijk 
kernenergie en fossielebrandstofextractie, 
en die zal zorgen voor meer flexibiliteit 
voor door consumenten zelf gegenereerde 
hernieuwbare energie; wijst op het belang 
van de voltooiing van de energie-unie via 
de integratie van markten, met name door 
waar nodig te investeren in 
interconnectoren op basis van 
marktvoorwaarden en commercieel 
potentieel en door de verhandelbare 
capaciteit in bestaande interconnectoren te 
vergroten; benadrukt daarom dat elke 
goedkeuring van staatssteun voor 
capaciteitsmechanismen onderworpen 
moet worden aan een strikte 
noodzakelijkheidstoets, waaronder een 
onderzoek van alternatieve maatregelen, 
met name een efficiënter gebruik van 
bestaande interconnectoren; benadrukt dat 
capaciteitsmechanismen vaak aanzienlijke 
kosten voor de consument met zich 
brengen en als "verborgen subsidie" 
fungeren, waardoor niet-rendabele en 
vervuilende elektriciteitscentrales worden 
ondersteund, wat het noodzakelijk maakt 
om ervoor te zorgen dat deze regelingen 
niet openstaan voor de meest vervuilende 
middelen bij de goedkeuring van 
staatssteun die aan hen wordt verleend;

gebruik van hernieuwbare energie; neemt 
kennis van de geplande herziening van de 
richtsnoeren inzake staatssteun en energie, 
die voortaan ook van toepassing zullen zijn 
op twee sectoren die het meest van 
overheidssubsidies profiteren, namelijk 
kernenergie en fossielebrandstofextractie, 
en die zal zorgen voor meer flexibiliteit 
voor door consumenten zelf gegenereerde 
hernieuwbare energie; wijst op het belang 
van de voltooiing van de energie-unie via 
de integratie van markten, met name door 
waar nodig te investeren in 
interconnectoren op basis van 
marktvoorwaarden en commercieel 
potentieel en door de verhandelbare 
capaciteit in bestaande interconnectoren te 
vergroten; benadrukt daarom dat elke 
goedkeuring van staatssteun voor 
capaciteitsmechanismen onderworpen 
moet worden aan een strikte 
noodzakelijkheidstoets, waaronder een 
onderzoek van alternatieve maatregelen, 
met name een efficiënter gebruik van 
bestaande interconnectoren; benadrukt dat 
capaciteitsmechanismen vaak aanzienlijke 
kosten voor de consument met zich 
brengen en als "verborgen subsidie" 
fungeren, waardoor niet-rendabele en 
vervuilende elektriciteitscentrales worden 
ondersteund, wat het noodzakelijk maakt 
om ervoor te zorgen dat deze regelingen 
niet openstaan voor de meest vervuilende 
middelen bij de goedkeuring van 
staatssteun die aan hen wordt verleend;

Or. en


