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Sprawozdanie A8-0474/2018
Michel Reimon
Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji
(2018/2102(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. uważa, że priorytetem jest dbałość 
o ścisłe i bezstronne przestrzeganie zasad 
pomocy państwa w przypadku zarządzania 
kryzysami bankowymi w przyszłości, tak 
aby podatnicy byli chronieni przed 
obciążeniem związanym z ratowaniem 
banków;

32. uważa, że priorytetem jest dbałość 
o ścisłe i bezstronne przestrzeganie zasad 
pomocy państwa w przypadku zarządzania 
kryzysami bankowymi w przyszłości, tak 
aby podatnicy byli chronieni przed 
obciążeniem związanym z ratowaniem 
banków; podkreśla, że ta pomoc publiczna 
dla sektora finansowego doprowadziła do 
znacznych cięć środków publicznych 
przeznaczonych na usługi powszechne, 
takie jak edukacja i opieka zdrowotna; 
potępia fakt, że cięcia te miały znaczny 
negatywny wpływ na jakość i zakres tych 
usług publicznych; zwraca się do Komisji 
o przedstawienie badania dotyczącego 
wpływu pomocy publicznej w sektorze 
finansowym; uważa, że badanie to 
powinno być przedmiotem dyskusji w 
Parlamencie;
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38. podkreśla, że pomoc państwa może 
zakłócać funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego; przypomina o ścisłych 
wymogach dotyczących stosowania art. 
107 ust. 3 lit. b) TFUE; zauważa, że 
większość decyzji dotyczących kwestii 
antymonopolowych i pomocy państwa 
zapada na szczeblu krajowym; w związku 
z tym uważa, że Komisja powinna 
monitorować i podejmować środki w celu 
zapewnienia spójnej polityki na rynku 
wewnętrznym; wzywa Komisję, aby 
przedstawiła plan działania na rzecz lepiej 
ukierunkowanej pomocy państwa; z 
zadowoleniem przyjmuje nieustające 
wysiłki Komisji, aby wyjaśnić rozmaite 
aspekty definicji pomocy państwa, jak 
wykazano w zawiadomieniu w sprawie 
pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 
107 ust. 1 TFUE; odnotowuje w 
szczególności wysiłki zmierzające do 
wyjaśnienia pojęć „przedsiębiorstwo” i 
„działalność gospodarcza”; zauważa 
jednak, że nadal trudno jest wyznaczyć 
granicę między działalnością gospodarczą 
a pozagospodarczą; zwraca ponadto 
uwagę, że zapewnienie właściwej wykładni 
Traktatu należy do Trybunału 
Sprawiedliwości UE; apeluje do Komisji, 
aby przy stosowaniu unijnych zasad 
pomocy państwa, zwłaszcza w związku z 

38. przypomina o ścisłych wymogach 
dotyczących stosowania art. 107 ust. 3 lit. 
b) TFUE; uważa również, że 
uwarunkowania ekonomiczne w 
poszczególnych państwach członkowskich 
są zróżnicowane; uważa, że nie wszystkie 
państwa członkowskie mają taką samą 
zdolność obronienia się przed 
konsekwencjami kryzysów gospodarczych, 
w związku z czym pomoc państwa może 
być użytecznym i wyważonym 
instrumentem postępowania w przypadku 
zakłóceń na rynku; uważa, że pomoc 
państwa może również stanowić 
mechanizm ochrony miejsc pracy i 
podstawowych świadczeń społecznych w 
celu zapewnienia spójności społecznej; 
zauważa, że większość decyzji 
dotyczących kwestii antymonopolowych i 
pomocy państwa zapada na szczeblu 
krajowym; w związku z tym uważa, że 
Komisja powinna monitorować i 
podejmować środki w celu zapewnienia 
spójnej polityki na rynku wewnętrznym; 
wzywa Komisję, aby przedstawiła plan 
działania na rzecz lepiej ukierunkowanej 
pomocy państwa, mający na celu pomoc 
państwom członkowskim dotkniętym 
znacznymi cięciami wydatków socjalnych, 
aby wykorzystać ten instrument do 
ograniczenia społecznych skutków 
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pomocą państwa skierowaną do regionów 
odizolowanych, oddalonych lub 
peryferyjnych w Unii, w dalszym ciągu 
zwracała szczególną uwagę na 
dostarczanie usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym, w tym w 
dziedzinie energetyki, transportu i 
komunikacji; podkreśla, że w przypadku 
wykorzystywania pomocy państwa do 
promowania usług świadczonych w 
interesie ogólnym celem powinno być 
zapewnienie korzyści konsumentom i 
obywatelom, a nie umacnianie grup 
interesu;

kryzysu gospodarczego; z zadowoleniem 
przyjmuje nieustające wysiłki Komisji, aby 
wyjaśnić rozmaite aspekty definicji 
pomocy państwa, jak wykazano w 
zawiadomieniu w sprawie pojęcia pomocy 
państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 
TFUE; odnotowuje w szczególności 
wysiłki zmierzające do wyjaśnienia pojęć 
„przedsiębiorstwo” i „działalność 
gospodarcza”; zauważa jednak, że nadal 
trudno jest wyznaczyć granicę między 
działalnością gospodarczą a 
pozagospodarczą; zwraca ponadto uwagę, 
że zapewnienie właściwej wykładni 
Traktatu należy do Trybunału 
Sprawiedliwości UE; apeluje do Komisji, 
aby przy stosowaniu unijnych zasad 
pomocy państwa, zwłaszcza w związku z 
pomocą państwa skierowaną do regionów 
odizolowanych, oddalonych lub 
peryferyjnych w Unii, w dalszym ciągu 
zwracała szczególną uwagę na 
dostarczanie usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym, w tym w 
dziedzinie energetyki, transportu i 
komunikacji; podkreśla, że w przypadku 
wykorzystywania pomocy państwa do 
promowania usług świadczonych w 
interesie ogólnym celem powinno być 
zapewnienie korzyści konsumentom i 
obywatelom, a nie umacnianie grup 
interesu;
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49. podkreśla wspólnie uzgodnione 
cele i założenia unii energetycznej i 
zwraca uwagę w szczególności na wymiar 
bezpieczeństwa, dekarbonizację 
gospodarki, solidarność i zaufanie; 
podkreśla, że ważne jest zadbanie o to, aby 
podstawą europejskich rynków 
energetycznych były praworządność, 
konkurencja, różnorodność źródeł energii 
i dostawców, przewidywalność i 
przejrzystość, jak również o to, aby 
uniemożliwić wszelkim uczestnikom 
rynku, mającym siedzibę w Unii lub w 
państwie trzecim, wykorzystywanie 
dominującej pozycji ze szkodą dla 
konkurentów i konsumentów; w związku z 
tym apeluje o nasilenie kontroli wobec 
takich uczestników rynku oraz, w razie 
konieczności, o przyjęcie środków i 
nałożenie na nich obowiązków; zauważa 
w szczególności, że należy odpowiednio 
zająć się strategią stosowaną przez niektóre 
przedsiębiorstwa energetyczne polegającą 
na podziale unijnego rynku gazu i, co za 
tym idzie, potencjalnym naruszeniem 
unijnych zasad ochrony konkurencji; 
uznaje ponadto, że prawnie wiążące 
zobowiązania podjęte przez państwa 
członkowskie w ramach porozumienia 
klimatycznego z Paryża nie zostaną 
wypełnione bez konkretnych środków 

49. wyraża poważne zaniepokojenie 
nasilaniem się zjawiska ubóstwa 
energetycznego w Unii Europejskiej; 
uważa, że wzrost cen energii poważnie 
zaszkodził budżetom rodzinnym i wywarł 
bezpośredni wpływ na wzrost ubóstwa 
energetycznego; zwraca się do Komisji, 
aby jak najszybciej przeanalizowała, w 
jaki sposób ustala się ceny w sektorze 
energii elektrycznej oraz podjęła działania 
w celu zabezpieczenia interesów 
konsumentów i zapewnienia dostaw 
energii do wszystkich obywateli; zwraca 
się do Komisji, by korzystała z 
przysługujących jej prerogatyw i 
nakładała sankcje na przedsiębiorstwa, 
które są odpowiedzialne za te złe praktyki; 
zauważa w szczególności, że należy 
odpowiednio zająć się strategią stosowaną 
przez niektóre przedsiębiorstwa 
energetyczne polegającą na podziale 
unijnego rynku gazu i, co za tym idzie, 
potencjalnym naruszeniem unijnych zasad 
ochrony konkurencji; uznaje ponadto, że 
prawnie wiążące zobowiązania podjęte 
przez państwa członkowskie w ramach 
porozumienia klimatycznego z Paryża nie 
zostaną wypełnione bez konkretnych 
środków państwowych służących 
wspieraniu i umożliwianiu produkcji i 
stosowania energii odnawialnej oraz 
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państwowych służących wspieraniu i 
umożliwianiu produkcji i stosowania 
energii odnawialnej oraz tworzeniu zachęt 
w tym zakresie; odnotowuje zbliżającą się 
zmianę wytycznych dotyczących pomocy 
państwa i energii, które nie będą już 
wykluczać dwóch sektorów najbardziej 
korzystających z dotacji państwowych, 
czyli energetyki jądrowej i wydobycia 
paliw kopalnych, i będą przewidywać 
większą elastyczność w zakresie energii 
odnawialnej wytwarzanej przez 
konsumentów; podkreśla znaczenie 
urzeczywistnienia unii energetycznej przez 
integrację rynków, zwłaszcza w drodze 
inwestycji w połączenia wzajemne tam, 
gdzie jest to konieczne i w oparciu o 
warunki rynkowe i potencjał handlowy, 
oraz przez zwiększenie zdolności 
handlowych w ramach istniejących 
połączeń wzajemnych; podkreśla w 
związku z tym, że każde zatwierdzenie 
pomocy państwa musi podlegać 
sprawdzeniu bezwzględnej konieczności 
obejmującemu zbadanie środków 
alternatywnych, w szczególności bardziej 
wydajnego wykorzystania istniejących 
połączeń wzajemnych; podkreśla, że 
mechanizmy zdolności wytwórczych 
często oznaczają znaczne koszty dla 
konsumentów i stanowią „ukryte 
subsydium”, wspierające niedochodowe i 
zanieczyszczające elektrownie, co sprawia, 
że przy zatwierdzaniu każdej pomocy 
państwa udzielanej tym systemom 
konieczne jest dopilnowanie, aby nie była 
ona dostępna dla najbardziej 
zanieczyszczających składników majątku;

tworzeniu zachęt w tym zakresie; 
odnotowuje zbliżającą się zmianę 
wytycznych dotyczących pomocy państwa 
i energii, które nie będą już wykluczać 
dwóch sektorów najbardziej 
korzystających z dotacji państwowych, 
czyli energetyki jądrowej i wydobycia 
paliw kopalnych, i będą przewidywać 
większą elastyczność w zakresie energii 
odnawialnej wytwarzanej przez 
konsumentów; podkreśla znaczenie 
urzeczywistnienia unii energetycznej przez 
integrację rynków, zwłaszcza w drodze 
inwestycji w połączenia wzajemne tam, 
gdzie jest to konieczne i w oparciu o 
warunki rynkowe i potencjał handlowy, 
oraz przez zwiększenie zdolności 
handlowych w ramach istniejących 
połączeń wzajemnych; podkreśla w 
związku z tym, że każde zatwierdzenie 
pomocy państwa musi podlegać 
sprawdzeniu bezwzględnej konieczności 
obejmującemu zbadanie środków 
alternatywnych, w szczególności bardziej 
wydajnego wykorzystania istniejących 
połączeń wzajemnych; podkreśla, że 
mechanizmy zdolności wytwórczych 
często oznaczają znaczne koszty dla 
konsumentów i stanowią „ukryte 
subsydium”, wspierające niedochodowe i 
zanieczyszczające elektrownie, co sprawia, 
że przy zatwierdzaniu każdej pomocy 
państwa udzielanej tym systemom 
konieczne jest dopilnowanie, aby nie była 
ona dostępna dla najbardziej 
zanieczyszczających składników majątku;
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