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Amendamentul 6
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0474/2018
Michel Reimon
Raportul anual privind politica în domeniul concurenței
(2018/2102(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că asigurarea respectării 
stricte și imparțiale a normelor privind 
ajutoarele de stat în gestionarea viitoarelor 
crize din sectorul bancar este o prioritate, 
astfel încât povara de a salva băncile să nu 
mai cadă în sarcina contribuabililor;

32. consideră că asigurarea respectării 
stricte și imparțiale a normelor privind 
ajutoarele de stat în gestionarea viitoarelor 
crize din sectorul bancar este o prioritate, 
astfel încât povara de a salva băncile să nu 
mai cadă în sarcina contribuabililor; 
subliniază că acest ajutor public pentru 
sectorul financiar a condus la reduceri 
semnificative ale resurselor publice 
alocate serviciilor universale, cum ar fi 
educația și sănătatea; denunță faptul că 
reducerile respective au un impact negativ 
semnificativ asupra calității acestor 
servicii publice și asupra domeniului lor 
de aplicare; solicită Comisiei să prezinte 
un studiu privind impactul ajutorului 
public în sectorul financiar; consideră că 
acest studiu ar trebui discutat în 
Parlament;
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23.1.2019 A8-0474/7

Amendamentul 7
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0474/2018
Michel Reimon
Raportul anual privind politica în domeniul concurenței
(2018/2102(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază efectul de denaturare pe 
care îl pot avea ajutoarele de stat asupra 
funcționării pieței interne; reamintește 
cerințele stricte legate de aplicarea 
articolului 107 alineatul (3) litera (b) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE); constată că majoritatea 
deciziilor legate de aspectele politicii 
antitrust și privitoare la ajutoarele de stat se 
iau la nivel național; consideră, prin 
urmare, că Comisia ar trebui să 
monitorizeze și să ia măsuri pentru a 
asigura coerența măsurilor politice pe piața 
internă; invită Comisia să lanseze o foaie 
de parcurs pentru o mai bună direcționare a 
ajutoarelor de stat; felicită Comisia, care în 
încercarea de a clarifica diferitele aspecte 
ale definiției ajutoarelor de stat, a depus 
eforturi constante, după cum se vede din 
comunicarea sa privind noțiunea de ajutor 
de stat, menționată la articolul 107 
alineatul (1) din TFUE; remarcă, în special, 
eforturile de clarificare a noțiunilor de 
„întreprindere” și „activitate economică”; 
observă, însă, că este în continuare greu de 
tras o linie de demarcație între activitățile 
economice și cele fără caracter economic; 
subliniază în plus că rolul Curții de Justiție 
a Uniunii Europene este de a asigura 
interpretarea corectă a tratatului; invită 
Comisia să acorde în continuare o atenție 

38. reamintește cerințele stricte legate 
de aplicarea articolului 107 alineatul (3) 
litera (b) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE); consideră, de 
asemenea, că, între diferitele state 
membre, contextul economic este inegal; 
consideră că nu toate statele membre au 
aceeași capacitate de a se apăra împotriva 
consecințelor crizelor economice și că, 
prin urmare, ajutoarele de stat pot 
constitui un instrument util și echilibrat 
pentru a face față denaturărilor pieței; 
consideră că ajutoarele de stat pot fi, de 
asemenea, un mecanism de protecție a 
locurilor de muncă și a beneficiilor 
sociale esențiale pentru a asigura 
coeziunea socială; constată că majoritatea 
deciziilor legate de aspectele politicii 
antitrust și privitoare la ajutoarele de stat se 
iau la nivel național; consideră, prin 
urmare, că Comisia ar trebui să 
monitorizeze și să ia măsuri pentru a 
asigura coerența măsurilor politice pe piața 
internă; invită Comisia să lanseze o foaie 
de parcurs pentru o mai bună direcționare a 
ajutoarelor de stat, care să ajute statele 
membre afectate de reduceri sociale 
semnificative să utilizeze acest instrument 
pentru a limita impactul social al crizei 
economice; felicită Comisia, care în 
încercarea de a clarifica diferitele aspecte 
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deosebită furnizării de servicii de interes 
economic general (SIEG), inclusiv în 
domeniul energiei, transporturilor și 
telecomunicațiilor, când aplică normele UE 
privind ajutoarele de stat, în special în 
contextul ajutoarelor de stat acordate 
regiunilor izolate, îndepărtate sau periferice 
din Uniune; subliniază că, atunci când se 
acordă ajutoare de stat pentru a promova 
servicii de interes general, obiectivul ar 
trebui să fie de a aduce beneficii 
consumatorilor și cetățenilor, mai degrabă 
decât slujirea unor interese oculte;

ale definiției ajutoarelor de stat, a depus 
eforturi constante, după cum se vede din 
comunicarea sa privind noțiunea de ajutor 
de stat, menționată la articolul 107 
alineatul (1) din TFUE; remarcă, în special, 
eforturile de clarificare a noțiunilor de 
„întreprindere” și „activitate economică”; 
observă, însă, că este în continuare greu de 
tras o linie de demarcație între activitățile 
economice și cele fără caracter economic; 
subliniază în plus că rolul Curții de Justiție 
a Uniunii Europene este de a asigura 
interpretarea corectă a tratatului; invită 
Comisia să acorde în continuare o atenție 
deosebită furnizării de servicii de interes 
economic general (SIEG), inclusiv în 
domeniul energiei, transporturilor și 
telecomunicațiilor, când aplică normele UE 
privind ajutoarele de stat, în special în 
contextul ajutoarelor de stat acordate 
regiunilor izolate, îndepărtate sau periferice 
din Uniune; subliniază că, atunci când se 
acordă ajutoare de stat pentru a promova 
servicii de interes general, obiectivul ar 
trebui să fie de a aduce beneficii 
consumatorilor și cetățenilor, mai degrabă 
decât slujirea unor interese oculte;
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Amendamentul 8
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0474/2018
Michel Reimon
Raportul anual privind politica în domeniul concurenței
(2018/2102(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. subliniază scopurile și obiectivele 
convenite de comun acord ale uniunii 
energetice și subliniază în mod specific 
dimensiunea securității, a decarbonizării 
economiei, a solidarității și a încrederii; 
subliniază importanța asigurării faptului 
că piețele europene ale energiei se 
bazează pe statul de drept, pe concurență, 
pe diversitatea surselor și a furnizorilor de 
energie, pe previzibilitate și pe 
transparență, precum și a împiedicării 
oricărui operator de piață stabilit în 
Uniune sau într-o țară terță de a abuza de 
o poziție dominantă în detrimentul 
concurenților și consumatorilor; solicită, 
în acest sens, un control sporit și, dacă 
este necesar, măsuri și obligații impuse 
împotriva unor astfel de operatori de pe 
piață; constată, în special, că strategia de 
fragmentare a pieței europene a gazelor, 
utilizată de anumite societăți energetice, și, 
prin extensie, eventuala încălcare a 
normelor antitrust ale UE trebuie abordate 
în mod adecvat; recunoaște totodată că 
angajamentele cu caracter juridic 
obligatoriu asumate de statele membre prin 
Acordul de la Paris privind clima nu se pot 
materializa fără măsuri de stat concrete de 
promovare și creare a stimulentelor pentru 
producția și utilizarea energiei regenerabile 
și de facilitare a acestei producții și 

49. își exprimă îngrijorarea profundă 
cu privire la creșterea sărăciei energetice 
în Uniunea Europeană; consideră că 
creșterea prețurilor la energie afectează 
grav bugetele familiilor și are impact 
direct asupra creșterii sărăciei energetice; 
solicită Comisiei să analizeze cât mai 
curând posibil modul în care se stabilesc 
prețurile în sectorul energiei electrice și 
să acționeze pentru a proteja interesele 
consumatorilor și pentru a asigura 
aprovizionarea cu energie a tuturor 
cetățenilor; solicită Comisiei să își 
exercite prerogativele juridice și să 
sancționeze societățile responsabile 
pentru aceste rele practici; constată, în 
special, că strategia de fragmentare a pieței 
europene a gazelor, utilizată de anumite 
societăți energetice, și, prin extensie, 
eventuala încălcare a normelor antitrust ale 
UE trebuie abordate în mod adecvat; 
recunoaște totodată că angajamentele cu 
caracter juridic obligatoriu asumate de 
statele membre prin Acordul de la Paris 
privind clima nu se pot materializa fără 
măsuri de stat concrete de promovare și 
creare a stimulentelor pentru producția și 
utilizarea energiei regenerabile și de 
facilitare a acestei producții și utilizări; ia 
act de viitoarea revizuire a orientărilor 
privind ajutoarele de stat și energia, care nu 
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utilizări; ia act de viitoarea revizuire a 
orientărilor privind ajutoarele de stat și 
energia, care nu va mai exclude două din 
sectoarele care beneficiază cel mai mult de 
subvențiile de stat, și anume energia 
nucleară și extracția combustibililor fosili, 
și care prevede o mai mare flexibilitate 
pentru energia din surse regenerabile 
generată de consumatori; subliniază 
importanța finalizării uniunii energetice 
prin integrarea piețelor, în special prin 
investiții în interconexiuni, acolo unde este 
necesar, pe baza condițiilor pieței și a 
potențialului comercial și prin creșterea 
capacității de tranzacționare a 
interconexiunilor existente; subliniază, prin 
urmare, că orice aprobare a unui ajutor de 
stat pentru mecanismele de asigurare a 
capacității trebuie să facă obiectul unui test 
strict privind necesitatea, inclusiv al unei 
examinări a măsurilor alternative, în 
special utilizarea mai eficientă a 
interconexiunilor existente; subliniază că 
mecanismele de asigurare a capacității 
presupun adesea costuri considerabile 
pentru consumatori și funcționează ca o 
„subvenție ascunsă”, sprijinind centralele 
electrice neprofitabile și poluante, ceea ce 
impune asigurarea faptului că aceste 
sisteme nu sunt deschise celor mai 
poluante active atunci când se aprobă 
ajutoarele de stat care li se acordă;

va mai exclude două din sectoarele care 
beneficiază cel mai mult de subvențiile de 
stat, și anume energia nucleară și extracția 
combustibililor fosili, și care prevede o mai 
mare flexibilitate pentru energia din surse 
regenerabile generată de consumatori; 
subliniază importanța finalizării uniunii 
energetice prin integrarea piețelor, în 
special prin investiții în interconexiuni, 
acolo unde este necesar, pe baza condițiilor 
pieței și a potențialului comercial și prin 
creșterea capacității de tranzacționare a 
interconexiunilor existente; subliniază, prin 
urmare, că orice aprobare a unui ajutor de 
stat pentru mecanismele de asigurare a 
capacității trebuie să facă obiectul unui test 
strict privind necesitatea, inclusiv al unei 
examinări a măsurilor alternative, în 
special utilizarea mai eficientă a 
interconexiunilor existente; subliniază că 
mecanismele de asigurare a capacității 
presupun adesea costuri considerabile 
pentru consumatori și funcționează ca o 
„subvenție ascunsă”, sprijinind centralele 
electrice neprofitabile și poluante, ceea ce 
impune asigurarea faptului că aceste 
sisteme nu sunt deschise celor mai 
poluante active atunci când se aprobă 
ajutoarele de stat care li se acordă;
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