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A8-0474/6

Pozmeňujúci návrh 6
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
v mene skupiny GUE/NGL
Správa
Michel Reimon
Výročná správa o politike EÚ v oblasti hospodárskej súťaže
(2018/2102(INI))

A8-0474/2018

Návrh uznesenia
Odsek 32
Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

32.
domnieva sa, že je prioritou
zabezpečiť, aby sa pri riešení budúcich
bankových kríz pravidlá štátnej pomoci
dôsledne a nestranne dodržiavali a aby
daňovníci neniesli bremeno záchrany bánk;

32.
domnieva sa, že je prioritou
zabezpečiť, aby sa pri riešení budúcich
bankových kríz pravidlá štátnej pomoci
dôsledne a nestranne dodržiavali a aby
daňovníci neniesli bremeno záchrany bánk;
zdôrazňuje, že táto verejná pomoc
finančnému sektoru viedla k výraznému
zníženiu verejných zdrojov na univerzálne
služby, ako sú vzdelávanie a
zdravotníctvo; odsudzuje skutočnosť, že
tieto škrty mali veľmi negatívny vplyv na
kvalitu a rozsah týchto verejných služieb;
žiada Komisiu, aby predložila štúdiu o
vplyve verejnej pomoci vo finančnom
sektore; domnieva sa, že o tejto štúdii by
sa malo diskutovať v Parlamente;
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A8-0474/7

Pozmeňujúci návrh 7
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
v mene skupiny GUE/NGL
Správa
Michel Reimon
Výročná správa o politike EÚ v oblasti hospodárskej súťaže
(2018/2102(INI))

A8-0474/2018

Návrh uznesenia
Odsek 38
Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

38.
zdôrazňuje rušivý vplyv, ktorý
môže mať štátna pomoc na fungovanie
vnútorného trhu; pripomína prísne
požiadavky na uplatňovanie článku 107
ods. 3 písm. b) ZFEÚ; konštatuje, že
väčšina rozhodnutí o antitrustových
otázkach a štátnej pomoci sa prijíma na
vnútroštátnej úrovni; domnieva sa preto, že
Komisia by mala vykonávať monitorovanie
a prijať opatrenia na účely zabezpečenia
jednotnej politiky v rámci vnútorného trhu;
vyzýva Komisiu, aby predložila plán pre
lepšie cielenú štátnu pomoc; víta neustále
úsilie Komisie o objasnenie rôznych
aspektov vymedzenia štátnej pomoci, ako
preukázala vo svojom oznámení o pojme
štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods.
1 ZFEÚ; berie na vedomie najmä úsilie
objasniť pojmy „podnik“ a „hospodárska
činnosť“; konštatuje však, že je naďalej
ťažké stanoviť hranicu medzi
hospodárskymi a nehospodárskymi
činnosťami; ďalej poukazuje na to, že je
úlohou Súdneho dvora Európskej únie
zaistiť riadny výklad zmluvy; vyzýva
Komisiu, aby pri uplatňovaní pravidiel EÚ
týkajúcich sa štátnej pomoci aj naďalej
venovala osobitnú pozornosť poskytovaniu
služieb všeobecného hospodárskeho
záujmu vrátane energetiky, dopravy a
telekomunikácií, najmä v súvislosti so

38.
pripomína prísne požiadavky na
uplatňovanie článku 107 ods. 3 písm. b)
ZFEÚ; domnieva sa tiež, že ekonomické
podmienky nie sú medzi jednotlivými
členskými štátmi rovnaké; domnieva sa,
že všetky členské štáty nemajú rovnakú
možnosť brániť sa proti dôsledkom
hospodárskej krízy a že štátna pomoc
môže byť preto užitočným a vyváženým
nástrojom na riešenie narušení trhu;
domnieva sa, že štátna pomoc môže byť
tiež mechanizmom na ochranu
pracovných miest a základných
sociálnych dávok a zabezpečenie sociálnej
súdržnosti; konštatuje, že väčšina
rozhodnutí o antitrustových otázkach a
štátnej pomoci sa prijíma na vnútroštátnej
úrovni; domnieva sa preto, že Komisia by
mala vykonávať monitorovanie a prijať
opatrenia na účely zabezpečenia jednotnej
politiky v rámci vnútorného trhu; vyzýva
Komisiu, aby predložila plán na lepšie
zameranú štátnu pomoc s cieľom pomôcť
členským štátom postihnutým
významnými škrtmi v sociálnej oblasti
využívať tento nástroj na obmedzenie
sociálnych dôsledkov hospodárskej krízy;
víta neustále úsilie Komisie o objasnenie
rôznych aspektov vymedzenia štátnej
pomoci, ako preukázala vo svojom
oznámení o pojme štátna pomoc uvedenom
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štátnou podporou zameranou na izolované,
vzdialené alebo okrajové regióny v Únii;
zdôrazňuje, že pri uplatňovaní štátnej
pomoci s cieľom podporovať služby
všeobecného záujmu by cieľ mal byť skôr
v prospech spotrebiteľov a občanov, než
posilňovať vlastné záujmy;

v článku 107 ods. 1 ZFEÚ; berie na
vedomie najmä úsilie objasniť pojmy
„podnik“ a „hospodárska činnosť“;
konštatuje však, že je naďalej ťažké
stanoviť hranicu medzi hospodárskymi a
nehospodárskymi činnosťami; ďalej
poukazuje na to, že je úlohou Súdneho
dvora Európskej únie zaistiť riadny výklad
zmluvy; vyzýva Komisiu, aby pri
uplatňovaní pravidiel EÚ týkajúcich sa
štátnej pomoci aj naďalej venovala
osobitnú pozornosť poskytovaniu služieb
všeobecného hospodárskeho záujmu
vrátane energetiky, dopravy a
telekomunikácií, najmä v súvislosti so
štátnou podporou zameranou na izolované,
vzdialené alebo okrajové regióny v Únii;
zdôrazňuje, že pri uplatňovaní štátnej
pomoci s cieľom podporovať služby
všeobecného záujmu by cieľ mal byť skôr
v prospech spotrebiteľov a občanov, než
posilňovať vlastné záujmy;
Or. en
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A8-0474/8

Pozmeňujúci návrh 8
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
v mene skupiny GUE/NGL
Správa
Michel Reimon
Výročná správa o politike EÚ v oblasti hospodárskej súťaže
(2018/2102(INI))

A8-0474/2018

Návrh uznesenia
Odsek 49
Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

49.
zdôrazňuje spoločne dohodnuté
ciele a ciele energetickej únie a osobitne
poukazuje na rozmer bezpečnosti,
dekarbonizácie hospodárstva, solidarity a
dôvery; zdôrazňuje, že je dôležité
zabezpečiť, aby európske energetické trhy
boli postavené na zásade právneho štátu,
hospodárskej súťaži, rozmanitosti zdrojov
a dodávateľov energie a dodávateľov,
predvídateľnosti a transparentnosti a aby
sa zabránilo akémukoľvek organizátorovi
trhu, ktorý je usadený v Únii alebo v tretej
krajine, aby využíval dominantné
postavenie na úkor konkurentov a
spotrebiteľov; v tejto súvislosti vyzýva na
väčšiu kontrolu takýchto organizátorov
trhu a prípadne na opatrenia a uloženie
povinností voči nim; konštatuje najmä, že
je potrebné náležite riešiť stratégiu
niektorých energetických spoločností
zameranú na rozdelenie trhu s plynom v
EÚ a rozšírenie prípadných porušení
antitrustových pravidiel EÚ; ďalej uznáva,
že právne záväzné záväzky, ktoré prijali
členské štáty v rámci Parížskej dohody o
zmene klímy, sa nezrealizujú bez
konkrétnych štátnych opatrení na podporu
a vytvorenie stimulov pre umožnenie
výroby a používanie energie z
obnoviteľných zdrojov; berie na vedomie
nadchádzajúcu revíziu usmernení k štátnej

49.
vyjadruje vážne znepokojenie nad
nárastom energetickej chudoby v
Európskej únii; domnieva sa, že zvýšenie
cien energií vážne zasiahlo rodinné
rozpočty a má priamy vplyv na nárast
energetickej chudoby; žiada Komisiu, aby
čo najskôr uskutočnila analýzu toho, ako
sa v odvetví elektrickej energie stanovujú
ceny, a aby konala s cieľom chrániť
záujmy spotrebiteľov a zabezpečiť
dodávky energie pre všetkých občanov;
žiada Komisiu, aby uplatnila svoje
zákonné výsady a sankčné právomoci v
prípade spoločností, ktoré sú zodpovedné
za tieto nevhodné postupy; konštatuje
najmä, že je potrebné náležite riešiť
stratégiu niektorých energetických
spoločností zameranú na rozdelenie trhu s
plynom v EÚ a rozšírenie prípadných
porušení antitrustových pravidiel EÚ; ďalej
uznáva, že právne záväzné záväzky, ktoré
prijali členské štáty v rámci Parížskej
dohody o zmene klímy, sa nezrealizujú bez
konkrétnych štátnych opatrení na podporu
a vytvorenie stimulov pre umožnenie
výroby a používanie energie z
obnoviteľných zdrojov; berie na vedomie
nadchádzajúcu revíziu usmernení k štátnej
pomoci a energetike, v ktorej už nebudú
vylúčené dva zo sektorov, ktoré najviac
využívajú štátne dotácie, konkrétne jadrová
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pomoci a energetike, v ktorej už nebudú
vylúčené dva zo sektorov, ktoré najviac
využívajú štátne dotácie, konkrétne jadrová
energia a energia z fosílnych palív, a ktorá
zaistí väčšiu flexibilitu v prípade energie z
obnoviteľných zdrojov vyrábanej
spotrebiteľmi; zdôrazňuje význam
dokončenia energetickej únie
prostredníctvom integrácie trhov, najmä
prostredníctvom investovania do
prepojovacích vedení tam, kde je to
potrebné, a na základe trhových
podmienok a komerčného potenciálu, a
zvýšením obchodovateľnej kapacity v
existujúcich prepojeniach; zdôrazňuje
preto, že každé schválenie štátnej pomoci
na kapacitné mechanizmy musí podliehať
prísnym testom nevyhnutnosti vrátane
preskúmania alternatívnych opatrení,
najmä efektívnejšieho využívania
existujúcich prepojovacích vedení;
zdôrazňuje, že kapacitné mechanizmy
často predstavujú značné náklady pre
spotrebiteľov a fungujú ako „skrytá
dotácia“, ktorá podporuje neziskové a
znečisťujúce elektrárne, a preto je potrebné
zabezpečiť, aby tieto systémy neboli pri
schvaľovaní akejkoľvek štátnej pomoci,
ktorá im bola poskytnutá, otvorené pre
najviac znečisťujúce zariadenia;

energia a energia z fosílnych palív, a ktorá
zaistí väčšiu flexibilitu v prípade energie z
obnoviteľných zdrojov vyrábanej
spotrebiteľmi; zdôrazňuje význam
dokončenia energetickej únie
prostredníctvom integrácie trhov, najmä
prostredníctvom investovania do
prepojovacích vedení tam, kde je to
potrebné, a na základe trhových
podmienok a komerčného potenciálu, a
zvýšením obchodovateľnej kapacity v
existujúcich prepojeniach; zdôrazňuje
preto, že každé schválenie štátnej pomoci
na kapacitné mechanizmy musí podliehať
prísnym testom nevyhnutnosti vrátane
preskúmania alternatívnych opatrení,
najmä efektívnejšieho využívania
existujúcich prepojovacích vedení;
zdôrazňuje, že kapacitné mechanizmy
často predstavujú značné náklady pre
spotrebiteľov a fungujú ako „skrytá
dotácia“, ktorá podporuje neziskové a
znečisťujúce elektrárne, a preto je potrebné
zabezpečiť, aby tieto systémy neboli pri
schvaľovaní akejkoľvek štátnej pomoci,
ktorá im bola poskytnutá, otvorené pre
najviac znečisťujúce zariadenia;
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