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23.1.2019 A8-0474/6

Predlog spremembe 6
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0474/2018
Michel Reimon
Letno poročilo o politiki konkurence
(2018/2102(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da je treba pri reševanju 
bodočih bančnih kriz zagotoviti strogo in 
nepristransko spoštovanje pravil o državni 
pomoči, tako da so davkoplačevalci 
zaščiteni pred bremenom reševanja bank;

32. meni, da je treba pri reševanju 
bodočih bančnih kriz zagotoviti strogo in 
nepristransko spoštovanje pravil o državni 
pomoči, tako da so davkoplačevalci 
zaščiteni pred bremenom reševanja bank; 
poudarja, da je državna pomoč 
finančnemu sektorju privedla do 
občutnega zmanjšanja javnih sredstev, 
dodeljenih za univerzalne storitve, kot sta 
izobraževanje in zdravstvo; obsoja dejstvo, 
da je to zmanjšanje zelo negativno 
vplivalo na kakovost in obseg teh javnih 
storitev; poziva Komisijo, naj predstavi 
študijo o učinku državne pomoči v 
finančnem sektorju; meni, da bi moral o 
tej študiji razpravljati Parlament;
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23.1.2019 A8-0474/7

Predlog spremembe 7
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0474/2018
Michel Reimon
Letno poročilo o politiki konkurence
(2018/2102(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poudarja, da ima lahko državna 
pomoč izkrivljajoč učinek na delovanje 
notranjega trga; opozarja na stroge 
zahteve za uporabo člena 107(3)(b) 
PDEU; ugotavlja, da se večina odločitev o 
protimonopolnih vprašanjih in državni 
pomoči sprejme na nacionalni ravni; zato 
meni, da bi morala Komisija spremljati in 
sprejeti ukrepe za zagotavljanje dosledne 
politike na notranjem trgu; poziva 
Komisijo, naj pripravi načrt za bolje 
usmerjeno državno pomoč; pozdravlja 
stalna prizadevanja Komisije, da bi 
pojasnila različne vidike opredelitve 
državne pomoči, kot je pokazala v 
Obvestilu Komisije o pojmu državne 
pomoči iz člena 107(1) PDEU; posebej 
izpostavlja prizadevanja za razjasnitev 
pojmov podjetja in gospodarske dejavnosti; 
vendar ugotavlja, da je še vedno težko 
razlikovati med gospodarskimi in 
negospodarskimi dejavnostmi; izpostavlja 
tudi, da je za zagotavljanje, da se 
ustanovne pogodbe ustrezno razlagajo, 
pristojno Evropsko sodišče; poziva 
Komisijo, naj pri uporabi pravil EU o 
državni pomoči posebno pozornost nameni 
zagotavljanju storitev splošnega 
gospodarskega pomena, vključno z 
energijo, prometom in telekomunikacijami, 
zlasti v okviru državne podpore, 

38. opozarja na stroge zahteve za 
uporabo člena 107(3)(b) PDEU; meni 
tudi, da so gospodarske razmere med 
državami članicami različne; meni, da vse 
države članice nimajo enakih zmogljivosti, 
da bi se zaščitile pred posledicami 
gospodarskih kriz, in da je zato lahko 
državna pomoč koristen in uravnotežen 
instrument za obvladovanje izkrivljanj na 
trgu; prav tako verjame, da je lahko 
državna pomoč mehanizem za zaščito 
delovnih mest in temeljnih socialnih 
prejemkov, da se zagotovi socialna 
kohezija; ugotavlja, da se večina odločitev 
o protimonopolnih vprašanjih in državni 
pomoči sprejme na nacionalni ravni; zato 
meni, da bi morala Komisija spremljati in 
sprejeti ukrepe za zagotavljanje dosledne 
politike na notranjem trgu; poziva 
Komisijo, naj pripravi načrt za bolje 
usmerjeno državno pomoč, da bi ta 
instrument uporabili za pomoč državam 
članicam, ki so jih prizadeli veliki socialni 
rezi, ter bi tako omejili socialne posledice 
gospodarske krize; pozdravlja stalna 
prizadevanja Komisije, da bi pojasnila 
različne vidike opredelitve državne 
pomoči, kot je pokazala v Obvestilu 
Komisije o pojmu državne pomoči iz člena 
107(1) PDEU; posebej izpostavlja 
prizadevanja za razjasnitev pojmov 
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namenjene izoliranim, oddaljenim ali 
obrobnim regijam v Uniji; poudarja, da bi 
morali pri uporabi državne pomoči za 
spodbujanje storitev splošnega pomena 
zasledovati cilj koristi za potrošnike in 
državljane, ne pa krepitve posameznih 
interesov;

podjetja in gospodarske dejavnosti; vendar 
ugotavlja, da je še vedno težko razlikovati 
med gospodarskimi in negospodarskimi 
dejavnostmi; izpostavlja tudi, da je za 
zagotavljanje, da se ustanovne pogodbe 
ustrezno razlagajo, pristojno Evropsko 
sodišče; poziva Komisijo, naj pri uporabi 
pravil EU o državni pomoči posebno 
pozornost nameni zagotavljanju storitev 
splošnega gospodarskega pomena, 
vključno z energijo, prometom in 
telekomunikacijami, zlasti v okviru 
državne podpore, namenjene izoliranim, 
oddaljenim ali obrobnim regijam v Uniji; 
poudarja, da bi morali pri uporabi državne 
pomoči za spodbujanje storitev splošnega 
pomena zasledovati cilj koristi za 
potrošnike in državljane, ne pa krepitve 
posameznih interesov;
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Poročilo A8-0474/2018
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Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. poudarja skupno dogovorjene cilje 
energetske unije in zlasti opozarja na 
razsežnost varnosti, razogljičenja 
gospodarstva, solidarnosti in zaupanja; 
poudarja, da je pomembno zagotoviti, da 
evropski energetski trgi temeljijo na 
pravni državi, konkurenčnosti, 
raznolikosti energetskih virov in 
dobaviteljev, predvidljivosti in 
preglednosti, ter preprečiti, da bi kateri 
koli udeleženec na trgu, ki ima sedež v 
Uniji ali v tretji državi, okrepil 
prevladujoč položaj v škodo konkurentov 
in potrošnikov; v zvezi s tem poziva k 
strožjemu nadzoru in po potrebi k 
ukrepanju zoper takšne udeležence na 
trgu in nalaganju obveznosti zanje; zlasti 
ugotavlja, da je treba ustrezno obravnavati 
strategijo delitve trga s plinom v EU, ki jo 
izvajajo nekatera energetska podjetja, kar 
bi utegnilo privesti do kršitve 
protimonopolnih pravil EU; priznava tudi, 
da pravno zavezujočih zavez držav članic v 
skladu s pariškim podnebnim sporazumom 
ni mogoče uresničiti brez konkretnih 
državnih ukrepov za pospeševanje, 
omogočanje in ustvarjanje spodbud in 
financiranje proizvodnje ter uporabe 
obnovljivih virov energije; je seznanjen s 
prihodnjo revizijo smernic o državni 
pomoči in energiji, ki ne bodo več 

49. izraža resno zaskrbljenost zaradi 
povečanja energetske revščine v Evropski 
uniji; meni, da dvig cen energije močno 
škoduje družinskim proračunom in 
neposredno vpliva na porast energetske 
revščine; poziva Komisijo, naj čim prej 
preuči, kako se določijo cene v 
elektroenergetskem sektorju, ter naj 
ukrepa, da bi zaščitila interese 
potrošnikov in vsem državljanom 
zagotovila oskrbo z energijo; poziva 
Komisijo, naj izvaja svoje pravne 
pristojnosti in kaznuje družbe, ki so 
odgovorne za to slabo prakso; zlasti 
ugotavlja, da je treba ustrezno obravnavati 
strategijo delitve trga s plinom v EU, ki jo 
izvajajo nekatera energetska podjetja, kar 
bi utegnilo privesti do kršitve 
protimonopolnih pravil EU; priznava tudi, 
da pravno zavezujočih zavez držav članic v 
skladu s pariškim podnebnim sporazumom 
ni mogoče uresničiti brez konkretnih 
državnih ukrepov za pospeševanje, 
omogočanje in ustvarjanje spodbud in 
financiranje proizvodnje ter uporabe 
obnovljivih virov energije; je seznanjen s 
prihodnjo revizijo smernic o državni 
pomoči in energiji, ki ne bodo več 
izključevale dveh sektorjev, ki pridobita 
največ državnih subvencij, tj. jedrske 
energije in pridobivanja fosilnih goriv, pri 
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izključevale dveh sektorjev, ki pridobita 
največ državnih subvencij, tj. jedrske 
energije in pridobivanja fosilnih goriv, pri 
čemer bodo smernice zagotovile večjo 
prožnost za energijo iz obnovljivih virov, 
ki jo proizvajajo potrošniki; poudarja, kako 
pomembno je dokončati energetsko unijo z 
združevanjem trgov, zlasti z naložbami v 
povezovalne daljnovode, kjer so potrebne 
ter na podlagi tržnih razmer in tržnega 
potenciala, ter s povečanjem trgovalnih 
zmogljivosti obstoječih povezav; zato 
poudarja, da je treba pred vsako odobritvijo 
državne pomoči za mehanizme 
zmogljivosti oceniti, ali je zares nujna, in 
obenem preučiti alternativne ukrepe, zlasti 
učinkovitejšo uporabo obstoječih 
povezovalnih daljnovodov; poudarja, da 
mehanizmi zmogljivosti pogosto 
predstavljajo precejšnje stroške za 
potrošnike in pomenijo „prikrito 
subvencioniranje“ ter podpirajo nedonosne 
in onesnažujoče elektrarne, zaradi česar je 
treba pri odobritvi državne pomoči 
zagotoviti, da ti mehanizmi niso odprti za 
sredstva, ki najbolj onesnažujejo;

čemer bodo smernice zagotovile večjo 
prožnost za energijo iz obnovljivih virov, 
ki jo proizvajajo potrošniki; poudarja, kako 
pomembno je dokončati energetsko unijo z 
združevanjem trgov, zlasti z naložbami v 
povezovalne daljnovode, kjer so potrebne 
ter na podlagi tržnih razmer in tržnega 
potenciala, ter s povečanjem trgovalnih 
zmogljivosti obstoječih povezav; zato 
poudarja, da je treba pred vsako odobritvijo 
državne pomoči za mehanizme 
zmogljivosti oceniti, ali je zares nujna, in 
obenem preučiti alternativne ukrepe, zlasti 
učinkovitejšo uporabo obstoječih 
povezovalnih daljnovodov; poudarja, da 
mehanizmi zmogljivosti pogosto 
predstavljajo precejšnje stroške za 
potrošnike in pomenijo „prikrito 
subvencioniranje“ ter podpirajo nedonosne 
in onesnažujoče elektrarne, zaradi česar je 
treba pri odobritvi državne pomoči 
zagotoviti, da ti mehanizmi niso odprti za 
sredstva, ki najbolj onesnažujejo;
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