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23.1.2019 A8-0474/6

Alteração 6
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0474/2018
Michel Reimon
Relatório Anual sobre a Política da Concorrência
(2018/2102(INI))

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Considera prioritário assegurar que 
as regras em matéria de auxílios estatais 
sejam cumpridas de forma rigorosa e 
imparcial ao lidar com futuras crises 
bancárias, para que os contribuintes sejam 
protegidos contra os encargos dos resgates 
dos bancos;

32. Considera prioritário assegurar que 
as regras em matéria de auxílios estatais 
sejam cumpridas de forma rigorosa e 
imparcial ao lidar com futuras crises 
bancárias, para que os contribuintes sejam 
protegidos contra os encargos dos resgates 
dos bancos; salienta que esta ajuda 
pública ao setor financeiro conduziu a 
cortes significativos nos recursos públicos 
atribuídos a serviços universais como a 
educação e a saúde; denuncia o facto de 
estes cortes terem tido um impacto 
negativo importante na qualidade e no 
alcance destes serviços públicos; solicita à 
Comissão que apresente um estudo sobre 
o impacto da ajuda pública no setor 
financeiro; considera que este estudo deve 
ser debatido no Parlamento;
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23.1.2019 A8-0474/7

Alteração 7
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0474/2018
Michel Reimon
Relatório Anual sobre a Política da Concorrência
(2018/2102(INI))

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Sublinha o efeito de distorção que 
os auxílios estatais podem ter no 
funcionamento do mercado interno; 
recorda os requisitos estritos para a 
aplicação do artigo 107.º, n.º 3, alínea b), 
do TFUE; observa que a maioria das 
decisões relativas à problemática antitrust e 
aos auxílios estatais são tomadas a nível 
nacional; considera, por conseguinte, que a 
Comissão deve acompanhar esse processo 
e velar pela existência de medidas políticas 
coerentes no mercado interno; insta a 
Comissão a lançar um roteiro para uma 
melhor orientação dos auxílios estatais; 
congratula-se com os esforços constantes 
da Comissão no sentido de clarificar os 
diferentes aspetos da definição de auxílios 
estatais, tal como demonstrado na sua 
comunicação sobre a noção de auxílio 
estatal nos termos do artigo 107.º, n.º 1, do 
TFUE; nota, em particular, os esforços 
envidados no sentido de clarificar as 
noções de «empresa» e de «atividade 
económica»; observa, no entanto, que 
continua a ser difícil traçar uma linha entre 
atividades económicas e não económicas; 
assinala ainda que cabe ao Tribunal de 
Justiça da União Europeia assegurar a 
correta interpretação do Tratado; insta a 
Comissão a continuar a dedicar especial 
atenção à prestação de serviços de interesse 

38. Recorda os requisitos estritos para 
a aplicação do artigo 107.º, n.º 3, alínea b), 
do TFUE; considera igualmente que o 
contexto económico é desigual entre os 
diferentes Estados-Membros; entende que 
nem todos os Estados-Membros têm a 
mesma capacidade para se defenderem 
das consequências das crises económicas 
e que, por conseguinte, os auxílios 
estatais podem constituir um instrumento 
útil e equilibrado para enfrentar as 
distorções do mercado; é de opinião que 
os auxílios estatais podem também 
constituir um mecanismo para proteger os 
postos de trabalho e os benefícios sociais 
essenciais para assegurar a coesão social; 
observa que a maioria das decisões 
relativas à problemática antitrust e aos 
auxílios estatais são tomadas a nível 
nacional; considera, por conseguinte, que a 
Comissão deve acompanhar esse processo 
e velar pela existência de medidas políticas 
coerentes no mercado interno; insta a 
Comissão a lançar um roteiro para uma 
melhor orientação dos auxílios estatais 
destinado a ajudar os Estados-Membros 
afetados por cortes sociais significativos a 
utilizar este instrumento, de forma a 
limitar o impacto social da crise 
económica; congratula-se com os esforços 
constantes da Comissão no sentido de 
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económico geral (SIEG), incluindo a 
energia, os transportes e as 
telecomunicações, ao aplicar as regras da 
UE em matéria de auxílios estatais, 
especialmente no contexto do apoio estatal 
a regiões isoladas, remotas ou periféricas 
da União; sublinha que a aplicação de 
auxílios estatais para promover os serviços 
de interesse geral deve ter como objetivo o 
benefício para os consumidores e os 
cidadãos, e não o reforço de interesses 
particulares;

clarificar os diferentes aspetos da definição 
de auxílios estatais, tal como demonstrado 
na sua comunicação sobre a noção de 
auxílio estatal nos termos do artigo 107.º, 
n.º 1, do TFUE; nota, em particular, os 
esforços envidados no sentido de clarificar 
as noções de «empresa» e de «atividade 
económica»; observa, no entanto, que 
continua a ser difícil traçar uma linha entre 
atividades económicas e não económicas; 
assinala ainda que cabe ao Tribunal de 
Justiça da União Europeia assegurar a 
correta interpretação do Tratado; insta a 
Comissão a continuar a dedicar especial 
atenção à prestação de serviços de interesse 
económico geral (SIEG), incluindo a 
energia, os transportes e as 
telecomunicações, ao aplicar as regras da 
UE em matéria de auxílios estatais, 
especialmente no contexto do apoio estatal 
a regiões isoladas, remotas ou periféricas 
da União; sublinha que a aplicação de 
auxílios estatais para promover os serviços 
de interesse geral deve ter como objetivo o 
benefício para os consumidores e os 
cidadãos, e não o reforço de interesses 
particulares;
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23.1.2019 A8-0474/8

Alteração 8
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0474/2018
Michel Reimon
Relatório Anual sobre a Política da Concorrência
(2018/2102(INI))

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Destaca as metas e os objetivos 
definidos de comum acordo para a União 
da Energia e chama especificamente a 
atenção para a dimensão da segurança 
energética, descarbonização da economia, 
solidariedade e confiança; sublinha a 
importância de assegurar que os 
mercados europeus da energia assentem 
no Estado de direito, na concorrência, na 
diversidade das fontes e dos fornecedores 
de energia, na previsibilidade e na 
transparência, e de impedir que qualquer 
operador de mercado, estabelecido na 
União ou num país terceiro, exerça uma 
posição dominante em detrimento dos 
concorrentes e dos consumidores; apela, 
neste contexto, a um maior controlo e, se 
necessário, à adoção de medidas e à 
imposição de obrigações a esses 
operadores de mercado; observa que a 
estratégia de repartição do mercado de gás 
da UE e, por conseguinte, a eventual 
violação das regras da UE em matéria 
anti-trust por parte de determinadas 
empresas do setor da energia, deve ser 
devidamente analisada; reconhece ainda 
que os compromissos juridicamente 
vinculativos assumidos pelos 
Estados-Membros no âmbito do Acordo de 
Paris sobre o Clima não poderão ser 
respeitados sem medidas públicas 

49. Manifesta a sua profunda 
preocupação com o aumento da pobreza 
energética na União Europeia; considera 
que a subida dos preços da energia 
prejudicou gravemente os orçamentos 
familiares e teve um consequências 
diretas no aumento da pobreza 
energética; solicita à Comissão que 
analise, o mais rapidamente possível, a 
forma como os preços são fixados no setor 
da eletricidade e que tome medidas para 
salvaguardar os interesses dos 
consumidores e garantir o 
aprovisionamento energético de todos os 
cidadãos; insta a Comissão a exercer as 
suas prerrogativas jurídicas e a aplicar 
sanções às empresas que são responsáveis 
por estas más práticas; observa que a 
estratégia de repartição do mercado de gás 
da UE e, por conseguinte, a eventual 
violação das regras da UE em matéria 
anti-trust por parte de determinadas 
empresas do setor da energia, deve ser 
devidamente analisada; reconhece ainda 
que os compromissos juridicamente 
vinculativos assumidos pelos 
Estados-Membros no âmbito do Acordo de 
Paris sobre o Clima não poderão ser 
respeitados sem medidas públicas 
concretas que promovam, criem incentivos 
e facilitem a produção e a utilização de 
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concretas que promovam, criem incentivos 
e facilitem a produção e a utilização de 
energias renováveis; destaca a próxima 
revisão das orientações relativas aos 
auxílios estatais e à energia, que deixarão 
de excluir dois dos setores que mais 
beneficiam de subvenções públicas, a 
saber, a energia nuclear e a extração de 
combustíveis fósseis, e permitirão maior 
flexibilidade para as energias renováveis 
geradas pelo consumidor; sublinha a 
importância da conclusão da União da 
Energia através da integração dos 
mercados, nomeadamente investindo em 
interligações, sempre que necessário e 
tendo por base as condições de mercado e 
o potencial comercial, e aumentando a 
capacidade negociável nas interligações 
existentes; salienta, por conseguinte, que a 
aprovação de tais regimes de auxílios 
estatais para mecanismos de capacidade 
deve ser sujeita a um teste de necessidade 
rigoroso, que inclua uma análise de 
medidas alternativas, nomeadamente, uma 
utilização mais eficiente das interligações 
existentes; sublinha que os mecanismos de 
capacidade geram frequentemente custos 
consideráveis para os consumidores e 
funcionam como uma «subvenção oculta», 
que apoia centrais elétricas não lucrativas e 
poluentes, sendo, por conseguinte, 
necessário garantir que estes regimes não 
sejam abertos aos ativos mais poluentes 
aquando da aprovação de qualquer auxílio 
estatal que lhes seja concedido;

energias renováveis; destaca a próxima 
revisão das orientações relativas aos 
auxílios estatais e à energia, que deixarão 
de excluir dois dos setores que mais 
beneficiam de subvenções públicas, a 
saber, a energia nuclear e a extração de 
combustíveis fósseis, e permitirão maior 
flexibilidade para as energias renováveis 
geradas pelo consumidor; sublinha a 
importância da conclusão da União da 
Energia através da integração dos 
mercados, nomeadamente investindo em 
interligações, sempre que necessário e 
tendo por base as condições de mercado e 
o potencial comercial, e aumentando a 
capacidade negociável nas interligações 
existentes; salienta, por conseguinte, que a 
aprovação de tais regimes de auxílios 
estatais para mecanismos de capacidade 
deve ser sujeita a um teste de necessidade 
rigoroso, que inclua uma análise de 
medidas alternativas, nomeadamente, uma 
utilização mais eficiente das interligações 
existentes; sublinha que os mecanismos de 
capacidade geram frequentemente custos 
consideráveis para os consumidores e 
funcionam como uma «subvenção oculta», 
que apoia centrais elétricas não lucrativas e 
poluentes, sendo, por conseguinte, 
necessário garantir que estes regimes não 
sejam abertos aos ativos mais poluentes 
aquando da aprovação de qualquer auxílio 
estatal que lhes seja concedido;
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