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23.1.2019 A8-0474/6

Ändringsförslag 6
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0474/2018
Michel Reimon
Årsrapporten om konkurrenspolitik
(2018/2102(INI))

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet anser att det är 
prioriterat att säkerställa att reglerna om 
statligt stöd uppfylls strikt och opartiskt i 
hanteringen av framtida bankkriser, så att 
skattebetalarna skyddas mot bördan av 
bankräddningar.

32. Europaparlamentet anser att det är 
prioriterat att säkerställa att reglerna om 
statligt stöd uppfylls strikt och opartiskt i 
hanteringen av framtida bankkriser, så att 
skattebetalarna skyddas mot bördan av 
bankräddningar. Parlamentet betonar att 
detta statliga stöd till finanssektorn har 
lett till betydande nedskärningar i de 
offentliga medel som anslagits till 
samhällsomfattande tjänster såsom 
utbildning och hälso- och sjukvård. 
Parlamentet beklagar att dessa 
nedskärningar har fått betydande 
negativa konsekvenser för kvaliteten och 
omfattningen på de offentliga tjänsterna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram en studie om effekterna av det 
statliga stödet inom finanssektorn. 
Parlamentet anser att denna studie bör 
diskuteras i parlamentet.

Or. en
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Ändringsförslag 7
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0474/2018
Michel Reimon
Årsrapporten om konkurrenspolitik
(2018/2102(INI))

Förslag till resolution
Punkt 38

Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet understryker 
vilken snedvridande effekt som statligt 
stöd kan få på den inre marknadens 
funktion. Parlamentet påminner om de 
strikta kraven för tillämpning av artikel 
107.3 b i EUF-fördraget. Parlamentet 
noterar att de flesta beslut i antitrustfrågor 
och statsstödsärenden fattas på nationell 
nivå. Parlamentet anser därför att 
kommissionen bör övervaka och vidta 
åtgärder för att säkerställa konsekventa 
politiska åtgärder inom den inre 
marknaden. Kommissionen uppmanas att 
presentera en färdplan för mindre men 
bättre riktat statligt stöd. Parlamentet 
välkomnar kommissionens ihärdiga strävan 
efter att förtydliga de olika aspekterna av 
definitionen av statligt stöd, som den 
uppvisat i sitt tillkännagivande om 
begreppet statligt stöd enligt artikel 107.1 i 
EUF-fördraget. Parlamentet noterar 
framför allt kommissionens strävan att 
förtydliga begreppen ”företag” och 
”ekonomisk verksamhet”. Parlamentet 
noterar dock att det fortfarande är svårt att 
dra gränsen mellan ekonomisk och icke-
ekonomisk verksamhet. Parlamentet 
understryker vidare att det är EU-
domstolens uppgift att säkerställa att 
fördraget tolkas korrekt. Kommissionen 
uppmanas att fortsätta att rikta särskild 

38. Europaparlamentet påminner om de 
strikta kraven för tillämpning av artikel 
107.3 b i EUF-fördraget, och anser vidare 
att de ekonomiska förutsättningarna inte 
är desamma i de olika medlemsstaterna. 
Parlamentet anser att alla medlemsstater 
inte har samma kapacitet att försvara sig 
mot konsekvenserna av ekonomiska kriser 
och att statligt stöd därför kan vara ett 
användbart och balanserat instrument för 
att hantera marknadssnedvridningar. 
Parlamentet menar att statligt stöd även 
kan vara en mekanism för att skydda 
sysselsättningen och viktiga sociala 
förmåner och därmed säkerställa social 
sammanhållning. Parlamentet noterar att 
de flesta beslut i antitrustfrågor och 
statsstödsärenden fattas på nationell nivå. 
Parlamentet anser därför att kommissionen 
bör övervaka och vidta åtgärder för att 
säkerställa konsekventa politiska åtgärder 
inom den inre marknaden. Kommissionen 
uppmanas att presentera en färdplan för 
bättre riktat statligt stöd, i syfte att hjälpa 
de medlemsstater som drabbats av 
betydande sociala nedskärningar att 
utnyttja detta instrument för att begränsa 
de sociala konsekvenserna av den 
ekonomiska krisen. Parlamentet 
välkomnar kommissionens ihärdiga strävan 
efter att förtydliga de olika aspekterna av 
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uppmärksamhet mot leveransen av 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
inbegripet energi, transport och 
telekommunikation, vid tillämpningen av 
EU:s statsstödsregler, särskilt i samband 
med statligt stöd som är särskilt riktat mot 
isolerade, avlägsna eller perifera regioner 
i unionen. Parlamentet understryker att när 
statligt stöd tillämpas för att främja tjänster 
av allmänt intresse bör målet vara att gynna 
konsumenterna och medborgarna, inte att 
stärka gamla strukturer, enskilda företag 
eller offentliga organ.

definitionen av statligt stöd, som den 
uppvisat i sitt tillkännagivande om 
begreppet statligt stöd enligt artikel 107.1 i 
EUF-fördraget. Parlamentet noterar 
framför allt kommissionens strävan att 
förtydliga begreppen ”företag” och 
”ekonomisk verksamhet”. Parlamentet 
noterar dock att det fortfarande är svårt att 
dra gränsen mellan ekonomisk och icke-
ekonomisk verksamhet. Parlamentet 
understryker vidare att det är EU-
domstolens uppgift att säkerställa att 
fördraget tolkas korrekt. Kommissionen 
uppmanas att fortsätta att rikta särskild 
uppmärksamhet mot leveransen av tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse inbegripet 
energi, transport och telekommunikation, 
vid tillämpningen av EU:s statsstödsregler, 
särskilt i samband med statligt stöd som är 
särskilt riktat mot isolerade, avlägsna eller 
perifera regioner i unionen. Parlamentet 
understryker att när statligt stöd tillämpas 
för att främja tjänster av allmänt intresse 
bör målet vara att gynna konsumenterna 
och medborgarna, inte att stärka gamla 
strukturer, enskilda företag eller offentliga 
organ.

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 49

Förslag till resolution Ändringsförslag

49. Europaparlamentet belyser de 
gemensamt avtalade målen för 
energiunionen och pekar specifikt på 
dimensionerna säkerhet, minskade 
koldioxidutsläpp, solidaritet och 
förtroende. Parlamentet understryker 
vikten av att säkerställa att de europeiska 
energimarknaderna bygger på 
rättssäkerhet, konkurrens, mångfald inom 
energikällor och energileverantörer, 
förutsebarhet och transparens och av att 
förhindra att någon marknadsaktör, som 
är etablerad i unionen eller i ett 
tredjeland, utnyttjar en dominerande 
ställning till nackdel för konkurrenter och 
konsumenter. Parlamentet uppmanar i 
detta sammanhang till ökad granskning 
av och, vid behov, åtgärder mot och 
åläggande av skyldigheter för dessa 
marknadsaktörer. Parlamentet konstaterar 
i synnerhet att den strategi som tillämpas 
av vissa energibolag för att dela upp EU:s 
gasmarknad, och därmed en potentiell 
överträdelse av EU:s antitrustregler, måste 
hanteras på lämpligt sätt. Parlamentet inser 
att de juridiskt bindande åtaganden som 
medlemsstaterna gjorde som en del av 
klimatöverenskommelsen i Paris inte 
kommer att kunna förverkligas utan 
konkreta statliga åtgärder för att främja, 
möjliggöra och skapa incitament för 

49. Europaparlamentet uttrycker djup 
oro över den ökade energifattigdomen i 
Europeiska unionen. Parlamentet anser 
att ökningen av energipriserna allvarligt 
har skadat familjernas budget och direkt 
påverkat ökningen av energifattigdomen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
så snart som möjligt undersöka hur 
priserna fastställs inom elsektorn, och att 
vidta åtgärder för att skydda 
konsumenternas intressen och trygga 
energiförsörjningen för alla medborgare. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utöva sina rättsliga befogenheter och 
utfärda sanktioner mot de företag som är 
ansvariga för denna dåliga praxis. 
Parlamentet konstaterar i synnerhet att den 
strategi som tillämpas av vissa energibolag 
för att dela upp EU:s gasmarknad, och 
därmed en potentiell överträdelse av EU:s 
antitrustregler, måste hanteras på lämpligt 
sätt. Parlamentet inser att de juridiskt 
bindande åtaganden som medlemsstaterna 
gjorde som en del av 
klimatöverenskommelsen i Paris inte 
kommer att kunna förverkligas utan 
konkreta statliga åtgärder för att främja, 
möjliggöra och skapa incitament för 
produktion och användning av förnybar 
energi. Parlamentet noterar den kommande 
översynen av riktlinjerna för statligt stöd 
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produktion och användning av förnybar 
energi. Parlamentet noterar den kommande 
översynen av riktlinjerna för statligt stöd 
och energi, som inte längre kommer att ha 
undantag för två av de sektorer som gynnas 
mest av statligt stöd, nämligen kärnenergi 
och utvinning av fossila bränslen, och som 
ger ökad flexibilitet för 
konsumentgenererad förnybar energi. 
Parlamentet belyser vikten av att fullborda 
energiunionen genom integration av 
marknader, främst genom investeringar i 
sammankopplingar där så behövs och 
baserat på marknadsvillkor och 
kommersiell potential, och genom att öka 
handelskapaciteten i befintliga 
sammankopplingar. Parlamentet betonar 
därför att varje godkännande av statligt 
stöd för kapacitetsmekanismer måste bli 
föremål för en strikt 
nödvändighetsprövning, inklusive en 
granskning av alternativa åtgärder, särskilt 
effektivare användning av befintliga 
sammankopplingar. Parlamentet 
understryker att kapacitetsmekanismer ofta 
medför avsevärda kostnader för 
konsumenterna och fungerar som en ”dold 
subvention” som stöder olönsamma och 
förorenande kraftverk, vilket gör det 
nödvändigt att se till att dessa system inte 
är öppna för de mest förorenande 
tillgångarna när beviljat statligt stöd 
godkänns.

och energi, som inte längre kommer att ha 
undantag för två av de sektorer som gynnas 
mest av statligt stöd, nämligen kärnenergi 
och utvinning av fossila bränslen, och som 
ger ökad flexibilitet för 
konsumentgenererad förnybar energi. 
Parlamentet belyser vikten av att fullborda 
energiunionen genom integration av 
marknader, främst genom investeringar i 
sammankopplingar där så behövs och 
baserat på marknadsvillkor och 
kommersiell potential, och genom att öka 
handelskapaciteten i befintliga 
sammankopplingar. Parlamentet betonar 
därför att varje godkännande av statligt 
stöd för kapacitetsmekanismer måste bli 
föremål för en strikt 
nödvändighetsprövning, inklusive en 
granskning av alternativa åtgärder, särskilt 
effektivare användning av befintliga 
sammankopplingar. Parlamentet 
understryker att kapacitetsmekanismer ofta 
medför avsevärda kostnader för 
konsumenterna och fungerar som en ”dold 
subvention” som stöder olönsamma och 
förorenande kraftverk, vilket gör det 
nödvändigt att se till att dessa system inte 
är öppna för de mest förorenande 
tillgångarna när beviljat statligt stöd 
godkänns.

Or. en


