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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. приветства плановете на Комисията да преразгледа правилата за държавните 
помощи относно услугите от общ икономически интерес (УОИС) с цел да освободи 
потенциала на посочените услуги за икономическото възстановяване; припомня 
потенциала на индустриите, определени в държавите-членки като УОИС и тяхното 
значение не само за конкурентоспособността на Европа, но също като потенциално 
нововъзникващи, конкурентоспособни в глобален план индустрии, осъществявани 
на първо място и предимно от основан на конкуренцията пазар за такива услуги, 
както това се доказа, например, от телекомуникационния сектор;

2. от тази гледна точка подчертава, в интерес на потребителите, значението на 
трансграничната конкуренция, новите участници и инвестициите, както и новите  
бизнес идеи; 

3. припомня, че най-важната амбиция на реформата следва да бъде осигуряването на 
висококачествени услуги и достъпни цени за гражданите; изразява убеждение, че 
тази амбиция може да бъде постигната, без да се ограничават възможностите за 
растеж и конкуренция, като, когато е целесъобразно се финансират чрез държавни 
помощи въпросните услуги, а не доставчиците на услуги; 

4. припомня необходимостта от значителни инвестиции за подобряване на 
инфраструктурата, по-конкретно в областта на енергията и телекомуникациите, с 
цел да се позволят доставките на интелигентна енергия на бъдещето или 
широколентови услуги; счита, че бъдещите правила за държавни помощи следва да 
бъдат определени по начин, който да насърчава частните инвестиции в нова 
инфраструктура, без да се ограничава конкуренцията и достъпа до посочената 
инфраструктура;

5. признава необходимостта за по-ясно разграничаване между развиваните в 
съответствие с правилата за държавни помощи икономически и неикономически 
дейности, но отправя предупреждение относно въвеждането на хармонизирана на 
равнище ЕС рамка или определение, което не само би ограничило автономността на 
местните общности, но също така би попречило на иновациите и новите бизнес 
модели, които често се въвеждат от МСП.


