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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. hilser med tilfredshed Kommissionens planer om at revidere statsstøttereglerne for 
tjenesteydelser af almen økonomisk interesse for at mobilisere disse tjenesteydelsers 
potentiale med hensyn til økonomisk genopretning; minder om potentialet i de sektorer, 
der i medlemsstaterne er defineret som tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, og 
deres betydning ikke blot for Europas konkurrenceevne, men også som potentielle 
vækstindustrier, der er konkurrencedygtige på globalt plan, hvilket først og fremmest 
opnås via et konkurrencebaseret marked for sådanne tjenesteydelser, som det f.eks. har 
vist sig med telekommunikationssektoren;

2. understreger ud fra denne synsvinkel og i forbrugernes interesse betydningen af 
grænseoverskridende konkurrence, nye aktører og investeringer samt nye forretningsideer;

3. påpeger, at det overordnede formål med reformen bør være at sikre tjenesteydelser af høj 
kvalitet og overkommelige priser for borgerne; føler sig overbevist om, at dette formål 
kan opfyldes uden at begrænse mulighederne for vækst og konkurrence, hvis disse 
tjenesteydelser, når det er hensigtsmæssigt, finansieres ved hjælp af statsstøtte og ikke af 
udbyderne;

4. påpeger, at der er behov for betydelige investeringer for at opgradere infrastrukturen, 
særlig på energi- og telekommunikationsområderne, for at muliggøre tilvejebringelse af 
fremtidens intelligente energi eller bredbåndstjenester; mener, at de fremtidige 
statsstøtteregler skal være udformet, så de tilskynder til private investeringer i ny 
infrastruktur uden at begrænse konkurrencen og adgangen til denne infrastruktur;

5. erkender behovet for en klarere skelnen mellem økonomiske og ikke-økonomiske 
aktiviteter, hvad angår statsstøttereglerne, men advarer mod indførelse af en ramme eller 
definition, der er harmoniseret på EU-plan, da dette ikke blot ville begrænse de lokale 
enheders selvstændighed, men også lægge hindringer i vejen for innovation og nye 
forretningsmodeller, der ofte introduceres af SMV'er. 


