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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει τα σχέδια της Επιτροπής για την αναθεώρηση των κανόνων περί κρατικών 
ενισχύσεων στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας με στόχο την απελευθέρωση του δυναμικού 
των υπηρεσιών αυτών για την οικονομική ανάκαμψη· υπενθυμίζει τις δυνατότητες των 
βιομηχανιών που προσδιορίζονται στα κράτη μέλη ως ΥΚΩ και τη σημασία τους όχι μόνο 
για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης αλλά και ως αναδυόμενες ανταγωνιστικές 
βιομηχανίες σε παγκόσμιο επίπεδο ως επί το πλείστον σε μια ανταγωνιστική αγορά για τις 
υπηρεσίες αυτές όπως επί παραδείγματι απεδείχθη στον τομέα των τηλεπικοινωνιών·

2. τονίζει υπό το πρίσμα αυτό και με γνώμονα το συμφέρον των καταναλωτών, τη σημασία 
του διασυνοριακού ανταγωνισμού, τους νέους παράγοντες και επενδύσεις και τις νέες 
επιχειρηματικές ιδέες·

3. υπενθυμίζει ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να αποβλέπει πρωτίστως στην εξασφάλιση 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και σε προσιτές τιμές για τους πολίτες· είναι πεπεισμένο ότι 
η φιλοδοξία αυτή μπορεί να ευοδωθεί χωρίς να περιορίζονται οι ευκαιρίες για ανάπτυξη 
και ανταγωνισμό με την κρατική οικονομική ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών όταν 
χρειάζεται και όχι των παρόχων·

4. υπενθυμίζει τις σημαντικές επενδύσεις που χρειάζονται για την αναβάθμιση της 
υποδομής, ιδίως στους τομείς της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή στο μέλλον η παροχή έξυπνης ενέργειας ή υπηρεσιών ευρυζωνικού 
φάσματος· πιστεύει ότι οι μελλοντικοί κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων πρέπει να είναι 
σχεδιασμένοι εις τρόπον ώστε να παρέχονται κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις σε νέες 
υποδομές χωρίς να περιορίζεται ο ανταγωνισμός και η πρόσβαση στις υποδομές αυτές·

5. αναγνωρίζει την ανάγκη για σαφέστερο διαχωρισμό μεταξύ οικονομικών και μη 
οικονομικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, 
τάσσεται όμως κατά της καθιέρωσης ενός εναρμονισμένου σε επίπεδο ΕΕ πλαισίου ή 
ορισμού δεδομένου ότι τούτο όχι μόνο θα περιόριζε την αυτονομία  των τοπικών 
οντοτήτων αλλά και θα παρεμπόδιζε την καινοτομία και τα νέα επιχειρησιακά πρότυπα 
που συχνά εισάγουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.


