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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság arra irányuló terveit, hogy felülvizsgálja az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokra vonatkozó uniós állami támogatási szabályokat annak érdekében, hogy a 
gazdasági fellendülés céljaira felszabadítsa az ilyen szolgáltatásokban rejlő lehetőségeket; 
emlékeztet a tagállamokban általános gazdasági érdekű szolgáltatásként számon tartott 
ágazatokban rejlő lehetőségekre, valamint azok jelentőségére nemcsak Európa 
versenyképessége szempontjából, hanem amiatt is, hogy ezek olyan potenciálisan fejlődő, 
világszinten versenyképes ágazatok, amelyek elsősorban az ilyen szolgáltatások 
versenyalapú piacán valósulnak meg, ahogyan azt például a távközlési ágazat példája is 
alátámasztja;

2. e tekintetben hangsúlyozza, hogy a fogyasztók érdekei szempontjából nagy jelentősége 
van a határokon átnyúló versenynek, az új szereplőknek és befektetéseknek, valamint az 
új üzleti ötleteknek;

3. emlékeztet arra, hogy a reform legfőbb céljaként a jó minőségű szolgáltatások és a 
polgárok számára megfizethető árak biztosítását kell kitűzni; meggyőződése, hogy ezt a 
célt el lehet érni a növekedés és a verseny lehetőségeinek korlátozása nélkül oly módon, 
hogy ezeket a szolgáltatásokat adott esetben nem a szolgáltatók, hanem állami 
támogatások révén finanszírozzák;

4. emlékeztet arra, hogy az infrastruktúra korszerűsítéséhez jelentős mértékű beruházásokra 
van szükség, különösen az energia és a távközlés területén, annak érdekében, hogy a 
jövőben lehetővé váljon az intelligens energia- vagy szélessávú szolgáltatások biztosítása; 
úgy véli, hogy a jövőben az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat oly módon kell 
kialakítani, hogy azok ösztönözzék az új infrastruktúrákba történő magánberuházásokat, 
mégpedig a verseny és az ilyen infrastruktúrákhoz való hozzáférés korlátozása nélkül;

5. elismeri, hogy az állami támogatásokra vonatkozó szabályok tekintetében szükség van a 
gazdasági és nem gazdasági tevékenységek közötti egyértelműbb különbségtételre, 
ugyanakkor óva int egy uniós szinten harmonizált keret vagy meghatározás bevezetésétől, 
mivel az nemcsak hogy korlátozná a helyi szervek autonómiáját, hanem hátráltatná a 
gyakran a kkv-k által bevezetett innovációt és új üzleti modelleket is. 


