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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos planus persvarstyti visuotinės svarbos ekonominėms 
paslaugoms (VESP) taikomas valstybės pagalbos taisykles, kad būtų galima išnaudoti šių 
paslaugų potencialą siekiant atgaivinti ekonomiką; primena valstybėse narėse esama kaip 
VESP apibrėžiamų pramonės šakų potencialo ir jo svarbą ne tik Europos 
konkurencingumui, bet ir galinčioms iškilti ir konkuruoti pasaulyje pramonėms šakoms; ši 
svarba visų pirma įgyjama konkurencija grindžiamoje tokių paslaugų rinkoje, kaip matyti, 
pvz., telekomunikacijų sektoriuje;

2. atsižvelgdamas į šį aspektą ir į vartotojų interesus pabrėžia tarpvalstybinės konkurencijos, 
naujų veiklos vykdytojų ir investicijų bei naujų verslo idėjų svarbą;

3. primena, kad svarbiausias pertvarkos tikslas turėtų būti užtikrinti aukštos kokybės 
paslaugas ir vartotojams prieinamas kainas; yra įsitikinęs, kad, neribojant augimo ir 
konkurencijos galimybių, šį tikslą galima pasiekti prireikus pasinaudojant valstybės 
pagalba, o ne paslaugų teikėjų lėšomis tokioms paslaugoms finansuoti;

4. primena, kad reikia didelių investicijų norint pagerinti infrastruktūrą, ypač energetikos ir 
telekomunikacijų, kad ateityje būtų galima teikti pažangias energetikos ar plačiajuosčio 
ryšio paslaugas; mano, kad būsimos valstybės pagalbos taisyklės turi būti parengtos taip, 
kad pagal jas būtų skatinamos privačios investicijos į naują infrastruktūrą ir neribojama 
konkurencija ir prieiga prie tokios infrastruktūros;

5. pripažįsta, kad pagal valstybės pagalbos taisykles reikia aiškiau skirti ekonominio ir 
neekonominio pobūdžio veiklą, tačiau įspėja, kad neturėtų būti nustatyta suderinta ES 
sistema ar apibrėžtis, nes tai ne tik apribotų vietos institucijų autonomiją, bet ir trukdytų 
diegti naujoves ir naujus verslo modelius, kuriuos dažnai pradeda diegti MVĮ.


