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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje plany Komisji dotyczące przeglądu zasad pomocy państwa w 
odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, mającego na celu 
uwolnienie ich potencjału na rzecz ożywienia gospodarczego; przypomina o 
możliwościach tych działów przemysłu, które państwa członkowskie określają jako 
świadczące usługi w ogólnym interesie gospodarczym, a także o ich znaczeniu nie tylko 
dla konkurencyjności Europy, ale również jako potencjalnie wschodzących obszarów 
przemysłu, konkurencyjnych w skali światowej, realizowanych przede wszystkim poprzez 
rynek opierający się na konkurencyjności usług tego rodzaju, czego dowodzi, na przykład, 
sektor telekomunikacji;

2. podkreśla z tego punktu widzenia znaczenie, jakie ma dla dobra konsumentów 
transgraniczna konkurencja, nowe podmioty i inwestycje, oraz nowe pomysły biznesowe;

3. przypomina, że nadrzędnym celem reformy powinno być zapewnienie obywatelom 
wysokiej jakości usług i przystępnych cen; jest przekonany, że cel ten można osiągnąć, 
nie ograniczając możliwości wzrostu i konkurencyjności, poprzez udzielanie pomocy w 
postaci finansowania takich usług w stosownych przypadkach przez państwo, a nie przez 
dostawców;

4. przypomina o znaczących inwestycjach koniecznych, by unowocześnić infrastrukturę, w 
szczególności w obszarze energii i telekomunikacji, mających na celu umożliwienie w 
przyszłości dostaw inteligentnej energii lub usług szerokopasmowych; uważa, że zasady 
pomocy państwa należy ustalić w przyszłości w taki sposób, żeby zachęcać podmioty 
prywatne do inwestowania w nową infrastrukturę, nie ograniczając konkurencyjności ani 
dostępu do tej infrastruktury;

5. uznaje konieczność wyraźniejszego rozróżnienia działalności gospodarczej i innej niż 
gospodarcza, prowadzoną zgodnie z zasadami dotyczącymi pomocy państwa, ale 
przestrzega przed wprowadzeniem ram lub definicji zharmonizowanych na poziomie UE, 
ponieważ nie tylko ograniczyłoby to autonomię lokalnych władz, ale również utrudniłoby 
realizację wprowadzanych często przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MiŚP) innowacji 
i nowatorskich modeli biznesowych;


