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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com os planos da Comissão para rever as regras em matéria de auxílios 
estatais aplicáveis aos SIEG, visando libertar o potencial destes serviços para o
relançamento da economia; recorda o potencial dos sectores definidos nos Estados-
Membros como SIEG e a sua importância não só para a competitividade da Europa, mas 
também enquanto sectores potencialmente emergentes e competitivos à escala global, 
concretizados sobretudo por um mercado assente na concorrência para os referidos 
serviços, tal como o prova, por exemplo, o sector das telecomunicações;

2. Enfatiza neste sentido, e no interesse dos consumidores, a importância da concorrência 
transfronteiriça, bem como de novos intervenientes, investimentos e novas ideias 
empresariais;

3. Relembra que o objectivo principal da reforma deverá ser assegurar serviços de qualidade 
e preços acessíveis para os cidadãos; está convicta de que este objectivo pode ser atingido, 
sem limitar as oportunidades de crescimento e competitividade, através de auxílios 
estatais que financiem, quando se justifique, tais serviços e não aos fornecedores;

4. Recorda o investimento substancial necessário à modernização da infra-estrutura, em
particular nas áreas da energia e das telecomunicações, de forma a permitir o 
fornecimento futuro de energia inteligente ou de serviços de banda larga; considera que as 
futuras regras aplicáveis aos auxílios estatais devem ser estabelecidas de forma a 
incentivar o investimento privado em novas infra-estruturas sem, no entanto, limitar a 
concorrência e o acesso às mesmas;

5. Reconhece a necessidade de distinguir mais claramente as actividades económicas das 
actividades não económicas no âmbito das regras dos auxílios estatais. No entanto, alerta 
para a não introdução de uma definição ou de um quadro harmonizado a nível da UE, uma 
vez que estes iriam não só restringir a autonomia das autoridades locais, mas também 
ameaçar a inovação e os novos modelos empresariais, frequentemente introduzidos por 
PME.


