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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru afaceri economice 
şi monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie 
ce urmează a fi adoptată:

1. salută planurile Comisiei de a revizui normele privind ajutoarele de stat aplicabile 
serviciilor de interes economic general (SIEG) cu scopul de a elibera potenţialul acestor 
servicii pentru redresarea economică; reaminteşte potenţialul sectoarelor definite în statele 
membre drept SIEG şi importanţa lor nu numai pentru competitivitatea Europei, ci şi ca 
sectoare posibil emergente şi competitive la nivel mondial, potenţial valorificat în primul 
rând printr-o piaţă bazată pe concurenţă pentru aceste servicii, aşa cum a dovedit-o, de 
exemplu, sectorul telecomunicaţiilor;

2. subliniază, din această perspectivă şi din perspectiva interesului consumatorilor, 
importanţa concurenţei transfrontaliere, a noilor actori şi investiţii, precum şi a noilor idei 
de afaceri;

3. reaminteşte că ambiţia primordială a reformei ar trebui să fie garantarea unor servicii de 
înaltă calitate la preţuri rezonabile pentru cetăţeni; este convins că această ambiţie poate fi 
realizată, fără a se limita oportunităţile de creştere şi concurenţă, prin finanţarea din 
ajutoarele de stat, la nevoie, a acestor servicii, şi nu a prestatorilor lor;

4. reaminteşte investiţiile substanţiale necesare pentru modernizarea infrastructurii, în special 
în sectoarele energiei şi telecomunicaţiilor, pentru a permite prestarea în viitor a unor 
servicii energetice şi în bandă largă inteligente; consideră că normele privind ajutoarele de 
stat trebuie să fie concepute astfel încât să stimuleze investiţiile private în noua 
infrastructură fără a limita concurenţa sau accesul la infrastructura respectivă;

5. recunoaşte necesitatea unei distincţii mai clare între activităţile economice şi cele de 
natură non-economică în cadrul normelor privind ajutoarele de stat, dar avertizează cu 
privire la pericolele introducerii unui cadru sau a unei definiţii armonizate la nivelul 
întregii UE, întrucât acest lucru nu numai că ar limita autonomia entităţilor locale, ci ar şi 
împiedica inovarea şi crearea unor noi modele de afaceri care sunt adesea introduse de 
IMM-uri;


