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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja načrte Komisije o pregledu pravil o državni pomoči za storitve splošnega 
gospodarskega pomena z namenom sprostitve zmogljivosti teh storitev, da bi oživili 
gospodarstvo; opozarja na možnosti industrij, ki so v državah članicah opredeljene kot 
storitve splošnega gospodarskega pomena, in njihov pomen, ne samo za konkurenčnost 
Evrope, temveč tudi kot potencialnih industrij v vzponu, ki so konkurenčne na svetovni 
ravni in se uresničujejo predvsem prek trga za take storitve, temelječega na konkurenci, 
kot je dokazal na primer sektor telekomunikacij;

2. s tega vidika poudarja, v interesu potrošnikov, pomembnost čezmejne konkurence, novih 
akterjev in naložb ter novih poslovnih zamisli;

3. opozarja, da bi moral biti prevladujoči cilj reforme zagotoviti državljanom kakovostne 
storitve in dostopne cene; je prepričan, da je ta cilj mogoče doseči brez omejevanja 
priložnosti za rast in konkurenco tako, da se z državno pomočjo po potrebi financirajo 
navedene storitve, ne pa izvajalci;

4. opozarja, da so potrebne pomembne naložbe za nadgradnjo infrastrukture, zlasti na 
področju energije in telekomunikacij, da bi omogočili zagotavljanje pametne energije ali 
širokopasovnih storitev v prihodnosti; meni, da je treba prihodnja pravila o državni 
pomoči oblikovati tako, da spodbujajo zasebne naložbe v nove infrastrukture brez 
omejevanja konkurence in dostopa do teh infrastruktur;

5. priznava, da je treba jasneje razlikovati med gospodarskimi in negospodarskimi 
dejavnostmi pri pravilih o državni pomoči, svari pa pred uvedbo usklajenega okvira ali 
opredelitve na ravni EU, saj bi omejila avtonomnost lokalnih subjektov ter ovirala 
inovacije in nove poslovne modele, ki jih pogosto uvajajo mala in srednja podjetja.


