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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens planer att se över statsstödsreglerna för 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i syfte att frigöra dessa tjänsters potential för den 
ekonomiska återhämtningen. Parlamentet påminner om potentialen i de branscher som 
definieras som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i medlemsstaterna och deras 
betydelse inte bara för Europas konkurrenskraft utan också som potentiellt framväxande, 
globalt konkurrenskraftiga branscher. Detta uppnås i första hand genom en 
konkurrensutsatt marknad för sådana tjänster, vilket till exempel har visats genom 
telekomsektorn.

2. Europaparlamentet betonar, ur detta perspektiv och i konsumenternas intresse, hur viktigt 
det är med gränsöverskridande konkurrens, nya aktörer och investeringar, liksom nya 
affärsidéer.

3. Europaparlamentet påminner om att reformens övergripande ambition bör vara att säkra 
tjänster av hög kvalitet och till rimliga priser för medborgarna. Parlamentet är övertygat 
om att denna ambition kan uppnås, utan att begränsa möjligheterna till tillväxt och 
konkurrens, genom att statsstöd vid behov finansierar sådana tjänster, och inte 
tjänsteleverantörerna.

4. Europaparlamentet påminner om de betydande investeringar som behövs för att 
uppgradera infrastruktur, särskilt på energi- och telekommunikationsområdena, så att 
framtidens smarta energi- och bredbandstjänster kan erbjudas. Parlamentet anser att 
framtida statsstödsregler måste utformas på ett sätt som skapar incitament för privata 
investeringar i nya infrastrukturer utan att konkurrensen och tillgången till sådan 
infrastruktur begränsas.

5. Europaparlamentet inser att det behövs en klarare distinktion mellan ekonomisk och 
icke-ekonomisk verksamhet i samband med statsstödsreglerna men varnar för att införa en 
EU-harmoniserad ram eller definition eftersom detta inte bara skulle begränsa de lokala 
instansernas autonomi utan också hindra innovation och nya affärsmodeller som ofta 
skapas av små och medelstora företag. 


