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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat diensten van algemeen belang (DAB) niet alleen een belangrijke bouwsteen 
vormen voor de sociale en economische cohesie, maar ook in aanzienlijke mate bijdragen tot 
het concurrentievermogen van de Europese economie,

B. overwegende dat er met betrekking tot verschillende aspecten van DAB, met inbegrip van 
staatssteun, gelijke behandeling en/of concurrentievervalsing, inmiddels een uitgebreide 
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bestaat die 
voortdurend verder wordt ontwikkeld; overwegende dat het feit dat de talrijke bij het Hof van 
Justitie aanhangig gemaakte zaken betreffende de verenigbaarheid van diensten van 
algemeen belang met de regels van de interne markt de noodzaak onderstrepen om daarop te 
reageren door op dit terrein met verhelderende communautaire wetgeving te komen, een 
noodzaak die door de mededeling van de Commissie wordt bevestigd; overwegende dat 
overheidsinstanties en marktdeelnemers op het gebied van sociale diensten van algemeen 
belang de voortdurende ontwikkeling van de rechtspraak van het Hof van Justitie, vooral wat 
het begrip “economische activiteit” betreft, als een bron van onzekerheid ervaren,

C. overwegende dat het, met het oog op het subsidiariteitsbeginsel overeenkomstig artikel 5, lid 
2 van het EG-Verdrag, aan de lidstaten en hun regionale en/of lokale overheden is om DAB 
te definiëren en te beslissen welke diensten onder deze categorie vallen en hoe zij dienen te 
worden georganiseerd, gefinancierd, aangeboden, geëvalueerd en gecontroleerd, en 
overwegende dat dit beginsel bij de opstelling van nieuwe wetgeving volledig moet worden 
geëerbiedigd,

1. is teleurgesteld dat de Commissie in haar mededeling aankondigt het consultatieproces 
inzake sociale diensten van algemeen belang te willen voortzetten, ondanks het feit dat zij de 
dringende noodzaak erkent om de toepassing van bepaalde Gemeenschapsregels betreffende 
sociale diensten te verduidelijken;

2. benadrukt dat DAB van hoge kwaliteit dienen te zijn, voor iedereen toegankelijk moeten zijn, 
tegen een optimale prijs moeten worden geleverd, sociaal evenwichtig moeten zijn en de 
continuïteit van de dienstverlening op de lange duur moeten waarborgen; beklemtoont dat de 
meeste DAB onder voorwaarden van vrije mededinging kunnen worden aangeboden, 
overeenkomstig het beginsel dat particuliere en overheidsondernemingen gelijk moeten 
worden behandeld;

3. herinnert aan het feit dat de op dit gebied geldende regels door de rechtspraak van het Hof 
van Justitie en door de interpretatie van individuele zaken door de Commissie worden 
bepaald en dat derhalve tot dusver noch voor de nodige rechtszekerheid noch voor voldoende
transparantie is gezorgd;

4. onderstreept de behoefte om de bestaande en de toekomstige sectorspecifieke regelgeving te 
baseren op de regels van de interne markt en dat het subsidiariteitsbeginsel dient te worden 
geëerbiedigd, en benadrukt dat er niet aan de sectorspecifieke regelingen mag worden 
getornd; herinnert aan het succes van deze sectorspecifieke regelingen en beveelt aan de 
sectorspecifieke aanpak ook op andere sectoren toe te passen; 
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5. roept de Commissie derhalve op om op het gebied van sociale en gezondheidsdiensten van 
algemeen belang meer rechtszekerheid te scheppen en een voorstel te formuleren voor een 
sectorspecifieke richtlijn van de Raad en het Parlement voor die gebieden waar daaraan 
behoefte bestaat.
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