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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat het mededingingsbeleid erop gericht is de goede werking van de interne 
markt en de laagste prijzen te waarborgen;

B. overwegende dat artikel 14 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
bepaalt dat de medebeslissingsprocedure van toepassing is voor het vaststellen van de, met 
name economische en financiële, voorwaarden voor het goede functioneren van diensten 
van algemeen economisch belang;

C. overwegende dat Protocol nr. 26 bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie voorziet in de ruime discretionaire bevoegdheid van de autoriteiten om diensten van 
algemeen economisch belang te verrichten, te doen verrichten en te organiseren;

D. overwegende dat het Altmark-arrest1 aan de hand van vier criteria het onderscheid 
vaststelt tussen compensatie voor de openbare dienst en staatssteun;

1. herinnert aan de tenuitvoerlegging, in 2012, van het staatssteunpakket; vindt het goed dat 
er bepaalde maatregelen tot vrijstelling van kennisgeving getroffen zijn; verzoekt de 
Commissie een balans van de tenuitvoerlegging op te maken;

2. herinnert eraan dat de Europese Unie voor grote uitdagingen staat op het gebied van 
herindustrialisering, energietransitie en digitale apparatuur, waarvoor aanzienlijke 
investeringen nodig zijn; stelt dat het de verantwoordelijkheid van de overheden is om 
deze investeringen te stimuleren; is van mening dat het mededingingsbeleid dergelijke 
toekomstgerichte investeringen niet mag afremmen;

3. heeft vragen bij het door de Commissie ingevoerde begrip "ongepaste steun"; herinnert 
eraan dat een doeltreffendheidsproef in verband met compensaties voor de openbare 
dienst volgens het Hof van Justitie niet relevant is;

4. is van mening dat de sociale en solidaire economie, gezien de wijze waarop zij 
functioneert en gezien haar bijzondere doelstellingen, in aanmerking moet komen voor 
specifieke regels op het gebied van staatssteun;

5. is verheugd over de kwaliteitsvolle dialoog met de commissaris voor mededinging, maar 
meent dat die een reële democratische controle door het Parlement niet kan vervangen;

6. herhaalt zijn verzoek om medebeslissing toe te passen ten aanzien van 
mededingingsregels, door middel van interinstitutionele overeenkomsten en vervolgens 
een verdragswijziging.

                                               
1 Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 24 juli 2003 in zaak 280/00, 
Altmark Trans/Regierungspräsidium Magdeburg.
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