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Amendement 1
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat de diensten van 
algemeen economisch belang (DAEB) het 
antwoord zijn van de staat op het ontbreken 
van een aanbod aan goederen en diensten 
op cruciale gebieden, waarbij de staat 
kwalitatief hoogstaande essentiële 
prestaties garandeert die anders niet zouden 
bestaan; de latere ontwikkeling van de 
DAEB kan worden verklaard door de 
talrijke onvolkomenheden in de 
marktwerking bij de voorziening in 
openbare goederen en diensten;

1. herinnert eraan dat de diensten van 
algemeen economisch belang (DAEB) het 
antwoord zijn van de staat op het ontbreken 
van een aanbod aan goederen en diensten 
op cruciale gebieden, waarbij de staat 
kwalitatief hoogstaande essentiële 
prestaties garandeert die anders niet zouden 
bestaan;

Or. en

Amendement 2
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat de diensten van 
algemeen economisch belang (DAEB) het 
antwoord zijn van de staat op het ontbreken 
van een aanbod aan goederen en diensten 
op cruciale gebieden, waarbij de staat 
kwalitatief hoogstaande essentiële 
prestaties garandeert die anders niet zouden 
bestaan; de latere ontwikkeling van de 
DAEB kan worden verklaard door de 
talrijke onvolkomenheden in de 
marktwerking bij de voorziening in 
openbare goederen en diensten;

1. herinnert eraan dat de diensten van 
algemeen economisch belang (DAEB) het 
antwoord zijn van de staat op het ontbreken 
van een aanbod aan goederen en diensten 
op cruciale gebieden, waarbij de staat 
kwalitatief hoogstaande essentiële 
prestaties garandeert die anders niet zouden 
bestaan; merkt op dat DAEB moeten 
beantwoorden aan de beginselen van 
gelijkheid, universaliteit, betaalbaarheid, 
toegankelijkheid, betrouwbaarheid, 
continuïteit, kwaliteit, efficiëntie, 
waarborgen voor gebruikersrechten en 
economische en sociale rendabiliteit; wijst 
erop dat de latere ontwikkeling van de 
DAEB kan worden verklaard door de 
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talrijke onvolkomenheden in de 
marktwerking bij de voorziening in 
openbare goederen en diensten; is van 
mening dat de lidstaten en de lokale 
overheden hun taken van algemeen 
belang niet dienen in te perken, maar juist 
moeten uitbouwen, waarbij de prioriteit 
moet uitgaan naar de financiering ervan;

Or. lt

Amendement 3
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat de diensten van 
algemeen economisch belang (DAEB) het 
antwoord zijn van de staat op het 
ontbreken van een aanbod aan goederen 
en diensten op cruciale gebieden, waarbij 
de staat kwalitatief hoogstaande essentiële
prestaties garandeert die anders niet 
zouden bestaan; de latere ontwikkeling
van de DAEB kan worden verklaard door 
de talrijke onvolkomenheden in de 
marktwerking bij de voorziening in 
openbare goederen en diensten;

1. neemt met belangstelling kennis van de
mededeling van de Commissie over de 
hervorming van de staatssteunregels voor
diensten van algemeen economisch belang
(DAEB); herinnert aan de plaats die 
DAEB innemen in de gemeenschappelijke 
waarden van de Unie en de rol die zij 
spelen bij de bevordering van de sociale 
en territoriale samenhang van de Unie; 
onderstreept in dit verband dat het 
essentieel is kwalitatief hoogstaande 
prestaties te garanderen; herinnert eraan 
dat DAEB overeenkomstig artikel 106, lid 
2, van het VWEU slechts onder de
staatssteunregels van het Verdrag vallen 
"voor zover de toepassing daarvan de 
vervulling, in feite of in rechte, van de 
hun toevertrouwde bijzondere taak niet 
verhindert";

Or. fr

Amendement 4
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. spoort de Europese Commissie ertoe 
aan een wetgevingsinitiatief te 
ontwikkelen met als doel de specifieke 
aard van de DAEB, die in artikel 14 van 
het Verdrag van Lissabon en in Protocol 
nr. 26 bij het Verdrag wordt erkend, in 
overeenstemming te brengen met de in de 
artikelen 106 en 107 vastgelegde 
mededingingsregels, waarbij onder meer 
rekening wordt gehouden met het 
Altmark-arrest;

2. benadrukt dat in artikel 14 van het 
Verdrag van Lissabon en in Protocol nr. 26 
bij het Verdrag de specifieke aard van de 
DAEB wordt erkend, en erkent de 
bijzondere rol van de nationale, regionale 
en lokale overheden;

Or. de

Amendement 5
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. spoort de Europese Commissie ertoe 
aan een wetgevingsinitiatief te 
ontwikkelen met als doel de specifieke 
aard van de DAEB, die in artikel 14 van 
het Verdrag van Lissabon en in Protocol 
nr. 26 bij het Verdrag wordt erkend, in 
overeenstemming te brengen met de in de 
artikelen 106 en 107 vastgelegde 
mededingingsregels, waarbij onder meer
rekening wordt gehouden met het 
Altmark-arrest;

2. vraagt de Europese Commissie zo 
spoedig mogelijk een kwalitatief 
hoogstaand horizontaal wetgevingskader 
voor te stellen dat de verhoudingen tussen 
internemarktregels en openbare 
dienstverlening verduidelijkt en de 
toepassing van het subsidiariteitsbeginsel 
garandeert wat de definitie, organisatie en 
financiering van openbare diensten 
betreft; onderstreept dat artikel 14 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie een nieuwe 
rechtsgrondslag voor de vaststelling van 
een dergelijk horizontaal wetgevingskader 
heeft geschapen;

Or. fr
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Amendement 6
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. spoort de Europese Commissie ertoe aan 
een wetgevingsinitiatief te ontwikkelen 
met als doel de specifieke aard van de 
DAEB, die in artikel 14 van het Verdrag 
van Lissabon en in Protocol nr. 26 bij het 
Verdrag wordt erkend, in 
overeenstemming te brengen met de in de 
artikelen 106 en 107 vastgelegde 
mededingingsregels, waarbij onder meer 
rekening wordt gehouden met het 
Altmark-arrest;

2. spoort de Europese Commissie ertoe aan 
een wetgevingsinitiatief overeenkomstig
artikel 14 van het Verdrag van Lissabon en 
in Protocol nr. 26 bij het Verdrag te
ontwikkelen teneinde de– met name 
economische en financiële – beginselen 
en voorwaarden vast te stellen die 
openbare diensten in staat stellen hun 
bijzondere taken te vervullen;

Or. fr

Amendement 7
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat elke hervorming 
van de EU-staatssteunregels voor diensten 
van algemeen economisch belang in 
overeenstemming moet zijn met en moet 
aansluiten bij de nieuwe economische en 
sociale realiteit in de lidstaten; is van 
mening dat de invoering van een meer 
praktische en pragmatische aanpak van 
de staatssteunregels in de sector een dam 
zou kunnen helpen opwerpen tegen de 
terugkeer van protectionistische attitudes 
op het niveau van de lidstaten, die een 
rechtstreekse bedreiging voor de 
voltooiing van de interne markt vormen;

Or. en
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Amendement 8
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat bij de criteria voor het 
ontwikkelen van DAEB weliswaar 
rekening moet worden gehouden met de 
efficiëntie van de markten zonder evenwel 
een effectieve bescherming van de sociale 
rechten en de rechten van de consument uit 
het oog te verliezen;

3. is van mening dat bij de criteria voor het 
ontwikkelen van DAEB weliswaar 
rekening moet worden gehouden met de 
efficiëntie van de markten, de continuïteit 
van de voorziening en billijke toegang 
voor iedereen tegen een betaalbare prijs,
zonder evenwel een effectieve 
bescherming van de sociale rechten en de 
rechten van de consument, democratische 
controle en verantwoording uit het oog te 
verliezen;

Or. en

Amendement 9
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat bij de criteria voor het 
ontwikkelen van DAEB weliswaar
rekening moet worden gehouden met de 
efficiëntie van de markten zonder evenwel 
een effectieve bescherming van de sociale 
rechten en de rechten van de consument uit 
het oog te verliezen;

3. is van mening dat de criteria voor het 
ontwikkelen van DAEB moeten 
beantwoorden aan de beginselen van 
gelijke behandeling, universele toegang 
en de rechten van de gebruikers, en
rekening moeten houden met de efficiëntie 
van de markten zonder evenwel een 
effectieve bescherming van de sociale 
rechten en de rechten van de consument uit 
het oog te verliezen, en dat het bovendien 
zeer belangrijk is een hoog niveau van 
kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid 
van de diensten te handhaven;

Or. lt
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Amendement 10
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat bij de criteria voor het 
ontwikkelen van DAEB weliswaar
rekening moet worden gehouden met de 
efficiëntie van de markten zonder evenwel
een effectieve bescherming van de sociale 
rechten en de rechten van de consument uit 
het oog te verliezen;

3. is van mening dat bij de criteria voor het 
ontwikkelen van DAEB rekening moet 
worden gehouden met een effectieve 
bescherming van de sociale rechten en de 
rechten van de consument;

Or. fr

Amendement 11
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het van wezenlijk belang dat een 
eind wordt gemaakt aan de
rechtsonzekerheid die is ontstaan na 
diverse beroepen op het Hof van Justitie 
van de EU en inbreukprocedures die door 
de Europese Commissie zijn ingeleid, met 
name door de DAEB klaar en duidelijk te 
definiëren en een onderscheid te maken 
met de niet-economische diensten van 
algemeen belang (DAB);

4. acht het van wezenlijk belang dat een 
eind wordt gemaakt aan de 
rechtsonzekerheid door de begrippen 
economische en niet-economische 
activiteiten, invloed op het handelsverkeer 
en redelijke winst te verduidelijken en
door de lokale en regionale autoriteiten 
beter te informeren en hun meer inzicht 
in de staatssteunregels bij te brengen;

Or. fr

Amendement 12
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. acht het van wezenlijk belang dat een 
eind wordt gemaakt aan de 
rechtsonzekerheid die is ontstaan na 
diverse beroepen op het Hof van Justitie 
van de EU en inbreukprocedures die door 
de Europese Commissie zijn ingeleid, met 
name door de DAEB klaar en duidelijk te 
definiëren en een onderscheid te maken 
met de niet-economische diensten van 
algemeen belang (DAB);

4. acht het van wezenlijk belang dat een 
eind wordt gemaakt aan de 
rechtsonzekerheid die is ontstaan na 
diverse beroepen op het Hof van Justitie 
van de EU en inbreukprocedures die door 
de Europese Commissie zijn ingeleid, met 
name door de DAEB klaar en duidelijk te 
definiëren, zodat de taken en
verantwoordelijkheden van openbare 
diensten naar behoren worden 
omschreven door duidelijke regels in 
plaats van ad hoc door jurisprudentie van 
het Hof van Justitie, en een onderscheid te 
maken met de niet-economische diensten 
van algemeen belang (DAB);

Or. en

Amendement 13
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het van wezenlijk belang dat een 
eind wordt gemaakt aan de 
rechtsonzekerheid die is ontstaan na 
diverse beroepen op het Hof van Justitie 
van de EU en inbreukprocedures die door 
de Europese Commissie zijn ingeleid, met 
name door de DAEB klaar en duidelijk te 
definiëren en een onderscheid te maken 
met de niet-economische diensten van 
algemeen belang (DAB);

4. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om de definitie van niet-
economische en economische activiteiten 
van diensten van algemeen belang te 
verduidelijken teneinde beroepen op het 
Hof van Justitie van de EU en 
inbreukprocedures die door de Europese 
Commissie zijn ingeleid, te voorkomen;
stelt voor om zich daarbij niet te beperken 
tot de loutere overname van de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie, 
maar aan de hand van relevante criteria 
hulp te bieden om deze activiteiten van 
elkaar te onderscheiden;

Or. de
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Amendement 14
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat alle sociale 
diensten die in basisbehoeften voorzien, 
met name wat de toegang tot 
gezondheidszorg, welzijnswerk voor 
kinderen, beroepsopleiding, de 
arbeidsmarkt, sociale woningen en de 
sociale integratie van kwetsbare mensen 
betreft, van kennisgeving moeten worden 
vrijgesteld;

Or. fr

Amendement 15
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de huidige 
bevoegdheden van de Commissie -
beslissingen geval per geval - moeten 
berusten op duidelijke en objectieve 
criteria die voor de lidstaten aanvaardbaar
zijn, beperkt moeten blijven tot de interne 
markt en de kansen op geschillen doen 
afnemen;

5. is van mening dat de huidige 
bevoegdheden van de Commissie -
beslissingen geval per geval - moeten 
berusten op duidelijke en objectieve 
criteria; is van mening dat te veel 
aandacht voor het 
doelmatigheidscriterium bij de 
goedkeuring van staatssteun voor DAEB 
niet opportuun zou zijn en dat dit 
criterium in ieder geval niet in de plaats 
mag komen van indicatoren die geschikter 
zijn om de bijdrage van openbare diensten 
aan het welzijn van de gemeenschap in te 
schatten; herinnert aan de essentiële rol 
en de ruime discretionaire bevoegdheid 
van de nationale, regionale en lokale 
overheden om DAB te leveren, te laten 
verrichten en te organiseren op grond van 
– met name economische en financiële –
beginselen en voorwaarden die deze in 
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staat stellen te functioneren en hun taken 
te vervullen teneinde zoveel mogelijk in de 
behoeften van de burgers en de 
gebruikers te voorzien, rekening houdend 
met de diversiteit van de DAB en de 
verschillen die uit uiteenlopende 
geografische, sociale en culturele situaties 
kunnen voortvloeien; herinnert in dit 
verband aan het subsidiariteitsbeginsel;

Or. fr

Amendement 16
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat de specificiteit van de
kleinschalige overheidsopdrachten op 
regionaal en lokaal niveau, die geen
invloed hebben op de mededinging op de 
interne markt, een vereenvoudigde en 
transparante procedure rechtvaardigt, die 
een bevorderend effect heeft op de 
innovatie en de participatie van het klein 
en middenbedrijf (MKB).

6. is verheugd dat de Commissie van plan 
is een gedifferentieerde en evenredige 
aanpak te volgen die het mogelijk maakt
de toepassing van de staatssteunregels op
openbare diensten die door verenigingen, 
stichtingen, non-profitorganisaties of 
sociale ondernemingen worden verricht of 
die op regionaal en lokaal niveau worden 
georganiseerd en het handelsverkeer 
tussen de lidstaten slechts in beperkte 
mate beïnvloeden, te vereenvoudigen, en 
is van mening dat er in dit verband geen
discriminatie mag worden ingevoerd naar 
gelang van de grootte van de regionale en 
lokale overheden;

Or. fr

Amendement 17
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat de specificiteit van de 6. onderstreept dat de specificiteit van



PE472.026v01-00 12/14 AM\876120NL.doc

NL

kleinschalige overheidsopdrachten op 
regionaal en lokaal niveau, die geen 
invloed hebben op de mededinging op de 
interne markt, een vereenvoudigde en 
transparante procedure rechtvaardigt, die 
een bevorderend effect heeft op de 
innovatie en de participatie van het klein en 
middenbedrijf (MKB).

DAEB op regionaal en lokaal niveau, die 
geen invloed hebben op de mededinging op 
de interne markt, een vereenvoudigde en 
transparante procedure rechtvaardigt, die 
een bevorderend effect heeft op de 
innovatie en de participatie van het klein en 
middenbedrijf (MKB).

Or. de

Amendement 18
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is verheugd dat de Commissie van 
plan is bij de beoordeling van de 
wettigheid van staatssteun voor grote 
commerciële diensten van algemeen 
economisch belang rekening te houden 
met de kosteneffectiviteit van de 
dienstverlener. Dit bevordert niet alleen 
de concurrentie, maar leidt tegelijk tot een 
efficiënter gebruik van openbare 
middelen;

Or. de

Amendement 19
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat sociale diensten 
van algemeen belang (SDAB), met name 
als zij weinig invloed hebben op het 
handelsverkeer tussen de lidstaten, 
moeten worden onderworpen aan een 
bijzondere regeling die wordt gekenmerkt 
door soepelere regels en hogere 
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compensatiedrempels;

Or. fr

Amendement 20
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. acht in dit verband een verhoging 
van de minimale drempelwaarden voor 
DAEB passend om deze diensten volgens 
een vereenvoudigde procedure te 
behandelen en zo de zware 
administratieve lasten voor de 
dienstverleners aanzienlijk te 
verminderen, zonder negatieve gevolgen 
voor de interne markt;

Or. de

Amendement 21
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert eraan dat de 
staatssteunregels het 
subsidiariteitsbeginsel strikt in acht 
moeten nemen en de keuzevrijheid van de 
lokale en regionale overheden moeten 
garanderen wat de wijze van organisatie, 
financiering en uitvoering van de 
prerogatieven van de openbare dienst 
betreft;

Or. fr
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Amendement 22
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. vraagt de Commissie de 
machtigingsregels te vereenvoudigen en te 
verduidelijken; vraagt dat een oproep tot 
het indienen van projecten vergezeld van 
een doelstellingenovereenkomst als 
machtigingsbesluit wordt beschouwd;

Or. fr

Amendement 23
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat een hervorming van 
de EU-staatssteunregels voor DAEB 
prioritair moet garanderen dat DAEB een 
hoge kwaliteit hebben, betaalbaar en voor 
iedereen toegankelijk zijn, hetgeen 
inhoudt dat ondernemingen die deze 
DAEB leveren, een gepaste compensatie 
moeten blijven krijgen;

Or. fr


