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SUGGESTIES

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

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;

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;

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;

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);

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;

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).


