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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. staat positief tegenover de plannen van de Commissie om de staatssteunregels voor 
diensten van algemeen economisch belang te herzien teneinde vrij baan te maken voor de 
mogelijkheden die zulke regels voor het herstel van de economie bieden; herinnert eraan 
dat ondernemingen die in de lidstaten de status hebben van bedrijven die diensten van 
algemeen belang verlenen, niet alleen belangrijke troeven voor het concurrentievermogen 
van Europa in handen hebben, maar dat zij ook kunnen functioneren als veelbelovende, 
opkomende bedrijven die in de gehele wereld concurrerend kunnen zijn, in de eerste 
plaats dankzij – zoals het voorbeeld van de telecomsector demonstreert - een 
concurrentiegestuurde markt voor dergelijke diensten;

2. benadrukt vanuit dit perspectief en in het belang van de consument de grote betekenis van 
concurrentie over de grenzen heen, nieuwe economische actoren en investeringen, 
alsmede nieuwe commerciële ideeën;

3. herinnert eraan dat de allesoverheersende ambitie bij de hervorming de verlening van 
diensten van hoge kwaliteit tegen betaalbare prijzen voor de burgers moet zijn; is ervan 
overtuigd dat dit zonder een beperking van de mogelijkheden voor groei en mededinging 
te bereiken is als in daarvoor in aanmerking komende gevallen staatssteun wordt verleend 
aan de financiering van dergelijke diensten, en niet aan de dienstverleners;

4. vraagt de aandacht voor het feit dat aanpassing van de infrastructuur – vooral op de 
gebieden energie en telecommunicatie - aanzienlijke investeringen zal vergen om in de 
toekomst de levering van intelligente energie- of breedbanddiensten mogelijk te maken; is 
van mening dat toekomstige voorschriften voor staatsteun zo ontworpen moeten zijn dat 
particuliere investeringen in nieuwe infrastructuur wordt gestimuleerd zonder beperking 
van de concurrentie en de toegang tot deze infrastructuur;

5. erkent dat er in voorschriften voor staatssteun duidelijker onderscheid moet worden 
gemaakt tussen activiteiten van economische en van niet-economische aard, maar 
waarschuwt ervoor om op EU-niveau een geharmoniseerd kader of een geharmoniseerde 
definitie vast te stellen, omdat dit niet alleen plaatselijke instanties in hun autonomie zou 
beperken, maar ook in de weg zou staan van vaak door KMO's geïntroduceerde innovatie 
en nieuwe bedrijfsmodellen.


