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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over diensten van algemeen belang
(2006/2101(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's met de titel 
"Witboek over diensten van algemeen belang" (COM(2004)0374),

– gezien de mededeling van de Commissie met de titel "Omzetting van het communautaire 
programma van Lissabon - De sociale diensten van algemeen belang in de Europese Unie" 
(COM(2006)0177),

– onder verwijzing naar artikel 36 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie betreffende de toegang tot diensten van algemeen economisch belang, 

– onder verwijzing naar de artikelen 2, 5, 16, 73, 86. 87, 88 en 295 van het EG-Verdrag,

– onder verwijzing naar de artikelen I-3, I-5 en III-122 van het Verdrag tot vaststelling van 
een grondwet voor Europa,

– onder verwijzing naar zijn vorige resoluties over diensten van algemeen belang, met name 
zijn resolutie van 13 november 2001 over de mededeling van de Commissie met de titel 
"Diensten van algemeen belang in Europa" (COM(2000)05801 en zijn resolutie van 
14 januari 2004 over het Groenboek van de Commissie over diensten van algemeen 
belang (COM(2003)0270)2 en zijn resolutie van 22 februari 2005 over staatssteun in de 
vorm van compensatie voor de openbare dienst3,

– onder verwijzing naar zijn wetgevingsresolutie van 16 februari 2006 over het voorstel van 
een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne 
markt (COM(2004)0002)4,

– onder verwijzing naar de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 
Lissabon van 15 en 16 maart 2000, van de Europese Raad van Nice van 7, 8 en 
9 december 2000, van de Europese Raad van Laken van 14 en 15 december 2001 en van 
de Europese Raad van Barcelona van 15 en 16 maart 2002 over de diensten van algemeen 
belang, 

– onder verwijzing naar de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen op het gebied van de diensten van algemeen belang, met name het 
Teckal-arrest van 18 november 19995, het Chronopost-arrest van 3 juli 20036, het 

  
1 PB C 140 E van 13.6.2002, blz. 153.
2 PB C 92 E van 16.4.2004, blz. 294.
3 PB C 304 E van 1.12.2005, blz. 117.
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0061.
5 Zaak C-107/98, Teckal Srl/Comune di Viano und Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, 
bundel 1999, I-8121.
6 Gevoegde zaken C-83/01 P, C-93/01 P en C-94/01 P, Chronopost e.a., bundel 2003, I-6993.
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Altmark-arrest van 24 juli 20031, het Stadt-Halle-arrest van 11 januari 20052 en het arrest 
van 13 januari 20053,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van 
de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie cultuur en 
onderwijs, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie vervoer en 
toerisme, de Commissie internationale handel, de Commissie industrie, onderzoek en 
energie en de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0000/2006),

A. overwegende dat het Europese opbouwwerk drie beginselen als referentiekader heeft, 
namelijk

- solidariteit, die samenbrengt en op het doel van een sociale, economische en 
territoriale samenhang berust,

- samenwerking, die de omzetting van de transnationale en Europese doelstellingen van 
de EU-Verdragen en -programma's mogelijk moet maken, en

- mededinging, die de voltooiing van de interne markt van de EU op basis van de regels 
van de sociale markteconomie mogelijk moet maken, geregeld door een wezenlijk 
democratisch recht vormend mededingingsrecht, teneinde niet alleen de macht van de 
staat, maar vooral ook economisch machtsmisbruik te beperken en een op het 
consumentenrecht berustende bescherming te garanderen,

B. overwegende dat de diensten van algemeen belang thans een van de gebieden zijn 
waar deze drie beginselen op zeer gespannen voet met elkaar staan en waar de 
noodzaak van politieke en wetgevende maatregelen zich het duidelijkst manifesteert, 

C. overwegende dat de beschikbaarheid van efficiënte diensten van algemeen belang een 
vast bestanddeel vormen van de economische, maatschappelijke en sociale systemen 
van alle lidstaten en van het Europese sociale model die per lidstaat een volkomen 
verschillend stempel dragen en dat het streven naar een geslaagde voltooiing van de 
interne markt de Europese Unie ertoe moet aanzetten op de invoering van 
doeltreffende diensten van algemeen belang met een grote capaciteit voor allen aan te 
dringen,

D. overwegende dat het met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel van artikel 5, 
lid 2 van het EG-Verdrag uitsluitend een taak van de lidstaten en hun lokale 
autoriteiten is om te bepalen welke diensten als diensten van algemeen belang moeten 
worden aangemerkt en hoe deze het best kunnen worden beheerd,

E. overwegende dat er ten aanzien van de verenigbaarheid van de regels van de interne 
markt en de mededingingsregels met het juist functioneren van de diensten van 

  
1 Zaak C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regieringspresidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark 
GmbH, bundel 2003, I-7747.
2 Zaak C-26/03, Stadt Halle en RPL Recyclingpark Lochau GmbH/Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall-
und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, bundel 2005, I-1.
3 Zaak C-84/03, Commissie/Spanje, bundel 2005, I-139.
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algemeen belang meer rechtszekerheid moet komen om duidelijkheid te verschaffen 
over de bevoegdheden van de nationale, regionale en lokale autoriteiten voor het 
beschikbaar stellen van diensten van algemeen belang,

F. overwegende dat de sectoriële EU-richtlijnen voor diensten van algemeen belang in 
aan netten gebonden bedrijfstakken en in andere sectoren waarin een opening van de 
markt werd bereikt of gestart weliswaar een betrouwbaar kader vormen, maar dat deze 
geen toereikende rechtszekerheid voor alle sectoren van de diensten van algemeen 
belang bieden,

G. overwegende dat het grote aantal sectorgerelateerde initiatieven voor het openstellen 
van de interne markt op het gebied van de diensten van algemeen belang alsmede de 
voorstellen voor een dienstenrichtlijn1 voor een deel aanleiding tot verwarring geven 
en gedeeltelijk conceptionele tegenspraken vertonen die op hun beurt weer tot 
rechtsgeschillen en klachtenprocedures leiden,

H. overwegende dat het EG-Verdrag in artikel 16 en artikel 86, lid 2 weliswaar naar de 
diensten van algemeen economisch belang verwijst maar daarvoor geen definitie geeft, 
dat de diensten van algemeen economisch belang in het EG-Verdrag in het geheel niet 
worden vermeld doch alleen door de Commissie in het kader van een mededeling 
werden ingevoerd en dat diensten van algemeen economisch belang in de 
dienstenrichtlijn overeenkomstig de wetgevingsresolutie van het Europees Parlement 
van 16 februari 2006 zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van artikel 16 van het 
EG-Verdrag en diensten van algemeen economisch belang geheel werden vrijgesteld 
van de dienstenrichtlijn, maar dat een ondubbelzinnige afgrenzing bij gebrek aan een 
definitie niet mogelijk is,

I. overwegende dat de verschillende vormen van beheer en van partnerschap tussen de 
deelnemers aan het economisch verkeer waaraan deze diensten werden toevertrouwd 
sterker dan tot dusverre worden bevorderd en dat dit dient te gebeuren met 
eerbiediging van de bevoegdheid van de lidstaten voor het ter beschikking stellen en 
toewijzen van deze diensten, in het belang van doeltreffende en kwalitatief 
hoogwaardige diensten in de toekomst,

J. overwegende dat het doel van een hoog beschermingsniveau van de consument 
waarnaar de Gemeenschap streeft hier sterker in het middelpunt moet staan door 
ervoor te zorgen dat het recht op informatie en het indienen van klachten van degenen 
voor wie de diensten van algemeen belang worden verricht versterkt wordt, dat naar 
behoren rekening wordt gehouden met hun economische belangen en dat hun 
aanspraak op een doeltreffend rechtsmiddel bij niet-eerbiediging van deze rechten 
wordt erkend,

1. constateert dat zijn vorige resoluties over de diensten van algemeen belang van 
13 november 2001, 14 januari 2004 en 22 februari 2005 nog steeds relevant zijn;

2. onderstreept dat diensten van algemeen economisch belang op een Europese interne markt 

  
1 Voorstel van de Commissie van 25 februari 2004 voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende diensten op de interne markt (COM(2004)0002). Gewijzigd bij het voorstel van 4 april 2006 
(COM(2006)0160).
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worden geleverd en daarom vallen onder de Europese wettelijke voorschriften inzake de 
interne markt, verlening van overheidsopdrachten, mededinging en staatssteun;

3. stelt voor bij de diensten van algemeen belang enerzijds een onderscheid te maken tussen 
diensten die gezien hun aard marktgerelateerd zijn, vooral door de benutter worden 
gefinancierd, door het EG-Verdrag als diensten van algemeen economisch belang worden 
aangemerkt en moeten voldoen aan de regeling voor verplichtingen in verband met het 
algemeen belang of universele dienstverlening, en anderzijds diensten die niet 
marktgerelateerd zijn, vooral met overheidsgelden worden gefinancierd en als diensten 
van algemeen niet-economisch belang worden aangeduid;

4. betreurt het feit dat het Hof van Justitie met zijn jurisprudentie en de Commissie door 
middel van haar interpretatie in individuele gevallen voor dit gebied de geldende regels 
bepalen;

5. is daarom van mening dat met een wettelijk kader meer rechtszekerheid moet worden 
geschapen met het doel gemeenschappelijke concepten en beginselen vast te stellen, en 
wel in het belang van 

- lokale, regionale en nationale autoriteiten, opdat zij in het belang van alle burgers 
geschikte diensten kunnen aanbieden en garanderen, binnen een duidelijk afgebakend 
kader van mededingings- en interne-marktvoorschriften,

- de (openbare, op winst gerichte of zonder winstoogmerk werkzame) ondernemingen 
die dergelijke diensten verrichten of de verrichting daarvan aanbieden, opdat zij weten 
welke voorwaarden en verplichtingen de autoriteiten op grond van het geldende recht 
om dwingende redenen met het oog op het algemeen belang aan hen opleggen, en

- degenen die gebruik maken van deze diensten, opdat zij er zeker van zijn dat de 
diensten tegen passende condities ten aanzien van toegankelijkheid, kwaliteit, 
betaalbaarheid enz. worden aangeboden;

6. onderstreept dat bestaande specifiek voor een sector geldende voorschriften van het 
Gemeenschapsrecht op dit gebied niet op losse schroeven mogen worden gesteld en dat 
rekening moet worden gehouden met de noodzaak van specifiek voor een sector geldende 
regelingen;

7. verzoekt de Commissie voor de sector sociale diensten en gezondheidsdiensten meer 
rechtszekerheid te scheppen en voorstellen hiervoor in te dienen;

8. stelt voor dat, als een bevoegde instantie voornemens is het verrichten van diensten van 
algemeen economisch belang vast te leggen, zij een dienovereenkomstig besluit
uitvaardigt waarin vooraf duidelijk omschreven verplichtingen in verband met het 
algemeen belang vermeld en bepaald worden die aan degene die de dienst verricht 
worden opgelegd;

9. stelt voor dat, wanneer een bevoegde instantie diensten van algemeen belang op een 
andere wijze denkt te financieren dan door middel van rechtstreekse financiering uit haar 
algemene begroting, zij een van de volgende financieringsvormen kiest met inachtneming 
van de bepalingen van het EG-Verdrag, met name van artikel 86, lid 2: verlening van 
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uitsluitende en bijzondere rechten, verlening van een compensatie voor het verrichten van 
openbare diensten, inschakeling van een fonds voor het verrichten van openbare diensten 
of invoering van een uniform tariefstelsel;

10. stelt voor dat, wanneer een bevoegde instantie overweegt een compensatie te verlenen 
voor het verrichten van openbare diensten om de financiering van een dienst van 
algemeen belang te waarborgen, deze compensatie niet wordt opgevat als staatssteun in 
de zin van artikel 87 van het EG-Verdrag indien

- de berekeningsgrondslag of -formule van de compenserende betalingen in een 
objectieve en doorzichtige procedure werd vastgelegd en

- de omvang van de compensatie overeenkomt met het beginsel van kostendekking;

11. onderstreept in dit verband nogmaals dat de beschikking van de Commissie 2005/842/EG 
van 28 november 2005 betreffende de toepassing van artikel 86, lid 2 van het EG-
Verdrag op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst die aan 
bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste 
ondernemingen wordt toegekend1 helder moet worden omgezet;

12. onderstreept dat het een kwestie van de beoordeling door de bevoegde instantie is, het 
rechtstreekse beheer van een dienst van algemeen belang op zich te nemen of het beheer 
aan externe dienstverleners toe te vertrouwen;

13. is van oordeel dat het detacheren van het verrichten van een dienst van algemeen belang 
de autoriteit ertoe noopt deze dienstverrichting op basis van een openbare 
dienstverrichtingsopdracht te gunnen; bij dit beginsel dient echter voor een bevoegde 
instantie de mogelijkheid open te worden gelaten een openbare 
dienstverrichtingsopdracht bij dringende gevallen, een gering effect voor de handel tussen 
de lidstaten of bijzonderheden van bepaalde diensten van algemeen belang direct en 
zonder het volgen van een dergelijke procedure aan een exploitant van hun keuze te 
gunnen; de Commissie dient voor deze gevallen samen met de lidstaten en het Europees 
Parlement in een verordening deze uitzondering, alsmede de voorwaarden en criteria 
hiervoor, naar analogie van de "Altmark-criteria" vast te leggen;

14. onderstreept in dit verband en in het belang van eventuele efficiency-winst door het 
inschakelen van nieuwe exploitanten en vormen van beschikbaarstelling van diensten van 
algemeen belang dat er dringend behoefte is aan meer rechtszekerheid voor de 
verschillende intergemeentelijke organisatievormen (samenwerking tussen gemeenten, 
zelf verrichten van diensten in het kader van in-huis-gunning, publiek/private 
partnerschap, concessieverlening), aan een verduidelijking van het toepassingsgebied van 
het Europese mededinging-, gunnings- en ondersteuningsrecht alsmede aan algemene en 
in geheel Europa geldende criteria;

15. is van oordeel dat de bevoegde instantie ervoor moet zorgen dat in de sectoren waarin zij 
een regeling voor verplichtingen in verband met het algemeen belang of universele 
dienstverleningsverplichtingen dan wel bijzondere doelstellingen heeft vastgesteld, de 
voor de desbetreffende sector geschikte soorten en instrumenten voor regelgeving op 

  
1 PB L 312 van 29.11.2005, blz. 67.
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basis van doorzichtige regels worden toegepast;

16. is verder van oordeel dat regelgevingsinstrumenten ten behoeve van meer doorzichtigheid 
en bescherming van de consument ten minste de uitvaardiging van voorschriften op de 
volgende gebieden mogelijk moeten maken:

- vaststelling van de toegangsmodaliteiten tot de bestaande netwerken, voor zover de 
toegang voor het leveren van de dienst noodzakelijk is;

- vaststelling van de prijs- en/of tariefvoorwaarden voor het verrichten van de dienst;

- regeling voor de minnelijke schikking van conflicten tussen de verrichter en de 
opdrachtgever van de dienst onverminderd de mogelijkheid juridische stappen te 
ondernemen;

- raadpleging van en eventueel voorlegging aan de voor de mededinging bevoegde 
instanties van ieder detail dat zou kunnen wijzen op een overtreding van de nationale 
en de in het EG-Verdrag vervatte mededingingsvoorschriften;

17. stelt ten behoeve van kwalitatief hoogwaardige en doeltreffende diensten van algemeen 
belang verder voor om op basis van vrijwilligheid objectieve en heldere kwaliteitsnormen 
vast te stellen om te garanderen dat voldaan wordt aan verplichtingen in verband met het 
algemeen belang, de universele dienst of aan bijzondere taken die aan de verrichter en/of 
leverancier van algemeen belang zijn toegewezen; bij het vastleggen van dergelijke 
kwaliteitsnormen moet rekening worden gehouden met de volgende punten:

- bescherming en veiligheid van degenen die van de dienst gebruik maken,

- juistheid en proportionaliteit van de norm in vergelijking met de doelen en de kosten 
van de dienst,

- een zo breed mogelijke verspreiding en publicatie van de norm, en

- eenvoudige en doeltreffende controle op de eerbiediging van de norm, hetgeen op 
basis van een handvest of een gedragscode zou kunnen worden vastgelegd;

18. verzoekt de Commissie op basis van zijn resolutie van 14 januari 2004, zijn resolutie van 
9 maart 2005 over de tussentijdse herziening van de Strategie van Lissabon1, zijn
resolutie van 15 maart 2006 over de inbreng in de Europese voorjaarsraad 2006 in 
verband met de Strategie van Lissabon2 en de onderhavige resolutie een voorstel voor een 
geschikt rechtskader in te dienen;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  
1 PB C 320 E van 15.12.2005, blz. 164.
2 Aangenomen teksten P6_TA(2006)0092.
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TOELICHTING 

Het belang van openbare diensten

De toegang tot openbare diensten van hoge kwaliteit is een kernpunt voor de politiek. Goede 
scholen en ziekenhuizen, schoon water, veilige en betrouwbare vervoers- en 
energievoorzieningen maken bijvoorbeeld deel uit van de meeste definities van een goede 
levenskwaliteit.

Openbare diensten zijn echter niet alleen een essentieel element van de levenskwaliteit van 
individuele burgers. Zij moeten ook een hoofdrol spelen in de uiterst belangrijke Strategie van 
Lissabon van de EU waarmee getracht wordt op basis van de sterke punten van het sociale en 
economische model van Europa de meest dynamische, samenhangende en duurzame 
economie van de wereld te creëren. Goede openbare diensten kunnen een bijdrage leveren aan 
het overwinnen van economische stagnatie, sociale uitsluiting en isolatie; ze kunnen de 
sociale en territoriale samenhang versterken en de werking van de Europese interne markt en 
concurrentiepositie tegenover derde landen verbeteren.

Openbare diensten van een hoge kwaliteit - open en doorzichtig, op gelijke voorwaarden 
toegankelijk voor allen - zijn daarom van essentieel belang voor het Europese 
samenlevingsmodel. De op de markt aanwezige krachten alleen kunnen niet altijd goed
reageren op de door dynamiek gekenmerkte openbare diensten. Daarom zijn openbare 
instanties op ieder niveau sterk betrokken bij het verschaffen, reguleren, organiseren of - tot 
op verschillende hoogte - financieren of ondersteunen van dergelijke diensten. Het is niet aan 
de EU zich te bemoeien met het ter beschikking stellen van dergelijke diensten - in plaats 
daarvan moet de EU volgens de rapporteur voor meer rechtszekerheid zorgen, waardoor de 
openbare autoriteiten op ieder niveau hun functie kunnen vervullen, namelijk het beschermen 
van het openbaar belang bij de verstrekking van deze diensten. Ook heeft de EU een taak te 
vervullen bij het garanderen van adequate normen in de gehele Europese Unie, waardoor 
goede en doeltreffende openbare diensten van hoge kwaliteit een concreet kenmerk vormen 
van de faciliteiten van het burgerschap van Europa.

Wat zijn openbare diensten?

Niet iedereen bedoelt hetzelfde met "openbare diensten". Sommigen vatten ze op als diensten 
die door de overheid worden verstrekt of gefinancierd. Voor anderen is het belangrijkste 
criterium of zij "in het algemeen belang" worden verstrekt en voor deze gecompliceerde 
materie zijn ook nog heel wat andere definities gesuggereerd.

Volgens de rapporteur is het noodzakelijk te beginnen door een verduidelijking te geven van 
de verschillende concepten van openbare diensten. Er moet dan enerzijds een onderscheid 
worden gemaakt tussen diensten van algemeen belang die diensten van commerciële aard zijn 
die voornamelijk door de gebruiker worden gefinancierd en door het EG-Verdrag worden 
gekwalificeerd als diensten van algemeen economisch belang overeenkomstig artikel 16 van 
het EU-Verdrag. Anderzijds zijn er dan de diensten die niet van commerciële aard zijn en die 
voornamelijk uit openbare of sociale fondsen worden gefinancierd en beschouwd kunnen 
worden als diensten van niet-economisch algemeen belang, zoals diensten van algemeen 
belang waarmee uitsluitend sociale taken worden vervuld of die alleen door 
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overheidsautoriteiten mogen worden verricht.

Het idee achter artikel 16 is, diensten die een aanzienlijke invloed zouden kunnen hebben op 
het functioneren van de interne markt omdat zij van economische aard zijn, los te koppelen 
van niet-economische diensten die daarop geen invloed hebben. Niet-economische diensten, 
bijvoorbeeld politie en rechtsbedeling, worden beschouwd als dingen die geheel voor 
rekening komen van de nationale en subnationale overheid en waarvoor de EU niet bevoegd 
is. Helaas geeft de huidige EU-wetgeving geen duidelijke aanwijzingen hoe een onderscheid 
moet worden gemaakt tussen diensten van algemeen economisch belang, diensten van 
algemeen belang en andere diensten - wat betekent dat het in sommige gevallen niet duidelijk 
is of en hoeverre de EU-regelingen inzake de interne markt van toepassing zijn. De rapporteur 
zou daarom graag een debat openen om in dit verband duidelijkheid te verschaffen.

Eerbiedigen van verschillende nationale tradities

In heel Europa worden goede openbare diensten gezien als een essentieel onderdeel van een 
geciviliseerde samenleving. De nationale tradities - wat verschaft wordt, hoe en door wie -
lopen echter ver uiteen, waardoor misverstanden en verwarring ontstaan over wat nu precies 
onder openbare diensten moet worden verstaan en aarzeling om zelfs maar te proberen 
gemeenschappelijke Europese criteria en richtsnoeren te ontwikkelen.

Nationale, regionale en lokale autoriteiten zijn gehecht aan de autonome positie waarmee zij 
hun beleid voor hun burgers op hun eigen wijze vorm kunnen geven. In de praktijk krijgen zij 
echter vaak te maken met inmenging door de Europese Commissie of het Europese Hof van 
Justitie die hun activiteiten vanuit het perspectief van de EU-regels voor de interne markt 
hebben beoordeeld - door bijvoorbeeld kruissubsidiëring in strijd te achten met de regels 
inzake staatssteun, dan wel belastende verplichtingen in verband met overheidsaanschaffingen 
of koppeling van sommige verplichtingen aan openbare diensten als belemmeringen van de 
Europese interne markt te behandelen.

Volgens uw rapporteur is er op dit moment geen sprake van een doeltreffende bescherming 
van de lokale autonomie en evenmin van rechtszekerheid voor degenen die openbare diensten 
verschaffen, overheidsautoriteiten, het particuliere bedrijfsleven en degenen die van diensten
gebruik maken.

Meer rechtszekerheid en bescherming van de lokale autonomie en het subsidiariteitsbeginsel 
moet worden bereikt door een verduidelijking van de situatie. Daartoe moet de relatie worden 
gedefinieerd tussen enerzijds de regels inzake de interne markt en anderzijds het streven naar 
algemeen-belangdoelstellingen bij de levering van die diensten van algemeen belang die van 
significante economische omvang zijn en van invloed kunnen zijn op de werking van de 
interne markt.

Verwarring en onzekerheid in de huidige wetgeving

Hoewel het voorgestelde Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa na een 
eventuele ratificatie constitutionele waarborgen zou bieden voor diensten van algemeen 
belang, laat gedurende velen jaren tot stand gekomen wetgeving voor detailkwesties ruimte 
voor een grote onzekerheid in de praktijk, omdat in het Verdrag uitsluitend zeer algemene 
beginselen voor de openbare diensten zijn opgenomen, terwijl er een gedetailleerd geheel van 
EU-wetgeving bestaat voor de interpretatie en de uitvoering van bepalingen die betrekking 



PR\612110NL.doc 11/12 PE 372.142v01-00

NL

hebben op de interne markt.

Het is niet duidelijk tot op welke hoogte diensten van algemeen belang of van algemeen 
economisch belang bijvoorbeeld vallen onder de mededingingswetgeving, wetgeving voor de 
interne markt dan wel regels om subsidies in goede banen te leiden of de markt voor 
overheidsaanschaffingen toegankelijker te maken. De wetgeving ontwikkelt zich aan de hand 
van de vaak onvoorspelbare manoeuvres van de Commissie of het Europees Hof van Justitie. 
De liberalisering van verschillende netwerken voor openbare diensten, zoals telecom, post, 
energie en railvervoer, zijn in de loop van de jaren iedere keer op verschillende regelingen 
gebaseerd, wat bijdroeg aan de juridische complexiteit en onzekerheid. Bovendien hangen 
financiering en beheer van openbare diensten in Europa af van de onvoorspelbare 
ontwikkeling van de jurisprudentie en rechterlijke interpretatie. 

De recente groenboeken en witboeken van de Commissie over diensten van algemeen belang 
en de nieuwe mededeling inzake sociale diensten van algemeen belang waren een 
teleurstelling voor degenen die hoopten op een nieuwe, zekerder rechtssituatie voor de 
openbare diensten: de documenten van de Commissie verschaffen niet méér rechtszekerheid 
ten aanzien van alle genoemde aspecten. Daar komt nog bij dat de voorstellen voor een 
dienstenrichtlijn nieuwe vragen over de toekomstige voorwaarden voor dynamische diensten 
van algemeen belang oproepen.

Oproep tot actie: meer rechtszekerheid voor openbare diensten

Voor het behoud van diensten van algemeen belang en om een einde te maken aan de 
rechtsonzekerheid heeft Europa snel en naast de huidige werkzaamheden aan de breder
opgezette dienstenrichtlijn behoefte aan een algemeen rechtskader voor openbare diensten als 
aanvulling op de bestaande sectoriële en nationale bepalingen dat moet worden ingevoerd op 
basis van een gezamenlijke besluitvorming met het Europees Parlement.

Het nieuwe rechtskader moet:

< de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de EU en de lidstaten verduidelijken

< met criteria komen voor een duidelijk onderscheid tussen diensten van algemeen 
"economisch" en "niet-economisch" belang, waarvoor verschillende wetsbepalingen 
gelden 

< de soevereiniteit bekrachtigen van lokale autoriteiten voor het ontwerp en beheer van 
de openbare diensten die onder hun verantwoordelijkheid vallen

< waarborgen bieden voor het recht van de burger op een lokale inbreng en ervoor 
zorgen dat prompt wordt gereageerd op zijn behoeften, aanspraken en problemen en 
het moet daarbij de consumentenrechten en burgerrechten beschermen

< rekening houden met de behoefte aan specifieke sectoriële wetgeving voor sommige 
diensten en het moet een duidelijke relatie met dergelijke wetgeving en met de 
momenteel door het Parlement behandelde dienstenrichtlijn in het leven roepen

< waarborgen dat rekening wordt gehouden met de beginselen doorzichtigheid, 
openheid, solidariteit, diensten van hoge kwaliteit, universaliteit, gelijkheid ten 
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aanzien van de toegang, partnerschap met het maatschappelijk midden en participatie 
van de werknemers

< duidelijkheid scheppen omtrent de beginselen die van toepassing zijn op de 
verplichtingen van overheidsdiensten ten aanzien van financiering en 
overheidsaanschaffingen, met name ten aanzien van de verschillende en nieuwe 
vormen van het verstrekken van diensten en het beheer in een dynamische openbare-
dienstensector.

De feitelijke definitie, het formuleren, organiseren en financieren van diensten van algemeen 
belang, of zij nu economisch of niet-economisch van aard zijn, moet een taak blijven van de 
lidstaten en hun regionale en lokale autoriteiten. Mits aan de hierboven genoemde 
kernnormen en -criteria wordt voldaan is naar het oordeel van de rapporteur een breed scala 
mogelijkheden voor het leveren van diensten op lokaal niveau en beantwoordend aan de 
lokale behoeften denkbaar. 


