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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU
(2019/2131(INI))
Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en met name 
de artikelen 101 tot en met 109,

– gezien de relevante regels, richtsnoeren, resoluties, openbare raadplegingen, 
mededelingen en documenten van de Commissie over mededinging,

– gezien het verslag van de Commissie van 15 juli 2019 over het mededingingsbeleid 2018 
(COM(2019)339) en het begeleidende werkdocument van de diensten van de Commissie 
van dezelfde datum,

– gezien zijn resolutie van 31 januari 2019 over het jaarverslag over het 
mededingingsbeleid van de EU1,

– gezien de opdrachtbrief van 10 september 2019 van de nieuwe voorzitter van de Europese 
Commissie, Ursula von der Leyen, aan Margrethe Vestager,

– gezien de schriftelijke en mondelinge antwoorden van voorgedragen commissaris 
Margrethe Vestager tijdens de hoorzitting voor het Europees Parlement op 8 oktober 
2019,

– gezien de mededeling van de Commissie betreffende de terugvordering van 
onrechtmatige en onverenigbare staatssteun (2019/C 247/01),

 gezien Richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 
2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten 
voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de 
interne markt2,

–  gezien het ontwerpadvies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 
19 november 2019 inzake het verslag van de Commissie van 15 juli 2019 over het 
mededingingsbeleid 2018,

 gezien het ontwerpadvies van het Comité van de Regio’s van 22 oktober 2019 inzake het 
verslag van de Commissie van 15 juli 2019 over het mededingingsbeleid 2018,

 gezien het verslag van 2019 getiteld “Mededingingsbeleid in het digitale tijdperk” van de 
deskundigen op hoog niveau van de Europese Commissie,

 gezien het voorstel van Frankrijk, Duitsland en Polen van 4 juli 2019 getiteld “Voor een 
gemoderniseerd Europees mededingingsbeleid”,

1 Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2019)0062.
2 PB L 11 van 14.1.2019, blz. 3.
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 gezien het verslag van 2019 van het Europees Bureau van Consumentenverenigingen 
(BEUC) getiteld “De rol van het mededingingsbeleid bij de bescherming van het welzijn 
van de consument in het digitale tijdperk”,

 gezien de conclusies van de Europese Raad van 22 maart en 27 mei 2019,

 gezien de verklaring van 18 lidstaten op de zesde ministeriële bijeenkomst van de 
“Vrienden van de industrie” op 18 december 2018,

 gezien de aan de gang zijnde herziening van de richtsnoeren voor horizontale 
samenwerking,

 gezien de aan de gang zijnde openbare raadpleging over horizontale 
groepsvrijstellingsverordeningen,

 gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 12 juli 2018 
getiteld “Naar een aangepast Europees rechtskader voor ondernemingen in de sociale 
economie” (INT871),

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie internationale handel en van de Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0000/2019),

A. overwegende dat het mededingingsbeleid de consument ten goede moet komen en 
tegelijkertijd Europese bedrijven, in het bijzonder kmo’s, moet beschermen tegen 
oneerlijke concurrentie van buiten Europa;

B. overwegende dat het mededingingsbeleid moet worden afgestemd op de digitale, 
ecologische, industriële en sociale uitdagingen, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs;

C. overwegende dat een duurzamere en meer solidaire economie belangrijk is;

De rol van het mededingingsbeleid in het kader van de mondialisering

1. verzoekt de Commissie de invloed van het mededingingsbeleid in de wereld te ontwikkelen, 
met name door nauwer samen te werken met de Verenigde Staten en China;

2. roept de Commissie op om buitenlandse directe investeringen te controleren en zich niet te 
beperken tot het screeningmechanisme;

3. vraagt de Commissie wederkerigheid met derde landen te garanderen wat 
overheidsopdrachten en investeringsbeleid betreft;

4. verzoekt de Commissie grote projecten van gemeenschappelijk Europees belang op het 
gebied van disruptieve technologieën aan te moedigen, de betreffende bepalingen te 
vereenvoudigen en de vereisten te versoepelen, zodat ook kleinschaligere industriële 
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onderzoeksprojecten goedgekeurd raken;

5. verzoekt de Commissie te zorgen voor een evenwichtige toepassing van het toezicht op 
staatssteun voor Europese bedrijven, teneinde asymmetrieën met hun buitenlandse 
concurrenten, die daar niet onder vallen, te voorkomen;

6. roept de Commissie op om zich welwillender op te stellen ten aanzien van industriële 
samenwerking om de opkomst van op wereldvlak concurrerende Europese markleiders te 
bevorderen;

7. vraagt dat de definitie van “relevante markt” wordt herzien in de richting van een visie op 
langere termijn die de mondiale dimensie en potentiële toekomstige concurrentie omvat;

Mededinging aanpassen aan het digitale tijdperk

8. verzoekt de Commissie de regels betreffende concentraties te herzien en de 
antitrustmaatregelen te versterken rekening houdend met de marktmacht- en 
netwerkeffecten die aan persoonsgegevens en financiële gegevens verbonden zijn; stelt 
voor dat elke concentratie op de markt voor dergelijke gegevens aan een voorafgaande 
controle wordt onderworpen, ongeacht de drempels;

9. onderstreept dat de overname van start-ups door dominante spelers de innovatie doet 
verschralen en een bedreiging vormt voor de soevereiniteit, en verzoekt de Commissie bij 
dergelijke overnames de bewijslast om te keren;

10. wijst erop dat sommige entiteiten van hun dubbele hoedanigheid van platform en 
leverancier profiteren en misbruik maken van hun positie om concurrenten oneerlijke 
voorwaarden op te leggen; vraagt de Commissie hun sancties op te leggen;

11. vraagt de Commissie een gecentraliseerd systeem van voorafgaand markttoezicht in te 
voeren, de nationale autoriteiten de nodige middelen te verschaffen om anoniem gegevens 
te verzamelen, en gerichte regelgeving in te voeren wanneer praktijken systemisch worden;

12. vestigt de aandacht van de Commissie op de recente overnames van exploitanten van 
digitale gezondheidsgegevens door buitenlandse monopolisten en de risico’s voor de 
privacy die daaraan verbonden zijn, bovenop de concurrentieverstorende effecten van deze 
transacties;

13. benadrukt dat bemiddelingsplatforms weliswaar een belangrijke rol spelen bij het bieden 
van toegang tot onlinediensten aan consumenten, maar dat sommige van die platforms 
misbruik maken van hun bevoorrechte positie door op te treden als poortwachters; vraagt 
de Commissie haar vooronderzoek naar de klacht van Spotify over de 
concurrentieverstorende praktijken van Apple af te ronden en zo spoedig mogelijk een 
formele procedure in te leiden;

14. moedigt de Commissie aan om de consumenten meer keuzevrijheid te geven en om een 
Europese autoriteit voor consumentenbescherming op te richten;

Doeltreffendheid van de instrumenten van het mededingingsbeleid
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15. herinnert eraan dat bedrijven vaak voorzieningen aanleggen voor de hoge boetes die hun 
worden opgelegd, zodat die uiteindelijk worden doorberekend aan de consumenten;

16. wijst erop dat de antitrustregels traag worden toegepast; wijst erop dat lange en dure 
procedures inleiden, voor sommige actoren een financieel en structureel risico inhoudt; 
vraagt de Commissie te overwegen om termijnen vast te stellen die rekening houden met 
de economische periode van bedrijven;

17. benadrukt dat er dringend voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om zich aan te 
passen aan de snelle ontwikkeling van nieuwe markten en een einde te maken aan praktijken 
die de concurrentie ernstig schaden; vraagt de Commissie de criteria voor dergelijke 
maatregelen te versoepelen om onomkeerbare schade te voorkomen;

18. betreurt dat de Commissie, ondanks zijn herhaalde verzoeken, het in 2010 geopende 
onderzoek naar Google Shopping nog steeds niet heeft afgerond; wijst erop dat het, bij 
gebrek aan gerichte, doeltreffende en vooraf met het benadeelde bedrijf getoetste 
gedragscorrigerende maatregelen, noodzakelijk kan zijn om een volledige structurele 
scheiding tussen algemene en gespecialiseerde zoekdiensten tot stand te brengen;

Sectoraal beleid

19. verzoekt de Commissie systematischer gebruik te maken van onderzoeken in sectoren die 
van essentieel belang zijn voor het dagelijks leven van de burgers, zoals vervoer of media, 
in het digitale tijdperk;

20. herhaalt dat het belastingsysteem soms wordt gebruikt om indirecte staatssteun toe te 
kennen, waardoor ongelijke concurrentievoorwaarden op de interne markt worden 
gecreëerd;

21. verzoekt de Commissie om de strategie voor het moderniseren van de staatssteunregels 
voluit in te zetten, met name met het oog op de energietransitie;

22. verzoekt de Commissie onderzoek te doen naar de discrepanties tussen de staatssteunregels 
inzake liquidatiesteun enerzijds en de afwikkelingsregeling van de richtlijn herstel en 
afwikkeling van banken (BRRD) anderzijds, en vervolgens haar mededeling van 2013 over 
het bankwezen dienovereenkomstig te herzien;

Meer aandacht voor de burgers via het Parlement 

23. vraagt dat in het kader van het mededingingsbeleid, zonder verdragswijziging, vaker 
gebruik wordt gemaakt van de gewone wetgevingsprocedure, zoals bij de richtlijn 
schadevorderingen en de ECN+‑richtlijn;

24. verzoekt de Commissie regelmatig aan het Parlement verslag uit te brengen over de 
tenuitvoerlegging van en het toezicht op de samenwerkingsovereenkomsten inzake 
mededinging en het Parlement te betrekken bij haar activiteiten op internationaal niveau;

25. benadrukt dat het een grotere rol wenst te krijgen bij de vaststelling en ontwikkeling van 
het mededingingsbeleid, net zoals het Amerikaanse Congres, dat zelfs de bevoegdheid heeft 
om onderzoeken in te stellen;
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26. vraagt de Commissie het Parlement stelselmatig te betrekken bij de werkzaamheden van 
werkgroepen en deskundigengroepen, met name bij de vaststelling van zachte wetgeving;

27.  verzoekt de Commissie multisectorale en interinstitutionele fora te organiseren waarbij 
nationale regelgevende instanties en nationale consumentenorganisaties betrokken worden, 
en het mededingingsbeleid te ontschotten;

28. herinnert eraan hoe belangrijk coördinatie met de nationale mededingingsautoriteiten is en 
verzoekt de Commissie het Parlement een evaluatie voor te leggen van de voorwaarden 
voor de tenuitvoerlegging van de REC+‑richtlijn;

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
nationale parlementen en de nationale mededingingsautoriteiten.
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TOELICHTING

Het Europese mededingingsbeleid wordt tot ver buiten de grenzen van de Europese Unie 
erkend wegens zijn doeltreffendheid, geloofwaardigheid, nut en goede afstemming op het 
nationale beleid van de EU-lidstaten. De geloofwaardigheid ervan berust op de vaststelling en 
handhaving van regels die over de jaren heen stabiel blijven en niet onderhevig zijn aan de 
politieke waan van de dag. Het Europese mededingingsbeleid heeft ook zijn nut bewezen 
doordat het geen doel op zich is, maar een instrument ten dienste van de Europese consument. 
De rapporteur wenst deze fundamenten te versterken.

De Europese Unie staat vandaag de dag voor grote geopolitieke, digitale, klimaat- en 
democratische uitdagingen. Het mededingingsbeleid kan niet het enige beschikbare 
instrument zijn om deze uitdagingen aan te gaan. Toch wenst de rapporteur een aantal 
mogelijkheden voor verbetering aan te wijzen en voor te stellen die het mededingingsbeleid in 
staat zullen stellen zijn rol ten volle te vervullen. Dit verslag is dus niet gestructureerd rond de 
verschillende takken van het mededingingsbeleid, maar is vooral op deze grote uitdagingen 
gericht.

De rapporteur is van mening dat de Commissie een aantal maatregelen moet nemen die 
beantwoorden aan het voornemen om een Commissie met geopolitieke ambities te worden en 
de positie van Europa in de wereld te bevestigen. Concreet moeten deze acties betrekking 
hebben op de betrekkingen van de Europese Unie met haar partners, met name op het gebied 
van internationale samenwerking rond mededingingsbeleid, controle op buitenlandse directe 
investeringen of overheidsopdrachten.  Ze kunnen ook de vorm aannemen van een 
mededingingsbeleid dat de opkomst en ontwikkeling van Europese marktleiders in 
belangrijke sectoren bevordert en dat inspeelt op de mededingingsvraagstukken die nieuwe 
markten voor de Europese soevereiniteit opwerpen, zoals het milieu, kunstmatige intelligentie 
of stedelijke mobiliteit.

De rapporteur verwacht van de Commissie ook krachtige maatregelen om mededinging aan 
te passen aan het digitale tijdperk. Dit vereist dat bij het vaststellen van misbruik van 
machtspositie en in de context van fusies rekening wordt gehouden met de marktmacht van 
“gegevensaggregatoren”. Het vereist ook sterke en resolute maatregelen met betrekking tot 
bemiddelingsplatforms. Ook moet de totstandbrenging van een systematische monitoring van 
de digitale markten worden onderzocht.

De rapporteur stelt een aantal manieren voor om het mededingingsbeleid af te stemmen op de 
uitdagingen van de opwarming van de aarde. Zo moeten de staatssteunregels worden 
afgestemd op de Overeenkomst van Parijs en de energietransitie. Op dit laatste gebied is het 
van groot belang dat de herziening van de betreffende richtsnoeren wordt aangegrepen om 
strenge eisen in te voeren voor energiesoorten die niet verenigbaar zijn met de Overeenkomst 
van Parijs.

De rapporteur benadrukt de noodzaak van een doeltreffender en inclusiever beleid. De 
procedures zijn soms te lang en te duur. De voorgestelde corrigerende maatregelen blijven 
nog te vaak beperkt tot strikt financiële maatregelen die soms onvoldoende afschrikkend zijn. 
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De rapporteur vindt dat het de hoogste tijd is voor een bredere waaier aan mogelijke 
corrigerende maatregelen. Bovendien moet het mededingingsbeleid beter rekening houden 
met de burgers, met name door meer inspraak van het Europees Parlement, dat hen 
vertegenwoordigt. Dit zou resulteren in een aantal maatregelen die in dit verslag worden 
gepresenteerd.

Tot slot wil de rapporteur dat de Commissie concrete antwoorden geeft op de verslagen van 
het Europees Parlement. In dit verband herhaalt de rapporteur met opzet, en soms uitvoerig, 
de verzoeken die in eerdere verslagen zijn gedaan en waaraan niet naar behoren gehoor lijkt te 
zijn gegeven. Het is van het grootste belang dat dit verslag, net als de vorige en volgende 
verslagen, een grondige follow-up krijgt.


