
 

AD\1046820NL.doc  PE539.870v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

  

 EUROPEES PARLEMENT 2014 - 2019 

 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
 

2014/2158(INI) 

23.1.2015 

ADVIES 

van de Commissie interne markt en consumentenbescherming 

aan de Commissie economische en monetaire zaken 

inzake het Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU 

(2014/2158(INI)) 

Rapporteur voor advies: Kaja Kallas 

 



 

PE539.870v02-00 2/7 AD\1046820NL.doc 

NL 

PA_NonLeg 



 

AD\1046820NL.doc 3/7 PE539.870v02-00 

 NL 

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. onderstreept dat het ter bevordering van de mededinging en met het oog op meer groei, 

concurrentievermogen en consumentenvertrouwen in de digitale sector essentieel is om de 

versnippering van de interne digitale markt tegen te gaan, onder meer door onderzoek te 

verrichten naar de aard van de huidige belemmeringen voor belangrijke sectoren van die 

markt, een open internet te garanderen en netneutraliteit in de EU-wetgeving te 

verankeren, opdat alle internetverkeer gelijk wordt behandeld, zonder discriminatie, 

beperking of inmenging; is van mening dat open normen en interoperabiliteit bijdragen tot 

eerlijke concurrentie; benadrukt dat het mededingingsbeleid toekomstbestendig moet zijn 

en rekening moet houden met nieuwe methoden voor onlineverkoop; 

2. benadrukt dat de inspanningen ter bevordering van eerlijke en vrije mededinging, onder 

meer door de ontwikkeling van de digitale interne markt, alsook andere aspecten van de 

dienstensector, de belangen van de consumenten en de kmo's moeten dienen; herhaalt dat 

deze inspanningen de consumenten meer keuze zullen bieden en een omgeving tot stand 

zullen brengen waarin kleine, middelgrote en micro-ondernemingen meer blijk kunnen 

geven van creativiteit en innovatie; is van mening dat snel optreden van de regelgevings- 

en handhavingsinstanties tegen misleidende en oneerlijke praktijken essentieel is voor de 

uitvoering van het mededingingsbeleid; 

3. merkt op dat de markt voor online zoekmachines en reclame van bijzonder belang is als 

men mededinging op de digitale interne markt wil waarborgen; vraagt de Commissie 

daarom de mededingingsregels volledig te handhaven en mededingingsproblemen op deze 

markten aan te pakken, rekening houdend met de volledige structuur van de digitale 

interne markt en met gebruikmaking van de instrumenten waarover zij beschikt om de 

mededingingssituatie te verbeteren, om oplossingen te vinden waar alle partijen baat bij 

vinden; is van mening dat er nauwlettender toezicht moet worden gehouden op misbruik 

van machtsposities die het gevolg zijn van zogenaamde "pioniersvoordelen" en 

netwerkeffecten in de digitale sector, met name bij nieuwe digitale peer-to-peer-diensten; 

4. benadrukt in dit verband dat eerlijke mededinging niet alleen inhoudt dat er geen misbruik 

van machtsposities mag zijn, maar ook betekent dat er voldoende marktdeelnemers 

moeten zijn en dat de markt toegankelijk moet blijven voor nieuwkomers; vraagt de 

Commissie daarom onderzoek te verrichten naar de aard van de huidige belemmeringen 

voor de toegang tot belangrijke sectoren van de digitale interne markt; 

5. is zeer verheugd over de toezeggingen die commissaris Vestager tijdens haar hoorzitting 

in het Parlement heeft gedaan, met name wat nauwere samenwerking met het Parlement 

betreft; is verheugd over haar opmerking dat optreden tegen concurrentieverstoring en 

misbruik van machtsposities in de digitale economie uiteindelijk de consument ten goede 

komt; eerbiedigt de onafhankelijkheid van de antitrustprocedures en -besluiten van de 

Commissie, ook wat klachten betreft; benadrukt dat de autoriteiten die met de 
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tenuitvoerlegging van de regels inzake mededinging en gegevensbescherming belast zijn, 

meer transparantie aan de dag moeten leggen; 

6. is van mening dat het mededingingsbeleid van de EU niet ten koste mag gaan van haar 

andere beleidsgebieden; vraagt de Unie en de lidstaten de ontwikkeling van Europese 

wereldleiders in groeigenererende sectoren zoals de digitale sector te bevorderen; 

7. vraagt de lidstaten de nieuwe EU-regels inzake overheidsopdrachten tijdig om te zetten, 

met inbegrip van de bepalingen betreffende criteria in verband met het voorwerp van de 

opdracht, zoals sociale, milieu- en innovatieve kenmerken, en betreffende e-overheid, 

e-aanbesteding en splitsing in percelen, teneinde eerlijke mededinging te bevorderen en 

overheden de beste prijs-kwaliteitsverhouding te garanderen; vraagt de Commissie met 

aandrang erop toe te zien dat deze regels zo volledig mogelijk worden toegepast teneinde 

concurrentieverstoring door manipulatie van aanbestedingsprocedures, misbruik van 

machtspositie, discriminatie en gebrekkige toegang voor kmo's tegen te gaan; vraagt de 

Commissie haar acties in een alomvattend kader op te nemen door het 

mededingingsbeleid van de EU binnen Europa te koppelen aan het pleiten voor de 

openstelling van de markten voor overheidsopdrachten buiten de EU; 

8. benadrukt dat de Commissie moet voorzien in gedetailleerde en duidelijke richtsnoeren 

voor bedrijven, met name kmo's, en voor overheden, opdat deze de onlangs aangenomen 

wetgeving inzake overheidsopdrachten en met name de nieuwe vormen van de daarin 

opgenomen flexibiliteit beter leren begrijpen; 

9. vraagt de Commissie nauwlettend toezicht te houden op de centralisatie van aankopen op 

de markten voor overheidsopdrachten teneinde buitensporige concentratie van koopkracht 

en collusie te voorkomen en kmo's toegang tot de markt te blijven bieden overeenkomstig 

de Europese Small Business Act; 

10. verzoekt de Commissie om bij haar openbare aanbestedingen via haar directoraten-

generaal en uitvoerende agentschappen het aantal aanbestedingen via opdrachten met een 

geringe waarde en opdrachten van meer dan 193 000 EUR te verhogen in plaats van bijna 

uitsluitend gebruik te maken van kadercontracten, die een belemmering vormen voor de 

openstelling van de markt voor overheidsopdrachten voor Europese kmo's en enkel grote 

ondernemingen en consortia die zich dicht bij de besluitvormingscentra bevinden ten 

goede komen; 

11. is verheugd dat de richtlijn inzake schadevorderingen wegens schending van de 

antitrustregels is aangenomen, waardoor de slachtoffers van inbreuken op de 

antitrustwetgeving van de EU nu recht hebben op compensatie; is van mening dat een 

tijdige en adequate uitvoering van deze richtlijn essentieel is om het bedoelde positieve 

effect ervan op de toegang van het mkb en individuele consumenten tot rechtsmiddelen te 

kunnen evalueren; benadrukt dat op dit gebied de toegang tot rechtsmiddelen, waaronder 

zo nodig de mogelijkheid van een collectieve benadering van verhaal, essentieel is voor 

het verwezenlijken van de doelstellingen van het EU-mededingingsbeleid; roept de 

Commissie op nauwlettend toe te zien op de omzetting van de richtlijn door de lidstaten 

en gelijke toepassing van de voorschriften in de hele Unie te waarborgen; 
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12. wijst erop dat het op dit moment in vele lidstaten onduidelijk is of de steun aan Europese 

centra voor consumentenbescherming als ongerechtvaardigde overheidssteun wordt 

beschouwd; is bezorgd over het feit dat de steun aan de Europese centra voor 

consumentenbescherming daardoor op de helling komt te staan; roept de Commissie op de 

lidstaten zo spoedig mogelijk informatie te verschaffen over de noodzaak van 

kennisgeving van deze steunmaatregelen, opdat de steunverlening aan de Europese centra 

voor consumentenbescherming ook in de toekomst kan worden gewaarborgd; 

13. is verheugd over het witboek getiteld "Naar een effectievere EU-concentratiecontrole", dat 

tot doel heeft de procedures te verbeteren en te vereenvoudigen; is van oordeel dat 

doeltreffende instrumenten om concurrentieverstoringen tegen te gaan essentieel zijn voor 

de goede werking van de interne markt, en uiteindelijk de consument ten goede komen; is 

van mening dat de verwerving van minderheidsdeelnemingen die geen overwegende 

zeggenschap opleveren soms weliswaar schadelijk kan zijn voor de mededinging, maar 

dat niettemin een juist evenwicht moet worden gevonden tussen het tegengaan van 

concurrentieverstoring en het creëren van buitensporige lasten voor het bedrijfsleven; 

14. is van oordeel dat het gebrek aan mededinging in netwerksectoren een meer 

gecoördineerde aanpak vergt tussen politieke en regelgevende maatregelen, handhaving 

van de mededingingsregels en overheids- en particuliere investeringen in infrastructuur; is 

verheugd dat de Commissie de huidige uitdagingen op de energiemarkt wil aangaan; 

onderstreept in dit verband het belang van eerlijke concurrentie en de handhaving van de 

mededingingsregels, aangezien deze bijdragen tot duurzaamheid, concurrentievermogen 

en voorzieningszekerheid; 

15. is verheugd over het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 

11 september 2014 inzake concurrentievervalsende vergoedingen voor kredietkaarten en 

over de geslaagde stappen die de Commissie heeft ondernomen om ervoor te zorgen dat 

de standaardiseringsprocessen in het betaalverkeer geen invloed hebben op markttoegang 

en innovatie; herhaalt zijn standpunt dat er voor vergoedingen voor kaartbetalingen een 

maximum moet worden vastgesteld om consumenten onnodige kosten te besparen; vraagt 

de Commissie in dit verband sneller werk te maken van het in kaart brengen van de 

standaardiseringswerkzaamheden voor mobiele betalingen en er daarbij op toe te zien dat 

als er maatregelen worden genomen, nieuwe marktdeelnemers niet worden uitgesloten, 

dominante marktdeelnemers niet worden voorgetrokken en het wetgevingskader 

technologisch neutraal is om toekomstige technologische ontwikkelingen te 

vergemakkelijken; 

16. benadrukt de internemarktdimensie van het mededingingsbeleid, alsook het belang van 

consumentenbescherming bij de vormgeving van het mededingingsbeleid; vraagt de 

Commissie de door haar voorganger op gang gebrachte gestructureerde dialoog met het 

Europees Parlement verder te zetten; 

17. herhaalt dat een concurrerende interne markt nodig is om groei te kunnen stimuleren en 

kwalitatief goede banen in Europa te kunnen creëren; benadrukt dat het 

mededingingsbeleid een belangrijk terrein is waarop Europa nog meer resultaten kan 

bereiken voor zijn burgers als het de interne markt doeltreffender maakt; 
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18. benadrukt dat het mededingingsbeleid een beslissende rol speelt bij een versterkte 

holistische aanpak van de interne markt en bij de aanpak van de uitdagingen waar Europa 

zich op economisch, sociaal en milieugebied mee geconfronteerd ziet; verzoekt de 

Commissie effectief aan de behoeften van burgers, consumenten en kmo's tegemoet te 

komen en hun belangen centraal te stellen in het besluitvormingsproces, zodat de 

voorstellen voor het mededingingsbeleid meerwaarde kunnen creëren voor de Europese 

burgers; 

19. is tevreden over het initiatief van de Commissie om een halt toe te roepen aan de 

praktijken van internationale autoverhuurbedrijven om consumenten op grond van hun 

land van verblijf de toegang te beletten tot de beste beschikbare prijs; benadrukt dat 

consumenten niet mag worden belet gebruik te maken van de best beschikbare prijs bij de 

aankoop van goederen of diensten binnen de interne markt; 

 



 

AD\1046820NL.doc 7/7 PE539.870v02-00 

 NL 

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 22.1.2015    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

34 

1 

2 

Bij de eindstemming aanwezige leden Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel 

Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez 

Prieto, Eduard-Raul Hellvig, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa 

Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, 

Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel 

Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan 

Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 

Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Marc 

Tarabella 

 
 


