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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. is van oordeel dat een transparante en concurrerende interne markt een sleutelrol vervult 

voor de groei en daadwerkelijke wederopleving, en is derhalve van mening dat het 

mededingingsbeleid, door het waarborgen van gelijke concurrentievoorwaarden, een 

belangrijk instrument is voor de bescherming van de rechten en voordelen van de 

consumenten, burgers, bedrijven, met name de kmo's, en werknemers in het kader van een 

sociale markteconomie; merkt op dat het gedrag en de behoeften van de consumenten en 

bedrijven in de EU voortdurend veranderen in een omgeving die door het digitale 

economische model wordt bepaald; 

2. is van mening dat het mededingingsrecht en de autoriteiten van de EU moeten zorgen 

voor gelijke concurrentievoorwaarden, vrije keuze en een diversiteit aan producten en 

diensten van hoge kwaliteit tegen concurrerende prijzen, en tevens erop moeten toezien 

dat bedrijven worden gestimuleerd om te investeren en te innoveren door hun een eerlijke 

kans te bieden om de voordelen van hun producten aan te prijzen; verzoekt de EU en de 

nationale mededingingsautoriteiten ten aanzien van de voedingssector hun 

werkzaamheden inzake de invloed van eigen merken op de keuze van de consument en op 

innovatie voort te zetten; 

3. is van mening dat het mededingingsbeleid het mogelijk moet maken een omgeving te 

creëren die de ondernemingszin en de ontwikkeling van de kmo's als motoren voor groei 

en werkgelegenheid bevordert; acht het van essentieel belang ervoor te zorgen dat 

concurrentieverstorend gedrag geen buitensporige belemmering vormt voor kleinere en 

startende bedrijven bij hun inspanningen uit te breiden en te innoveren; onderstreept dat 

dankzij inspanningen om de eerlijke concurrentie te handhaven consumenten meer keuze 

zullen hebben en een klimaat zal ontstaan waarin kmo’s en micro-ondernemingen meer 

innovatievermogen en creativiteit kunnen ontwikkelen; 

4. onderstreept dat met de EU-regels inzake overheidssteun moeten worden gestreefd naar 

billijkheid en sociale samenhang en dat deze regels gericht moeten zijn op de 

verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie; acht het derhalve 

belangrijk dat overheidssteun wordt aangewend voor investeringen in de reële economie 

en het bevorderen van de concentratie van middelen in sleutelsectoren zoals onderzoek en 

innovatie, digitalisering, de ontwikkeling van infrastructuur, met name voor 

grensoverschrijdende projecten, en de verwezenlijking van doelstellingen op het gebied 

van klimaat en energie met een langetermijnperspectief; 

5. is van oordeel dat de effectieve handhaving en actualisering van het mededingingsbeleid 

noodzakelijk zijn om de uitdagingen van de digitale interne markt aan te gaan, een snel 

evoluerende sector die een sterke marktkennis en een snel reacties vereist; onderstreept 

derhalve dat het belangrijk is het mededingingsrecht van de EU doeltreffend en sneller toe 

te passen, aan de huidige versnippering een einde te maken en de barrières voor 

markttoegang op te sporen en af te schaffen, waarbij het vertrouwen van de consument en 

het bedrijfsleven in de digitale omgeving moet worden versterkt en de innovatie en 
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dynamiek ervan moeten worden bevorderd;    wijst erop dat een echte digitale markt voor 

groei in nieuwe sectoren kan zorgen en hoogwaardige banen kan creëren; 

6. beklemtoont dat er sprake moet zijn van een doeltreffend EU-mededingingsbeleid opdat 

een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gewaarborgd en de consumenten 

kunnen profiteren van de digitale interne markt; merkt op dat de consumenten de kern 

vormen van de digitale interne markt aangezien de consumentenuitgaven ongeveer 56 % 

van het bbp van de EU uitmaken; 

7. vraagt de Commissie onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid voor onafhankelijke 

detailhandelaars, die krachtens de mededingingswetgeving via hun fysieke winkels mogen 

samenwerken, om gezamenlijk producten in de elektronische handel aan te bieden; 

8. benadrukt dat interoperabiliteit bijdraagt tot eerlijke concurrentie en moet worden 

aangemoedigd en ontwikkeld; 

9. is van mening dat misbruik van machtsposities door benutting van het pioniersvoordeel en 

de netwerkeffecten in de digitale sector een belangrijk risico vormt en aan strenger 

toezicht moet worden onderworpen; 

10. acht het van fundamenteel belang om op de digitale markt eerlijke 

concurrentievoorwaarden te waarborgen en misbruik van machtsposities en fiscale 

optimalisering te bestrijden, doelstellingen die uiteindelijk aan de consumenten ten goede 

komen; acht met name een grotere opening en transparantie van de markten voor online 

zoekmachines, elektronische handel en reclame, alsmede een verbetering van het 

concurrentievermogen ervan belangrijk en is van mening dat het beginsel van 

netneutraliteit, d.w.z. eerlijke, open en niet-discriminerende toegang met een verbod op 

elke vorm van discriminatie of beperking van het internetverkeer, moet worden 

gegarandeerd als eerste voorwaarde voor eerlijke concurrentie en samenhang van de markt 

ten voordele van de consumenten en het bedrijfsleven; 

11. is van mening dat de belangrijkste voorwaarde voor de voltooiing van de Europese 

energie-unie een goed functionerende interne energiemarkt is die afhangt van de 

effectieve en niet-aflatende handhaving van de EU-concurrentieregels; acht het belangrijk 

dat de Commissie de aandacht gericht houdt op de energiemarkt en deze aandacht 

versterkt, want energie vormt een beduidende kostenpost voor gezinnen en bedrijven in de 

EU, en de betrokkenheid van de Commissie waarborgt een betere integratie van de 

energiemarkt en betaalbaarheid van de energieprijs; 

12. is ingenomen met het feit dat er onderzoeken zijn gestart naar en boetes zijn opgelegd aan 

marktdeelnemers die de mededingingsregels hebben overtreden, en verzoekt de 

Commissie zich verder in te zetten voor de bevordering van een mededingingscultuur die 

rechtstreeks bijdraagt tot een betere werking van de markten in het belang van 

consumenten en bedrijven; 

13. is verheugd over de lancering van het sectorale onderzoek naar online-handel om te 

controleren of er mogelijke belemmeringen voor de mededinging op de EU-markten 

bestaan; benadrukt dat een goed functionerende online-handel niet alleen van belang is 

voor de economische groei, maar ook voor lagere transactiekosten, lagere prijzen en een 

grotere keuze voor de consument; verzoekt de Commissie te analyseren of het nodig is de 
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bestaande mededingingsregels op sommige punten te wijzigen, bijvoorbeeld de 

groepsvrijstellingsverordening, om ongerechtvaardigde geoblocking, met inbegrip van 

ongewenste herroutering en discriminatie op grond van geografische ligging, aan te 

pakken; 

14. acht het van essentieel belang Richtlijn 2014/104/EU betreffende schadevorderingen 

wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en de 

Europese Unie tijdig en correct ten uitvoer te leggen; roept de Commissie op nauwlettend 

toe te zien op de omzetting van de richtlijn door de lidstaten, en de consequente 

toepassing van de voorschriften in de hele Unie te waarborgen; benadrukt dat de toegang 

tot de rechter, waartoe in voorkomend geval ook de beschikbaarheid van collectieve 

rechtsmiddelen behoort, van cruciaal belang is voor de verwezenlijking van de 

doelstellingen van het mededingingsbeleid van de EU; 

15. is van oordeel dat de ontwikkeling van e-bestuur een belangrijke factor voor de 

ondersteuning van de groei is, met name wat de deelname van de kmo's betreft; verzoekt 

derhalve de lidstaten gebruik te maken van alle door de de nieuwe wetgeving inzake het 

plaatsen van overheidsopdrachten aan hen ter beschikking gestelde hulpmiddelen ter 

bevordering van de groei in de EU, en verzoekt de Commissie alle initiatieven ten aanzien 

van de ontwikkeling van e-bestuur te ondersteunen; beklemtoont voorts dat de 

bevordering en tenuitvoerlegging van e-governancesystemen in alle lidstaten bijdraagt tot 

efficiënt toezicht op inbreuken en tot transparantie in de openbare en de privésector; 

16. wijst erop dat in het kader van de geïntegreerde markt producten aan de consumenten 

worden verkocht onder hetzelfde merk en met dezelfde verpakking, maar met een andere 

samenstelling; doet een beroep op de Commissie in het kader van het mededingingsbeleid 

te beoordelen of dit geen oneerlijke handelspraktijk betreft met negatieve gevolgen voor 

de leveranciers van lokale en regionale producten, vooral kleine en middelgrote 

ondernemingen, 

17. is van mening dat het mededingingsbeleid een belangrijke rol moet krijgen bij het 

zekerder en transparanter maken voor de consument van de financiële markten; 

verwelkomt daarnaast de wetgevende maatregelen in de sector voor elektronische 

betalingen en met name de introductie van maxima voor interbancaire commissies bij 

transacties met betaalkaarten; 

18. acht het van essentieel belang dat de Commissie zich blijft inzetten voor betere 

convergentie en samenwerking tussen de nationale mededingingsautoriteiten van de EU; 

19. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de lidstaten de nieuwe wetgeving inzake 

overheidsopdrachten tijdig ten uitvoer legt, met name de verspreiding van elektronische 

aanbesteding en e-overheid en de nieuwe bepalingen inzake het in aanmerking nemen van 

sociale en milieucriteria en de verdeling van opdrachten in percelen, ten einde innovatie 

en eerlijke mededinging te bevorderen, de kmo's op de aanbestedingsmarkten te 

ondersteunen en te garanderen dat overheidsgeld optimaal wordt besteed; 

20. is het eens met de constatering dat wanneer distributeurs besluiten goederen en diensten 

slechts in bepaalde lidstaten aan te bieden, dit de breedte van het aanbod kan beperken en 

lage prijzen in de weg kan staan vanwege onvoldoende concurrentie op de interne markt; 

roept de Commissie op om in dit verband doeltreffend alle vormen van discriminatie op 
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grond van nationaliteit of woonplaats te uit te bannen; 

21. is van mening dat een daadwerkelijke interne markt alleen doelmatig kan functioneren in 

een meer transparante, beter gecoördineerde en beter geïntegreerde fiscale context die een 

waarborg is voor eerlijke concurrentie tussen bedrijven; betreurt dat de fiscale rivaliteit 

tussen lidstaten heeft geleid tot een vorm van oneerlijke concurrentie binnen de interne 

markt waarbij kmo's ten opzichte van multinationals worden benadeeld; 

22. is verheugd over de sterke wisselwerking tussen de handhaving van de mededinging en de 

strategie voor de digitale interne markt, met name bij maatregelen in verband met 

geoblocking en licentieovereenkomsten, met het oog op de voltooiing van de digitale 

interne markt; is van mening dat een soortgelijke wisselwerking van cruciaal belang is 

voor de interne energiemarkt om belemmeringen voor de vrije stroming van energie over 

de grenzen heen weg te werken en te bouwen aan de energie-unie; 

23. moedigt het Europees concurrentienetwerk aan besprekingen te voeren over het groeiende 

netwerk van allianties die op nationaal en EU-niveau detailhandels kopen; 

24. benadrukt het belang van de koppeling van het mededingingsbeleid aan het beleid voor 

consumentenbescherming; wijst in dit verband op de vergelijkende overzichten van de 

situatie op de consumentenmarkten en de daarin vermelde informatie; 

25. meent dat concurrentie in de telecommunicatiesector essentieel is, niet alleen om te zorgen 

voor innovatie en investeringen in netwerken, maar ook voor betaalbare prijzen en 

keuzemogelijkheden voor de consument wat betreft dienstverlening; verzoekt de 

Commissie derhalve de concurrentie in deze sector veilig te stellen, onder meer bij de 

toewijzing van spectrum; 

26. is van mening dat de nationale mededingingsautoriteiten de bestaande instrumenten ten 

volle moeten gebruiken en het mededingingsrecht moeten afdwingen met betrekking tot 

oneerlijke handelspraktijken in de voedingsmiddelenketen; beklemtoont dat zij met elkaar 

moeten samenwerken om kosteneffectiviteit, transparantie, diversiteit en keuzevrijheid 

voor de consument te garanderen. 
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