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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. benadrukt dat het mededingingsbeleid een belangrijk onderdeel is van de interne markt 

zoals voorzien in het Verdrag; herhaalt dat een concurrerende en volledig functionerende 

interne markt nodig is om duurzame groei, werkgelegenheid en innovatie in de EU te 

stimuleren en dat inspanningen die erop gericht zijn eerlijke concurrentie in de hele EU in 

stand te houden in het belang zijn van consumenten, start-ups en kmo's; is van oordeel dat 

de handhaving van Europese wetgeving niet verzwakt mag worden doordat de Commissie 

haar toevlucht neemt tot EU-pilot in plaats van formele inbreukprocedures aanhangig te 

maken, en dat het noodzakelijk is om de concurrentie veilig te stellen; 

2. is van mening dat de bevoegdheidsverdeling tussen de Europese instellingen en de 

onafhankelijkheid van de Commissie om de mededinging op de interne markt te reguleren 

volledig moeten worden geëerbiedigd; onderstreept dat besluiten vastgesteld moeten 

worden op basis van feiten en in overeenstemming met de doelstellingen van het 

mededingingsbeleid van de EU; 

3. spoort de Commissie aan haar inspanningen ter bevordering van eerlijke mededinging niet 

alleen te richten op in het oog springende zaken tegen bekende grote bedrijven; herinnert 

de Commissie eraan dat het waarborgen van eerlijke mededinging ook belangrijk is voor 

het midden- en kleinbedrijf; 

4. benadrukt dat het EU-mededingingsrecht en de mededingingsautoriteiten moeten zorgen 

voor gelijke concurrentievoorwaarden voor bedrijven en keuzemogelijkheden voor 

consumenten op de digitale interne markt; is ingenomen met het feit dat de Commissie 

onderzoek doet naar bepaalde concurrentieverstorende praktijken bij een aantal bedrijven; 

dringt er bij de Commissie op aan een debat op gang te brengen over de vraag in hoeverre 

de van oudsher aan het mededingingsrecht ten grondslag liggende ideeën nog aansluiten 

bij de specifieke omstandigheden en nieuwe uitdagingen van de digitale economie, en 

verzoekt de Commissie een beleid te voeren dat gericht is op actieve, doeltreffende en 

snelle handhaving van de mededingingsregels, om misbruik van een machtspositie op de 

interne markt te voorkomen en op die manier innovatie en innovatieve bedrijfsmodellen te 

bevorderen en Europese consumenten in staat te stellen gebruik te maken van alle 

mogelijkheden die een werkelijk eengemaakte digitale markt biedt; verzoekt de 

Commissie deze belangrijke procedures die al zo lang lopen zo snel mogelijk af te ronden; 

5. pleit voor een grotere keuzevrijheid voor consumenten; is van oordeel dat het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid, dat is vastgelegd in de algemene verordening 

gegevensbescherming, een goede manier is om zowel de rechten van consumenten als de 

mededinging te versterken; benadrukt dat onderzocht moet worden hoe interoperabiliteit 

tussen digitale netwerken via open standaarden en interfaces gewaarborgd kan worden; 

6. dringt aan op actieve monitoring van eventuele mededingingskwesties op het gebied van 

ongerechtvaardigde geoblocking en andere beperkingen met betrekking tot onlineverkoop; 

betreurt dat de meeste e-handel plaatsvindt binnen de nationale grenzen en dat er in deze 
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sector geen sprake is van een echte interne markt zonder nationale belemmeringen; is 

ingenomen met het lopende onderzoek naar e-handel, en wenst dat dit onderzoek grondig 

wordt uitgevoerd en op korte termijn wordt afgerond en hoopt dat het nuttige informatie 

zal opleveren voor toekomstige maatregelen in het kader van de strategie voor een digitale 

eengemaakte markt en voor grensoverschrijdende handel; spoort de Commissie aan een 

bedrijfsklimaat te creëren waarin de ontwikkeling van innovatieve ideeën gewaarborgd 

wordt; 

7. verzoekt de Commissie te onderzoeken waarom onafhankelijke detailhandelaren op grond 

van het mededingingsrecht wel kunnen samenwerken vanuit fysieke winkels, maar zich 

schuldig maken aan oneerlijke mededinging als zij samenwerken binnen de e-handel, en 

verzoekt de Commissie om aan deze situatie een einde te maken; 

8. merkt op dat miljoenen ondernemingen, waaronder veel Europese kmo's, dankzij 

onlineplatformen kunnen profiteren van de voordelen van e-handel; is van mening dat het, 

om eerlijke mededingingsvoorwaarden te waarborgen, noodzakelijk is dat er vergelijkbare 

regels komen voor vergelijkbare digitale diensten; is van mening dat de nieuwe 

bedrijfsmodellen die gehanteerd worden door platformen en intermediairs op het gebied 

van de deeleconomie belangrijke vragen opwerpen, bijvoorbeeld wat betreft de 

toepasselijkheid van EU-wetgeving en nationale wetgeving, relaties tussen bedrijven, de 

afdracht van belastingen en erkenning van arbeidsrechten; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten derhalve om zich hierover te buigen; 

9. vindt dat de Commissie een onderzoek moet instellen naar concurrentievervalsende 

praktijken door lidstaten en regionale en lokale overheden ten aanzien van intermediairs 

op het gebied van de deeleconomie; benadrukt dat er bijzondere aandacht moet worden 

besteed aan buitensporige regeldruk, onevenredige toepassing van bestaande regels op 

niet-vergelijkbare bedrijfsmodellen en de wettigheid van regelrechte verboden; 

10. wijst er nogmaals op dat Richtlijn 2014/104/EU betreffende schadevorderingen volgens 

nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht tijdig en 

naar behoren moet worden omgezet; betreurt ten zeerste dat de omzetting in nationaal 

recht zo traag verloopt en dat veel lidstaten zelfs nog geen voorstel voor 

uitvoeringswetgeving hebben goedgekeurd; spoort de Commissie daarom met klem aan 

om de omzetting van de richtlijn nauwlettend te volgen, deze kwestie met de lidstaten op 

te nemen en jaarlijks verslag uit te brengen over in het kader van deze richtlijn aanhangig 

gemaakte procedures; benadrukt dat de toegang tot de rechter, waaronder de mogelijkheid 

van het instellen van een procedure voor collectief verhaal, essentieel is voor de 

verwezenlijking van de doelstellingen van het EU-mededingingsbeleid; 

11. is tevreden dat de Commissie overweegt meer instrumenten in te voeren ter versterking 

van de inspanningen ter bevordering van eerlijke mededinging; kijkt uit naar het voorstel 

van de Commissie inzake ECN+ en dringt aan op volledige betrokkenheid van het 

Parlement in het kader van de gewone wetgevingsprocedure; is van oordeel dat 

doeltreffende instrumenten om verstoring van de mededinging tegen te gaan cruciaal zijn 

voor de goede werking van de interne markt, en dat absoluut gewaarborgd moet worden 

dat consumenten en ondernemingen erop kunnen vertrouwen dat de EU-

mededingingsregels in de hele Unie consistent worden toegepast; benadrukt dat het 

EU-recht in alle lidstaten op dezelfde manier moet worden gehandhaafd; is van mening 
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dat er met name Europese minimumnormen nodig zijn op het vlak van 

clementieregelingen, sancties en de onafhankelijkheid van nationale 

mededingingsautoriteiten; wijst op de mogelijkheid die de Commissie heeft om 

onderzoeksinstrumenten in het leven te roepen, waarmee zij, los van de informatie die 

door de lidstaten wordt aangeleverd, onderzoek kan doen naar mogelijk illegale 

staatssteun; 

12. benadrukt dat coördinatie op belastinggebied een van de pijlers is waarop het 

concurrentievermogen van de interne markt berust, en herhaalt dat alle marktdeelnemers 

aan hun belastingverplichtingen moeten voldoen; is ingenomen met het diepgaande 

onderzoek door de Commissie naar met de mededinging strijdige praktijken, zoals 

selectieve belastingvoordelen en excess profit rulings in bepaalde lidstaten, die mogelijk 

in strijd zijn met de EU-bepalingen inzake staatssteun, en is ingenomen met de besluiten 

inzake staatssteun die de Commissie in dit kader recentelijk heeft genomen; wijst er 

evenwel op dat deze besluiten zich niet richtten tegen de ondernemingen, maar tegen de 

voorwaarden die door de lidstaten worden geboden en waarvan de Commissie vindt dat 

die niet in overeenstemming zijn met de EU-regels inzake staatssteun; roept de 

Commissie op om hier rekening mee te houden en gelijksoortige gevallen op dezelfde 

wijze tegemoet te treden; 

13. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de EU-regels inzake overheidsopdrachten 

tijdig ten uitvoer worden gelegd, met name de invoering van elektronische aanbestedingen 

en de nieuwe bepalingen ter bevordering van de opdrachten in percelen, omdat een snelle 

tenuitvoerlegging belangrijk is om innovatie en concurrentie te bevorderen en kmo's op 

aanbestedingsmarkten te ondersteunen; 

14. verzoekt de Commissie de vorming van monopolies of gesloten waardeketens door middel 

van normalisatie te voorkomen; is van mening dat voorzien moet worden in een 

beroepsmechanisme op basis waarvan normen herzien kunnen worden als deze het 

concurrentievermogen dreigen aan te tasten; 

15. uit zijn bezorgdheid over de verregaande concentratie in bepaalde sectoren, zoals de 

chemische sector, ten gevolge van recente fusies; verzoekt de Commissie om uit te leggen 

hoe zij markttoegang, met name voor start-ups, wil garanderen; verzoekt de Commissie te 

onderzoeken of de marktpositie van een onderneming als gevolg van informatie en 

gegevens, de behandeling van die informatie en gegevens en het aantal gebruikers moeten 

worden meegewogen als testcriteria voor concentratiecontrole; dringt erop aan dat er 

wordt nagedacht over de vraag of het samenvoegen van gegevens en informatie, met name 

over klanten, kan leiden tot concurrentieverstoring; 

16. is van oordeel dat concurrentie in de sector telecommunicatie van groot belang is om 

innovatie en investeringen in netwerken te stimuleren en consumenten een grotere 

diversiteit aan diensten te bieden; is van oordeel dat een snelle stijging van het aantal 

breedbandverbindingen van groot belang is voor de voltooiing van de interne digitale 

markt; juicht in dit verband toe dat de Commissie bij de toepassing van de richtsnoeren 

voor breedband en staatssteun rekening zal houden met de in het telecompakket genoemde 

doelstellingen voor strategische connectiviteit; 

17. herinnert aan het laatste verslag van de Europese Rekenkamer over niet-naleving van de 

regels inzake staatssteun in het kader van het cohesiebeleid, waarin melding wordt 
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gemaakt van een aanzienlijk aantal fouten met betrekking tot de regels inzake staatssteun 

en waarin de Rekenkamer een aantal aanbevelingen doet; uit zijn bezorgdheid over de 

bevindingen van de Rekenkamer, omdat de geconstateerde tekortkomingen nadelige 

gevolgen hebben voor de goede werking van de interne markt, en verzoekt de Commissie 

om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de Rekenkamer en om haar 

inspanningen ter voorkoming van niet-naleving te intensiveren; 

18. verzoekt de Commissie in dit kader om een correcte handhaving van de algemene 

groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014)) die in juli 2014 in 

werking is getreden, te waarborgen; is ingenomen met het feit dat de algemene 

groepsvrijstellingsverordening momenteel wordt herzien; herinnert eraan dat er 

rechtsonzekerheid bestaat over de vraag of de toewijzing van overheidsmiddelen aan 

organisaties in de toeristische sector in haar huidige vorm voldoet aan de EU-regels voor 

staatssteun; verzoekt de Commissie om de lidstaten te adviseren over de verstrekking van 

staatssteun ter ondersteuning van het toerisme als belangrijke economische factor op de 

interne markt; benadrukt dat er in de algemene groepsvrijstellingsverordening een nieuwe 

vrijstelling moet worden opgenomen; 

19. steunt de maatregelen van de Commissie op het gebied van de handhaving van de 

antikartelwetgeving, zoals de onlangs genomen maatregelen in de voedseldetailhandel en 

de maatregelen betreffende optische schijfeenheden, met als doel eerlijke prijzen voor 

consumenten te garanderen; 

20. wijst erop dat op de interne markt producten aan consumenten worden verkocht onder 

dezelfde merknaam en in dezelfde verpakking, maar met ingrediënten die per partij 

verschillen; roept de Commissie op om te onderzoeken of hier sprake is van een 

handelspraktijk met negatieve gevolgen voor lokale producenten, vooral kmo's, en of dit 

leidt tot discriminatie van consumenten doordat producten van lagere kwaliteit in de 

handel worden gebracht; 

21. herinnert eraan dat het Parlement in zijn resolutie over het jaarverslag over het 

mededingingsbeleid van de EU in 2014 de Commissie heeft opgeroepen allianties van 

grote distributeurs in Europa nauwlettend in de gaten te houden, en is verheugd over de 

bereidheid van de Commissie om de impact van deze allianties op de producenten en 

consumenten binnen het Europees mededingingsnetwerk te bespreken; 

22. is ingenomen met de stappen die de Commissie tot nu toe heeft ondernomen om 

oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen tegen te gaan; is ingenomen 

met de analyse die momenteel door de diensten van de Commissie wordt uitgevoerd om te 

bepalen of eigen merken van distributeurs concurrentievervalsende voordelen kunnen 

opleveren op de markt, en roept de Commissie op het Parlement op de hoogte te stellen 

van de resultaten van dit onderzoek; is van oordeel dat een kader op EU-niveau waarin 

algemene beginselen worden vastgesteld en waarin rekening wordt gehouden met beste 

praktijken, en vrijwillige regelingen, zoals het initiatief voor de toeleveringsketen, de 

juiste koers vormen; 

23. verzoekt de Commissie in haar mededingingsbeleid ruimte te bieden voor bepaalde 

vormen van samenwerking tussen onafhankelijke leveranciers van voedingsmiddelen, om 

oneerlijke handelspraktijken van supermarkten te voorkomen en tegen te gaan. 
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