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SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten meer politieke wil aan de dag te leggen voor de 

verdere ontwikkeling en versterking van de interne vervoersmarkt en de totstandkoming 

van een gelijk speelveld om open en eerlijke mededinging tussen publieke en private 

ondernemingen in de sectoren vervoer, post en toerisme te waarborgen, met inachtneming 

van andere beleidsdomeinen, doelstellingen en beginselen van de EU, waaronder de 

sociale dimensie, wat van belang is voor een soepel functionerende interne vervoersmarkt; 

2. benadrukt het belang van connectiviteit en vervoersinfrastructuur voor het voortbestaan, 

de economische groei en de openbare en particuliere dienstverlening in afgelegen en 

perifere gebieden; 

3. hoopt daarom op de voltooiing van het uitgebreide TEN-V-netwerk; 

4. wijst erop dat het feit dat de rechten van werknemers in de vervoerssector efficiënter tegen 

misbruik moeten worden beschermd, niet als voorwendsel mag worden gebruikt om de 

vrije mededinging tussen ondernemingen uit verschillende lidstaten aan banden te leggen; 

verzoekt de Commissie bij het opstellen van wetten die een grote invloed hebben op de 

werking van de interne vervoersmarkt, de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit 

te eerbiedigen; 

5. vestigt de aandacht op de uitdagingen waarvoor de exploitanten van postdiensten zich 

geplaatst zien als gevolg van de totstandbrenging van de digitale interne markt; benadrukt 

dat de slaagkansen van dit ambitieuze project, vooral op het gebied van onlinehandel, in 

grote mate afhangen van de vorm die de pakketbezorgingsmarkt aanneemt; wijst erop dat 

eerlijke en gelijke grensoverschrijdende concurrentievoorwaarden moeten worden 

gewaarborgd voor private en publieke ondernemingen die commerciële diensten 

aanbieden; 

6. beklemtoont dat elk mededingingsbeleid de sociale rechten van alle werknemers in de 

betrokken sectoren moet eerbiedigen; 

7. wijst er met klem op dat de lidstaten de EU-wetgeving op het gebied van vervoer vaak 

slecht uitvoeren en zich niet aan de beginselen van de Verdragen houden, met name 

wanneer de centrale overheid het monopolie heeft in de vervoersector; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten de bestaande EU-wetgeving naar behoren ten uitvoer te leggen 

en te handhaven, wat essentieel is voor het goed functioneren van de interne markt, zodat 

er extra voordelen kunnen ontstaan voor het bedrijfsleven en de industrie, de burgers, de 

sociale voorwaarden voor werknemers en het milieu; 

8. wijst erop dat het van belang is fysieke, technische en regelgevingsobstakels tussen 

lidstaten te slechten teneinde versnippering binnen de interne markt te voorkomen en 

grensoverschrijdende mobiliteit te vergemakkelijken, en zo de mededinging te stimuleren; 
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9. vestigt de aandacht van de Commissie op de indirecte belemmeringen voor de 

mededinging die het gevolg zijn van verschillen in regelgeving op het gebied van 

belastingen, veiligheid, rij- en rusttijden, typegoedkeuring en passagiersrechten; 

10. is verheugd over de steeds grotere rol van digitale technologieën in de sectoren vervoer en 

toerisme, wat de mededinging bevordert, banen schept, ervoor zorgt dat kmo's 

gemakkelijker toegang krijgen tot grotere markten en tastbare voordelen oplevert voor de 

consument; wijst erop dat de digitalisering en de welkome ontwikkeling van de 

deeleconomie aanzienlijke veranderingen teweeg zullen brengen voor het bedrijfsklimaat 

in de sector en dat er een passend en duidelijk juridisch kader nodig is om de vruchten van 

het digitaliseringsproces te kunnen plukken; 

11. benadrukt dat ondernemingen die op basis van nieuwe bedrijfsmodellen werken, een 

positieve invloed hebben op de Europese vervoers- en toerismemarkt, met name doordat 

zij diensten toegankelijker maken en de kwaliteit ervan verbeteren; 

12. is ingenomen met het voornemen van de Commissie om met diverse belangrijke landen en 

regio's in de wereld te onderhandelen over externe luchtvaartovereenkomsten; meent dat 

dit niet alleen de markttoegang zal verbeteren, maar ook nieuwe zakelijke kansen zal 

scheppen voor een Europese luchtvaartsector met een leidende mondiale positie, 

kwalitatief hoogwaardige banen zal creëren, strikte veiligheidsnormen in stand zal 

houden, rekening zal houden met de rechten van werknemers in de sector en gunstig zal 

zijn voor de consument; onderstreept dat het Europees Parlement in die onderhandelingen 

een belangrijke rol te spelen heeft; 

13. verzoekt de Commissie om bij de onderhandelingen over die externe 

luchtvaartovereenkomsten een clausule inzake eerlijke mededinging op te nemen om een 

gelijk speelveld te waarborgen; 

14. spoort de Commissie aan de samenhang te bevorderen, ook op het gebied van EU-

subsidies, tussen luchthavens die geografisch gezien dicht bij elkaar, maar in verschillende 

landen liggen; 

15. is van mening dat in het kader van de havendiensten moet worden gezorgd voor een steeds 

opener, concurrerender en transparanter regelgevingskader voor publieke havens in 

Europa, alsook voor extra banenkansen; 

16. meent dat de toegenomen mededinging als gevolg van de geleidelijke openstelling van de 

EU-markt voor het goederenvervoer over de weg gunstig kan zijn voor de consument, 

maar veroordeelt het nadrukkelijk dat bepaalde maatregelen die sommige lidstaten 

toepassen de integriteit van de interne markt op dit gebied ondergraven; staat achter de 

Commissie in haar optreden tegen dergelijke maatregelen; 

17. hoopt dat die openstelling van de markt voor het goederenvervoer niet tot meer sociale 

dumping zal leiden en betreurt ook het verschijnsel van de postbusbedrijven; 

18. betreurt eveneens dat er in het EU-beleid onvoldoende aandacht is voor lichte 

bedrijfsvoertuigen, hoewel die steeds vaker worden gebruikt om de correcte toepassing 

van de arbeidswetgeving en de regels inzake veiligheid en milieubescherming te 

omzeilen; 
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19. verzoekt de Commissie oligopolistiche prijsdumpingtendensen in het oog te houden, met 

name in de luchtvaartsector en in het busvervoer over lange afstand en het lijnbusvervoer, 

en staat erop dat het EU-recht correct wordt toegepast en dat er eerlijke 

mededingingsvoorwaarden voor de diverse vervoerswijzen worden geschapen; 

20. verzoekt om een snelle afronding van de onderhandelingen over het vierde 

spoorwegpakket en is van mening dat dit de spoorwegsector verder open zal stellen voor 

mededinging en efficiënter zal maken, terwijl de kwaliteit en continuïteit van 

openbaredienstverplichtingen gewaarborgd worden; 

21. is ingenomen met de goedkeuring van de technische pijler van het vierde spoorwegpakket 

en meent dat dit de spoorwegveiligheid zal verbeteren en tegelijkertijd dankzij de 

interoperabiliteit de technische belemmeringen voor mededinging zal wegnemen; 

22. benadrukt het belang van toerisme als essentiële factor voor economische groei en 

werkgelegenheid en verzoekt de Commissie een proactieve benadering te volgen ter 

bevordering van het concurrentievermogen van de Europese toeristische sector en van een 

gunstig klimaat voor de groei en ontwikkeling ervan; 

23. beklemtoont dat de postdiensten en vooral grensoverschrijdende pakketbezorging van 

essentieel belang zijn voor de ontwikkeling van de elektronische handel in de hele 

Europese Unie; is verheugd dat de Commissie een antitrustonderzoek naar de 

elektronische handel heeft gestart en spoort haar aan toezicht te blijven houden op de 

ontwikkeling van de post- en pakketmarkten. 

24. wijst erop dat er duurzame, toegankelijke en veilige vervoersprojecten moeten worden 

gefinancierd die de werking van het hele Europese vervoerssysteem kunnen helpen 

verbeteren; 

25. wenst dat Europese fondsen zoals de Connecting Europe Facility, de cohesiefondsen, het 

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Horizon 2020, gebruikt worden om de 

Europese vervoersinfrastructuur te ontwikkelen en de kwantiteit en de kwaliteit van 

diensten te verbeteren; 

26. verzoekt de lidstaten voldoende aandacht te besteden aan de voltooiing van 

grensoverschrijdende infrastructuurprojecten en hun belangrijkste vervoersplannen met 

hun buurlanden te coördineren; 

27. vindt het belangrijk dat innovatieve financiële instrumenten, zoals het Europees Fonds 

voor strategische investeringen, die projecten in de vervoerssector ter ondersteuning van 

de groei en het concurrentievermogen kunnen financieren, ten volle worden benut; wijst er 

echter op dat de middelen voor het EFSI-Garantiefonds geen invloed mogen hebben op de 

budgetten voor CEF en Horizon 2020, die essentiële instrumenten zijn om een 

gemeenschappelijke markt tot stand te brengen in de vervoerssector; 

28. benadrukt dat de volledige openstelling van de markt voor het spoorwegvervoer een aantal 

voordelen kan opleveren voor exploitanten en reizigers uit alle lidstaten; merkt echter op 

dat bij dat proces rekening moet worden gehouden met de ongelijke staat van 

ontwikkeling van de spoorweginfrastructuur in de verschillende lidstaten; beklemtoont dat 

in het volgend meerjarig financieel kader de huidige investeringsniveaus behouden 
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moeten blijven om de verschillen in spoorweginfrastructuur weg te werken. 
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