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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU

(2012/XXXX(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Commissieverslag over het mededingingsbeleid 2011 (COM(2012)0253) en het 
begeleidende interne werkdocument van de diensten van de Commissie 
(SWD(2012)0141),

– gezien Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de 
uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag1,

– gezien Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de 
controle op concentraties van ondernemingen (de "EG-concentratieverordening")2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 oktober 2008 over de toepassing van de 
staatssteunregels op maatregelen in het kader van de huidige wereldwijde financiële crisis 
genomen met betrekking tot financiële instellingen (de mededeling over het bankwezen)3,

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 december 2008 over de herkapitalisatie 
van financiële instellingen in de huidige financiële crisis: beperking van steun tot het 
noodzakelijke minimum en bescherming tegen buitensporige mededingingverstoringen 
(de mededeling over de herkapitalisatie)4,

– gezien de mededeling van de Commissie van 25 februari 2009 over de behandeling van 
aan een bijzondere waardevermindering onderhevige activa in de communautaire 
banksector (de mededeling over aan bijzondere waardevermindering onderhevige activa)5,

– gezien de mededeling van de Commissie van 23 juli 2009 betreffende het herstel van de 
levensvatbaarheid en de beoordeling van de herstructureringsmaatregelen in de financiële 
sector in de huidige crisis met inachtneming van de staatssteunregels (de 
herstructureringsmededeling)6,

– gezien de mededeling van de Commissie van 17 december 2008 over een tijdelijke 
communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van de toegang tot 
financiering in de huidige financiële en economische crisis (de oorspronkelijke tijdelijke 
kaderregeling)7,

– gezien de mededeling van de Commissie van 1 december 2010 over een tijdelijke 

                                               
1 PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1.
2 PB L 24 van 29.01.04, blz. 1.
3 PB C 270 van 25.10.2008, blz. 8.
4 PB C 10 van 15.01.09, blz. 2.
5 PB C 72 van 26.03.09, blz. 1.
6 PB C 195 van 19.08.09, blz. 9.
7 PB C 16 van 22.01.09, blz. 1.
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communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van de toegang tot 
financiering in de huidige financiële en economische crisis (de nieuwe tijdelijke 
kaderregeling)1, die op 31 december 2010 ten einde is gelopen,

– gezien de mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de 
staatssteunregels van de Europese Unie op voor het verrichten van diensten van algemeen 
economisch belang verleende compensatie2,

– gezien het Besluit van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van 
artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op 
staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde 
met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen3,

– gezien de mededeling van de Commissie over het kaderprogramma van de Europese Unie 
voor staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang (2011)4,

– gezien de verordening van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 107 
en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun 
verleend aan ondernemingen die DAEB verrichten5,

– gezien de in juni 2011 in opdracht van het Parlement uitgebrachte studie met als titel 
"State aid – Crisis rules for the financial sector and the real economy"6,

– gezien de in juni 2012 in opdracht van het Parlement uitgebrachte studie met als titel 
"Collective redress in Antitrust"7,

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie met als titel "Openbare 
hoorzitting: op weg naar een samenhangende Europese aanpak van collectieve 
verhaalmechanismen" (SEC(2011)0173),

– gezien de mededeling van de Commissie met als titel "De modernisering van het EU-
staatssteunbeleid" (COM(2012)0209),

– gezien de richtsnoeren van de Commissie inzake bepaalde staatssteunmaatregelen in de 
context van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten voor de periode na 
2012 (hierna "de ETS-richtsnoeren" genoemd)8,

– gezien de kaderovereenkomst van 20 november 2010 over de betrekkingen tussen het 
Europees Parlement en de Europese Commissie9 (hierna "de kaderovereenkomst" 

                                               
1 PB C 6 van 11.01.11, blz. 5.
2 PB C 8 van 11.01.12, blz. 4.
3 PB L 7 van 11.01.12, blz. 3.
4 PB C 8 van 11.01.12, blz. 15. 
5 PB L 114 van 26.04.12, blz. 8.
6 http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/studies/download.html?languageDocument=NL&file=42288
7 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=74351
8 PB C 158 van 05.06.12, blz. 4.
9 PB L 304 van 20.11.10, blz. 47.
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genoemd), en met name de paragrafen 121 en 162 daarvan, 

– gezien de verklaring van de top van de eurozone van 29 juni 20123, 

– gezien zijn resoluties van 22 februari 2005 over het 33e verslag van de Commissie inzake 
het mededingingsbeleid 20034, van 4 april 2006 over het Commissieverslag inzake het 
mededingingsbeleid 20045, van 19 juni 2007 over het verslag inzake het 
mededingingsbeleid 20056, van 10 maart 2009 over de verslagen inzake het 
mededingingsbeleid 2006 en 20077, van 9 maart 2010 over het verslag inzake het 
mededingingsbeleid 20088, van 20 januari 2011 over het verslag inzake het 
mededingingsbeleid 20099 en van 2 februari 2012 over het jaarverslag inzake het 
mededingingsbeleid van de EU10,

– gezien zijn resolutie van 15 november 2011 over hervorming van de EU-regels inzake 
staatssteun voor diensten van algemeen economisch belang11,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-..../2011),

A. overwegende dat het mededingingsbeleid een onderdeel is van de genetische code van de 
EU en een hoeksteen van de Europese sociale markteconomie;

B. overwegende dat de crisis in 2011 is verergerd, met als gevolg een recessie in de EU-
economie;

C. overwegende dat het mededingingsbeleid van essentieel belang is om de crisis het hoofd 
te bieden, de Europa 2020-strategie te ondersteunen alsmede vooruitgang te boeken in het 
kader van een bankenunie, een echte economische en monetaire unie en verdergaande 
integratie;

Algemene opmerkingen

1. is ingenomen met het verslag van de Commissie inzake het mededingingsbeleid 2011; 
merkt op dat in de nieuwe thematische structuur de door het Parlement voorgelegde 
kwesties worden aangepakt en prioriteiten, doelstellingen en getroffen maatregelen 

                                               
1 "Elk lid van de Commissie ziet toe op een regelmatige en rechtstreekse informatievoorziening tussen het lid 
van de Commissie en de voorzitter van de betrokken parlementaire commissie."
2 "Binnen drie maanden na de aanneming van een resolutie van het Parlement verstrekt de Commissie het 
Parlement schriftelijke informatie over de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van specifieke 
verzoeken die het Parlement in resoluties tot haar heeft gericht, ook in gevallen waarin zij zich niet achter de 
standpunten van het Parlement kon scharen. [...]"
3 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0032.
5 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0120.
6 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0263.
7 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0099.
8 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0050.
9 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0023.
10 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0031.
11 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0494.
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duidelijk kunnen worden vastgesteld;

2. is het standpunt toegedaan dat de doelstellingen in het kader van het mededingingsbeleid 
in acht moeten worden genomen bij het opstellen van sectorale regelingen, om ervoor te 
zorgen dat markten goed functioneren in het belang van bedrijven, consumenten en 
burgers;

Aanpak van de crisis

3. wijst erop dat de verlenging van de speciale crisisregeling voor staatssteun een bijdrage 
heeft geleverd aan het behoud van financiële stabiliteit, het voorkomen van protectionisme 
en de instelling van een mechanisme voor herstructurering van banken en 
crisisafwikkeling, ontwikkelingen die allemaal bijzonder nuttig zijn in programmalanden; 

4. houdt vol dat staatssteun ontvangende banken hun omvang moeten verkleinen, hun 
bedrijfsmodel op het uitvoerbare gedeelte van hun activiteiten moeten richten en de 
gevolgen voor niet-gesteunde concurrenten en Europese belastingbetalers zoveel mogelijk 
moeten beperken;

5. herinnert aan de verklaring van de top van de eurozone van 29 juni 2012; is het ermee 
eens dat de vicieuze cirkel tussen banken en overheden moet worden doorbroken, 
rechtstreekse herkapitalisering van banken via het Europese stabiliteitsmechanisme 
mogelijk moet zijn en er dringend één enkel toezichtmechanisme moet worden opgericht; 

6. vraagt de Commissie streng toe te zien op antitrust en regels inzake concentratiecontrole, 
teneinde transparante, open en eerlijke financiële markten te bevorderen; waardeert haar 
onderzoeken inzake de OTC-derivatenmarkt, in het bijzonder met betrekking tot 
kredietverzuimswap (CDS), handelsgegevens en -diensten, betalingsdiensten en de 
verspreiding van financiële informatie op markten;

7. vraagt de mededingingsautoriteiten van de EU toe te zien op het gedrag en de 
markteffecten van grote financiële spelers en oligopolies zoals 
kredietbeoordelingsbureaus, evenals perioden van prijsschommelingen in verband met 
financiële markten, en topprioriteit te geven aan de vermeende rentemanipulatie bij Libor, 
Euribor en Tibor;

Ondersteuning van groei, banen en concurrentievermogen 

8. erkent dat het mededingingsbeleid een belangrijke drijvende kracht is voor productiviteit 
en mondiaal concurrentievermogen door de grote rol ervan bij de ondersteuning van 
gezonde overheidsfinanciën en de Europa 2020-doelstellingen voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei; 

9. benadrukt dat felle mededinging noodzakelijk is voor de verdieping van de interne markt, 
de uitvoering van de Digitale agenda en de bevordering van innovatie; merkt op dat alle 
antitrust-, staatssteun- en concentratiecontrole-instrumenten van essentieel belang zijn 
voor de herstructurering van de economie; 

10. draagt de Commissie op het mededingingsbeleid op doeltreffende wijze ten uitvoer te 
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leggen en milieuvriendelijke technologieën en hulpbronnen te bevorderen; merkt op dat de 
nieuwe ETS-richtsnoeren moeten bijdragen aan het voorkomen van koolstoflekken, het 
behoud van prijssignalen en het zoveel mogelijk beperken van verstoringen;

11. benadrukt dat het mededingingsbeleid maatschappelijke integratie moet bevorderen via 
toegang tot markten, economische vooruitgang en betere overheidsuitgaven, 
subsidiewedlopen binnen de EU moet voorkomen en de lidstaten in staat moet stellen 
markttekortkomingen te corrigeren en diensten van algemeen belang en kwetsbare 
personen te ondersteunen; 

Ondersteuning van diensten van algemeen economisch belang

12. benadrukt dat het recente pakket van diensten van algemeen economisch belang moet 
leiden tot een eenvoudiger, duidelijker en flexibeler kader voor hoogwaardige 
overheidsdiensten; is het ermee eens dat ziekenhuizen, sociale woningbouw, alle 
maatschappelijke diensten en diensten van algemeen economisch belang onder een de-
minimisniveau moeten worden vrijgesteld;

13. vraagt de mededingingsautoriteiten van de EU toe te zien op de markten voor 
farmaceutische, gezondheids- en verzekeringsdiensten (met name de markten voor 
generieke en innovatieve geneesmiddelen), mogelijk misbruik van octrooirechten en 
discriminerend gedrag; merkt op dat, hoewel de organisatie van de gezondheidszorg en 
sociale bescherming in eerste instantie binnen de bevoegdheid van de lidstaten valt, deze 
diensten moeten worden gecontroleerd om overheidsfinanciën veilig te stellen en de 
rechten van EU-burgers te handhaven;

Verbetering van het welzijn van de consument: het voorbeeld van de 
levensmiddelensector

14. is bezorgd over het feit dat de voedselprijzen sinds medio 2007 aanzienlijk zijn gestegen, 
met grote schommelingen in de producentenprijzen, en dat de voedselprijzen voor 
consumenten een belangrijke bijdrage leveren aan de algehele inflatie; benadrukt dat het 
nieuwe kader voor collectieve onderhandelingen in de productieketen vergezeld moet 
gaan van concurrentiebevorderend functioneren van producentenorganisaties en een 
platform om toezicht te houden op de voedselprijzen;

15. kijkt uit naar het verslag van het Europees mededingingsnetwerk (ECN) over deze 
kwestie; neemt kennis van het feit dat granen en zuivelproducten de meest onderzochte 
sectoren in antitrustzaken zijn en moedigt de nationale mededingingsautoriteiten (NMA's) 
aan meer initiatieven op dit gebied te ontwikkelen;

Bevordering van de legitimiteit en doeltreffendheid van mededingingsbeleid

16. ondersteunt een actieve rol voor het Parlement bij de vorming van het 
mededingingsbeleid, met inbegrip van medewetgevende bevoegdheden; is van mening dat 
de Commissie de volledige verantwoordelijkheid moet hebben en de resoluties van het 
Parlement moet opvolgen; wenst de lopende gestructureerde dialoog te versterken;

17. roept de Commissie op haar onpartijdigheid en objectiviteit te behouden en open te staan 
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voor verbeteringen in mededingingszaken; is voorstander van procedurele rechten, met 
inbegrip van het recht van ondernemingen om alvorens te worden gehoord het dossier van 
de Commissie in te zien;

18. beveelt aan de procedure voor de regeling van geschillen en, in voorkomend geval, 
ontradende en evenredige boetes te gebruiken, en tegelijkertijd de nadelige economische 
en maatschappelijke gevolgen te vermijden die voortvloeien uit het uit de markt drukken
van ondernemingen die het zwaar hebben;

19. merkt op dat boetes niet moeten voorkomen dat bedrijven hun directeurs en personeel 
intern verantwoordelijk houden of, in voorkomend geval, dat de lidstaten kwesties inzake 
strafrechtelijke aansprakelijkheid aanpakken; verzoekt de Commissie een mededeling 
over deze aspecten te laten verschijnen;

20. verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen volgens de gewone 
wetgevingsprocedure, ter bevordering van individuele en collectieve particuliere 
schadevorderingen van bedrijven en consumenten als gevolg van inbreuken op de 
antitrustwetgeving van de EU; is van mening dat een dergelijk voorstel mededinging maar 
geen ongegronde procesvoering moet bevorderen, kleine en diffuse schade moet dekken 
en volledige overeenstemming met de openbare handhaving moet waarborgen;

21. staat positief tegenover de samenwerking binnen het ECN en met nationale rechtbanken, 
teneinde de doeltreffendheid en samenhang van het mededingingsbeleid in heel Europa te 
waarborgen; verzoekt de Commissie convergentie en samenwerkingsovereenkomsten met 
andere jurisdicties te bevorderen, met inbegrip van voorzieningen voor informatie-
uitwisseling tijdens onderzoeken, onder redelijke voorwaarden;

22. herhaalt dat de Commissie meer hulpmiddelen nodig heeft om de toenemende werkdruk 
op het gebied van handhaving van de mededingingsregels op proactieve en effectievere 
wijze aan te pakken;

23. herinnert eraan dat het maatschappelijk middenveld moet worden betrokken bij het 
opstellen en controleren van het mededingingsbeleid; verzoekt de Commissie een 
mededingingscultuur te bevorderen, zowel binnen de EU als daarbuiten;

°

° °

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Het mededingingsbeleid maakt deel uit van de genetische code van de EU. Aan de hand van 
de drie instrumenten van het mededingingsbeleid (antitrust, staatssteun en 
concentratiecontrole), die in het kader van het Verdrag van Rome in het leven zijn geroepen, 
wordt getracht gelijke mededingingsvoorwaarden en een open en dynamische markt in stand 
te houden. Dit stimuleert bedrijven om door middel van hun verdiensten succes na te streven -
op basis van prijs, kwaliteit en innovatie- teneinde te voldoen aan de behoeften, voorkeuren 
en wensen van tussenhandelaren en eindconsumenten. 

De Europese sociale markteconomie is niet voor te stellen zonder mededinging. Juiste 
prijsvorming, efficiënte allocatie en toepassing van hulpbronnen en maatschappelijke 
vooruitgang worden mogelijk gemaakt met mededinging. Vanuit strategisch oogpunt is 
mededinging van groot belang voor de toekomst van de Europese bedrijven, economie en het 
Europese samenlevingsmodel in een context van globalisering. Mededinging is een kwestie 
van waarden en derhalve van toegevoegde waarde.

In de loop van 2011 hebben hernieuwde spanningen op de overheidsobligatiemarkten, 
bezorgdheden inzake de banksector, dreigende onzekerheid over de economie in een context 
van hoge olieprijzen en een verminderde groei van de wereldproductie ertoe bijgedragen dat 
er tegen het einde van het jaar een groot verlies aan vertrouwen en een daarop volgende 
productiedaling te bemerken was.

We beleven momenteel het vijfde jaar van de financiële, economische en maatschappelijke 
crisis. Sommigen vinden dat het mededingingsbeleid in deze tijden naar de achtergrond moet 
worden geschoven. Het is echter bewezen dat mededinging een noodzakelijk instrument is om 
de crisis het hoofd te bieden. Door middel van mededinging zijn tendensen van 
protectionisme en marktfragmentatie tegengehouden, is er een kader van richtsnoeren 
ingesteld dat heeft bijgedragen aan financiële stabiliteit en herstructurering, en is eerlijkere 
mededinging op transparante financiële markten bevorderd. De afgelopen jaren was het 
mededingingsbeleid het enige instrument voor de afwikkeling van bankcrises op Europees 
niveau, en de door de Commissie opgedane ervaring zou moeten worden ingezet voor de 
ontwikkeling van een bankenunie.  Tegelijkertijd heeft het de lidstaten geholpen om 
maximale doeltreffendheid van openbare interventie te bereiken. Mededinging is altijd 
belangrijk en essentieel in moeilijke tijden.

Het mededingingsbeleid is een belangrijke bondgenoot in de herstructurering van de 
economie.  Antitrust, staatssteun en concentratiecontrole hebben allemaal rechtstreekse 
gevolgen voor de drijvende krachten voor productiviteit en concurrentievermogen. Er is 
energieke mededinging nodig om de Europa 2020-doelstellingen voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei te behalen. Door middel van mededinging worden marktvoorwaarden voor 
financiële integratie gewaarborgd, worden de lidstaten in staat gesteld markttekortkomingen 
op doeltreffende wijze te corrigeren en wordt er een basis gelegd voor het aanbod van 
hoogwaardige diensten van algemeen economisch belang aan burgers.

In 2011 vertegenwoordigde de levensmiddelensector 14% van de totale uitgaven van 
gezinshuishoudingen.  Het is een van de opvallendste voorbeelden van de samenwerking 
binnen het netwerk van mededingingsautoriteiten (NMA's) om het welzijn van de consument 
te verbeteren. Uit informatie inzake een volgend verslag blijkt dat deze sector de meest 
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onderzochte sector in antitrustzaken is. Gedurende de afgelopen acht jaar hebben de nationale 
mededingingsautoriteiten 170 antitrusthandhavingszaken, 1300 zaken van 
concentratiecontrole en circa 100 initiatieven inzake marktmonitoring bevorderd, op alle 
niveaus van de productieketen. Uw rapporteur doet een aantal voorstellen om de initiatieven 
op dit gebied voort te zetten. 

Om dit te doen slagen, dient het mededingingsbeleid een grotere legitimiteit en 
doeltreffendheid te hebben. Teneinde vooruitgang te boeken, dient het Europees Parlement te 
worden betrokken bij de ontwikkeling van het mededingingsbeleid, om ervoor te zorgen dat 
de Commissie passende hulpmiddelen tot haar beschikking heeft en de deelname van 
belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld wordt vergroot. Onze ambitie is het 
versterken van de mededingingscultuur op zowel Europees als wereldniveau. 

Na 55 jaar is mededinging niet slechts geschiedenis, maar biografie en toekomst.


