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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de bescherming van consumenten bij maatschappelijke voorzieningen
(2013/2153(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn resolutie van 22 mei 2012 over een strategie ter versterking van de rechten van 
kwetsbare consumenten (2011/2272(INI)),

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2011 over mobiliteit en integratie van gehandicapten 
en de Europese strategie inzake handicaps 2010-20201,

– gezien zijn resolutie over een nieuwe agenda voor het Europese consumentenbeleid 
(2012/2133(INI)),

– gezien zijn resolutie van 15 november 2011 over de hervorming van de EU-
staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang (2011/2146(INI)),

– gezien Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 
betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de 
interne markt ("richtlijn oneerlijke handelspraktijken"),

– gezien Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en 
van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van 
Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad,

– gezien Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing 
van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het 
aanbod van goederen en diensten1,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 13 
september 2013 tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor 
elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen alsmede 
tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen 
(EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012,

– gezien de mededeling van de Commissie van 15 november 2012 aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de 
regio's met de titel "De interne energiemarkt doen werken" (COM(2012)0663),

– gezien Richtlijn 2008/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 
tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG wat betreft de volledige voltooiing van de interne 
markt voor postdiensten in de Gemeenschap,

– gezien Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 
betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, 
met name de elektronische handel, in de interne markt ("richtlijn inzake elektronische 
handel"),
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– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 13 
maart 2013 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelĳke regels inzake compensatie en bĳstand aan luchtreizigers bĳ 
instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en Verordening (EG) 
nr. 2027/97 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders met betrekking tot het 
luchtvervoer van passagiers en hun bagage,

– gezien Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot 
intrekking van Richtlijn 2003/54/EG,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over 
essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten (COM(2012)0352),

– gezien de mededeling van de Commissie "Naar een Europees Handvest betreffende de 
rechten van de energieconsument" (COM(2007)0386),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's met de titel "De 
interne energiemarkt doen werken" (COM(2012)0663),

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, zoals opgenomen in 
artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 8 
(Bescherming van persoonsgegevens), artikel 11 (Vrijheid van meningsuiting en 
informatie), artikel 21 (Non-discriminatie), artikel 23 (Gelijkheid van mannen en 
vrouwen), artikel 25 (Rechten van ouderen), artikel 26 (Integratie van personen met een 
handicap), artikel 34 (Sociale zekerheid en sociale bijstand), artikel 36 (Toegang tot 
diensten van algemeen economisch belang), artikel 37 (Milieubescherming) en artikel 38 
(Consumentenbescherming) hiervan,

– gezien artikel 12 van het VEU,

– gezien artikel 14 van het VEU en het tot dit verdrag behorende Protocol nr. 26,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-
0000/2013),

A. overwegende dat de definitie van het begrip "aanbieder van maatschappelijke 
voorzieningen" op communautair niveau gebrekkig is en verschillende interpretaties 
hiervan bestaan in de lidstaten;

B. overwegende dat de maatschappelijke voorzieningen van bijzonder belang zijn en dat het 
recht van de consument op vrije toegang moet worden gewaarborgd en dat het 
noodzakelijk is bindende regels vast te stellen voor de toegang van kwetsbare 
consumenten;

C. overwegende dat het huidige rechtskader ontoereikend is en behoefte bestaat aan bindende 
regels die een hoger niveau van consumentenbescherming en de toegang tot 
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maatschappelijke voorzieningen garanderen;

Algemeen

1. is van mening dat de door aanbieders van maatschappelijke voorzieningen verleende 
diensten gemeenschappelijke elementen hebben; stelt voor fundamentele 
consumentenrechten die betrekking hebben op alle maatschappelijke voorzieningen op 
gemeenschapsniveau te harmoniseren;

2. benadrukt dat diensten van algemeen economisch belang (DAEB) onder de door de 
aanbieders van maatschappelijke voorzieningen te verlenen diensten vallen; verzoekt de 
Commissie zo snel mogelijk een Europees rechtskader voor DAEB in te dienen;

3. merkt op dat consumentenbescherming alleen doeltreffend is wanneer de rechten ook 
daadwerkelijk kunnen worden afgedwongen; benadrukt de noodzaak van een rechtskader 
voor een Europese collectieve rechtsvordering;

4. benadrukt dat consumenten, samen met andere maatschappelijke actoren, op alle niveaus 
betrokken moeten zijn bij de definitie, organisatie, uitvoering en evaluatie van 
maatschappelijke voorzieningen;

5. benadrukt dat een uitgebreide consumentenbescherming sterke en onafhankelijke 
consumentenorganisaties vereist;

6. benadrukt dat het recht van alle consumenten op toegang tot maatschappelijke 
voorzieningen moet worden gewaarborgd, ongeacht hun financiële situatie, en dat 
bijzondere regelingen zouden moeten bestaan voor "kwetsbare consumenten", zoals een 
vergoedingsvrijstelling; merkt op dat elke consument in een situatie kan komen waarin hij 
bijzondere bescherming nodig heeft;

Energie

7. merkt op dat de liberalisering van de energiemarkten niet automatisch tot meer 
concurrentie en lagere prijzen voor consumenten heeft geleid en dat het aanbod en de 
tarieven voor consumenten ingewikkelder zijn geworden;

8. herinnert eraan dat de zogenaamde energiearmoede in veel lidstaten toeneemt en verzoekt 
de Commissie en de lidstaten op dit probleem te reageren, met name omdat de aanbieders 
profiteren van voordelige groothandelsprijzen;

9. verzoekt de Commissie de energietransitie af te dwingen, aangezien hernieuwbare energie 
de duurzaamste vorm van energieproductie is, en er daarbij op te letten dat de kosten niet 
worden doorberekend aan de consument;

10. neemt er nota van dat veel aanbieders van stroom hun gegevens niet ter beschikking 
stellen voor vergelijkingen en een overstap, vanwege restrictieve opzegvoorwaarden en 
het gebrek aan direct beschikbare mogelijkheden tot het afsluiten van een contract, 
moeilijk is; dringt aan op maatregelen om een overstap naar een andere aanbieder te 
vergemakkelijken;

11. betreurt het feit dat energieprijzen niet de daadwerkelijke kosten weerspiegelen en dat 
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externe kosten, zoals milieuschade, niet worden gemeld en deze voor rekening komen van 
de gehele samenleving; dringt aan op maatregelen voor daadwerkelijke doorberekening 
van de reële kosten en ter waarborging van het beginsel dat de vervuiler betaalt;

12. is van mening dat ondernemingen moeten worden verplicht alle prijzen en 
prijswijzigingen op overzichtelijke wijze te publiceren en er behoefte is aan 
minimumnormen voor facturering;

13. is van mening dat asymmetrie van informatie nadelige gevolgen heeft voor consumenten; 
verzoekt om wettelijke instrumenten om de uitgebreide voorlichting van consumenten te 
waarborgen;

14. is van mening dat bij het gebruik van slimme meters de waarde voor de klant en de 
gegevensbescherming op de voorgrond moeten staan en dat de kosten hiervan niet aan de 
consument mogen worden doorberekend;

Telecommunicatie

15. verzoekt om wettelijke maatregelen die de toegang van alle consumenten tot 
telecommunicatiediensten van een hoog niveau garanderen en die de digitale kloof 
verkleinen;

16. benadrukt dat een open en netneutraal internet behouden moet blijven en dat de 
gegevensbescherming en de privacy van de consument een prioriteit moeten zijn, omdat 
slechts op deze manier vertrouwen kan worden gewonnen;

17. merkt op dat gegevensoverdraagbaarheid en interoperabiliteit nodig zijn om de 
afhankelijkheid van consumenten te beperken, te zorgen voor meer keuzevrijheid en 
innovatie mogelijk te maken; is van mening dat een overstap naar een andere aanbieder 
voor alle consumenten kosteloos, zonder verlies van gegevens en moeiteloos op elk 
moment mogelijk moet zijn;

Postdiensten.

18. merkt op dat de liberalisering van de postdiensten niet heeft geleid tot de beloofde 
voordelen voor de consument, maar eerder structuren heeft vernietigd die moeilijk weer 
kunnen worden opgebouwd;

19. benadrukt dat moet worden gegarandeerd dat postdiensten overal in de Unie worden 
aangeboden, ook op het platteland;

20. verzoekt de Commissie de gevolgen van de liberalisering van de postdiensten te 
onderzoeken, met name of een betrouwbare, universele dienstverlening gewaarborgd is en 
of er goede arbeidsomstandigheden zijn bij de bedrijven;

Openbaar vervoer

21. erkent dat de consumentenrechten in de vervoerssector de afgelopen jaren zijn versterkt, 
maar herinnert eraan dat het openbaar vervoer buiten het toepassingsgebied van deze 
maatregelen viel;
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22. benadrukt dat de toegang tot een kwalitatief hoogwaardig, overal beschikbaar en vrij 
toegankelijk openbaar vervoer, ook in minder rendabele regio's, onderdeel is van de 
basisvoorzieningen;

23. herinnert eraan dat een goed functionerend en voor iedereen vrij toegankelijk openbaar 
vervoer ook vanwege de vergrijzing in de toekomst belangrijker zal worden en ook 
noodzakelijk is ter verwezenlijking van de klimaatdoelen in het kader van Europa 2020;

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

De term "aanbieder van maatschappelijke voorzieningen" is niet gedefinieerd op 
communautair niveau en wordt ook door de Europese Commissie op verschillende manieren 
gebruikt. Aanbieders van maatschappelijke voorzieningen verlenen zowel universele als 
openbare diensten, waarbij ook de laatstgenoemde begrippen door de Commissie op de meest 
uiteenlopende wijze worden gedefinieerd. Ook de afzonderlijke lidstaten hanteren 
verschillende interpretaties van welke diensten door aanbieders van maatschappelijke 
voorzieningen moeten worden aangeboden. Dit alles heeft geleid tot regelrechte verwarring 
over de term.

Alle, of ten minste de meeste, maatschappelijke voorzieningen hebben echter 
gemeenschappelijke elementen. Het gaat in alle gevallen om diensten die essentieel zijn voor 
het leven en de sociale en culturele deelname van mensen aan de Europese maatschappij. De 
consumenten hebben dus niet de keus of zij de dienst willen verkrijgen, maar alleen van 
welke aanbieder zij deze willen ontvangen. Zodoende ontstaat vaak een hiërarchische 
verhouding tussen de dienstverlener en de consument.

Bovendien zijn veel van deze gebieden in de afgelopen vijftien jaar door middel van 
communautaire wetgeving geliberaliseerd. De afzonderlijke wetsvoorstellen werden toen 
uitvoerig besproken en waren omstreden en veel actoren hebben zich duidelijk uitgesproken 
tegen de liberaliseringsmaatregelen. De gewenste gevolgen van de liberalisering, zoals lagere 
prijzen, een betere keuze en nieuwe banen, zijn in veel lidstaten uitgebleven. De uitvoering 
van de wetgeving heeft daarentegen op veel plaatsen geleid tot de afschaffing van bestaande 
structuren ten nadele van de consumenten, tot prijsstijgingen, tot ingewikkeldere 
contractvoorwaarden en tot het verlies van banen.

Om de grootte van het verslag te beperken, heeft de rapporteur zich beperkt tot het uitwerken 
van enkele gemeenschappelijke elementen van de maatschappelijke voorzieningen, het 
bekijken van de maatschappelijke voorzieningen vanuit het oogpunt van de consument en het 
in het kader hiervan formuleren van aanbevelingen ter verbetering van de bestaande 
consumentenbescherming. Daarnaast heeft de rapporteur zich gericht op vier grote sectoren 
die in de afgelopen jaren zijn geliberaliseerd en die grotendeels zijn geïntegreerd in de interne 
markt: energie, telecommunicatie, openbaar vervoer en postdiensten.

Het gaat de rapporteur erom noodzakelijke maatregelen voor de toegankelijkheid en kwaliteit 
van dienstverlening door aanbieders van maatschappelijke voorzieningen vast te stellen. Hij 
herinnert er tegelijkertijd aan dat in artikel 14 van het Verdrag van Lissabon is bepaald dat de 
beginselen en voorwaarden voor het functioneren van de diensten van algemeen economisch 
belang moeten worden vastgesteld in het Europese wetgevingsproces. Daarbij moet in het 
bijzonder rekening worden gehouden met artikel 36 van het Handvest van de grondrechten. In 
aanvullend protocol nr. 26 wordt verwezen naar de waarden en principes:

- een verrichting en organisatie die zoveel mogelijk in overeenstemming zijn 
met de behoeften van de gebruikers 

- rekening houden met de verschillende sociale, culturele en geografische 
omstandigheden 

- het waarborgen van een hoog niveau van kwaliteit en veiligheid 
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- rekening houden met betaalbaarheid en gelijke behandeling 
- en zorgen voor een algemene toegang, rekening houdend met de rechten van 

de gebruiker.

Met name in het licht van de crisis is de behoefte aan regulering en optimalisatie toegenomen. 
De verlening van algemene diensten staat onder een bijzondere financiële druk en het risico 
bestaat dus dat een universele levering aan kwetsbare groepen niet meer of slechts beperkt 
kan plaatsvinden. Tegelijkertijd is de functie van algemene diensten als maatschappelijke 
stabilisatoren in gevaar en daalt daardoor het niveau van sociale inclusie.

Het verslag moet een bijdrage leveren aan de beschrijving van de factoren die de universele 
toegang verhinderen, uitgaande van deze uitdagingen, en heeft tot doel de manier waarop 
voldoende rekening kan worden gehouden met de behoeften van consumenten, onderwerp 
van discussie te maken.

Naast de beginselen van beschikbaarheid, betaalbaarheid en continuïteit, moet ook de 
uitwerking van sectorspecifieke actieplannen worden bevorderd en moet bovendien advies 
worden gegeven over de manier waarop kan worden gezorgd voor een universele toegang, in 
overeenstemming met de grondrechten.


