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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

De interne markt voor energie

1. herinnert eraan dat de geldende EU-wetgeving consumentenrechten beschermt en een 
gedegen basis biedt voor een concurrerende Europese energiemarkt; wijst er echter op dat 
deze wetgeving in een aantal lidstaten nog niet afdoende in nationale wetgeving is 
omgezet;

2. dringt er bij alle lidstaten op aan om het derde energiepakket en andere, gerelateerde EU-
wetgeving binnen de vastgestelde tijdslimieten en volledig ten uitvoer te leggen; verzoekt 
de Commissie om de omzetting van deze voorschriften nauwlettend in het oog te houden;

3. herinnert eraan dat in artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie wordt bepaald dat het beleid van de Unie op het gebied van energie moet 
worden gevoerd in een geest van solidariteit tussen de lidstaten; wijst erop dat bij de 
voltooiing van de interne markt voor energie rekening moet worden gehouden met de 
structurele socio-economische verschillen tussen Europese regio's en dat geen extra lasten 
aan de lidstaten mogen worden opgelegd;

4. benadrukt dat dringend actie op nationaal en EU-niveau noodzakelijk is om 
belemmeringen van planmatige of regelgevende aard voor investeringen in energie-
infrastructuur weg te nemen met het oog op de vrijmaking van het potentieel van de 
interne markt;

5. verzoekt de Commissie om zich in te zitten voor de uitvoering van dringende maatregelen 
die gericht zijn op het wegnemen van onevenwichtigheden in de bestaande energie-
infrastructuur van de Europese Unie die een belemmering voor de voltooiing van de 
interne energiemarkt en de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie vormen;

6. dringt er bij de lidstaten op aan om NRI's de bevoegdheden en de middelen te geven om 
hun plichten, zoals monitoring en een deugdelijke klachtenafhandeling, uit te voeren, 
vraagt de Commissie en ACER om te komen met aanbevelingen ten aanzien van hoe de 
toezichthoudende bevoegdheden van de NRI's kunnen worden verbeterd; verzoekt de 
Commissie om een betere coördinatie en de uitwisseling van beste praktijken en 
informatie tussen NRI's en nationale en Europese bevoegde autoriteiten te bevorderen;

7. benadrukt het feit dat er aanzienlijke verschillen tussen energierekeningen bestaan, 
afhankelijk van de leverancier, wat betreft de kwantiteit en de kwaliteit van de informatie 
die aan de Europese energieconsumenten wordt verstrekt; benadrukt dat het essentieel is 
om consumenten tijdig van toereikende informatie over hun verbruik en de prijzen te 
voorzien, zodat ze de energieleverancier van hun voorkeur kunnen kiezen;



PE480.801v02-00 4/9 AD\899786NL.doc

NL

8. wijst erop dat in sommige lidstaten consumenten tot nu toe niet vrij hun 
elektriciteitsleverancier hebben kunnen kiezen en geen concurrerende en eerlijke prijs 
voor elektriciteit betalen; wijst erop dat consumenten, om hun actieve deelname te 
bewerkstelligen, uitgebreid moeten worden voorgelicht en opgeleid en dat er voor de 
consumenten voorlichtingscampagnes moeten worden opgezet om hen in staat te stellen 
van de verspreiding van slimme energiesystemen te profiteren; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om de deelname van consumenten aan de totstandbrenging van slimme 
energiesystemen te stimuleren en mogelijk te maken, in het bijzonder door de uitwerking 
van toegankelijke, efficiënte en transparante financieringsregelingen, en om het gebruik 
van slimme meters die consumenten een duidelijk beeld van hun energieverbruik geven 
te bevorderen; benadrukt dat de gas- en elektriciteitsprijzen in Europa redelijk, 
transparant en gemakkelijk met elkaar te vergelijken moeten zijn; benadrukt de noodzaak 
om transparante en correcte facturering op basis van het daadwerkelijke verbruik, een 
standaardformaat voor facturen en de verspreiding van doeltreffende instrumenten voor 
het vergelijken van alle prijzen, alsmede de mogelijkheid om eenvoudig en snel wisselen 
van leverancier, te bevorderen;

9. is voorstander van de vaststelling van een gemeenschappelijke methode en een 
gemeenschappelijk, alomvattend en eenvoudig te gebruiken formaat voor 
energiegerelateerde facturen en van een minimum aan informatie die leveranciers op de 
factuur moeten vermelden, zodat consumenten overal in de EU de inhoud van hun 
energierekening begrijpen en op basis daarvan economischer en efficiënter met energie 
kunnen omgaan;

10. wijst op de positieve resultaten die in enkele lidstaten zijn behaald met het aan 
energiemaatschappijen opleggen van energiebesparingseisen, waardoor onder meer het 
gebruik van slimme elektriciteitsmeters door en ten voordele van consumenten significant 
is toegenomen;

11. wijst op het belang van maatregelen om de energie-efficiëntie te vergroten, met name in 
de bouwsector; verzoekt de lidstaten om voor een voldoende aantal energieauditoren te 
zorgen, zodat alle consumenten een energieaudit kunnen laten uitvoeren; verzoekt de 
lidstaten en de Commissie om in het toekomstige meerjarig financieel kader voldoende 
middelen te reserveren voor de financiering van maatregelen om de energie-efficiëntie in 
de bouwsector, en met name de energie-efficiëntie van woningen, te vergroten; verzoekt 
de lidstaten en de Commissie een wettelijk kader in te voeren om energieleveranciers aan 
te moedigen tot en te betrekken bij het treffen van maatregelen om de energie-efficiëntie 
te vergroten, met name in de bouwsector;

Digitale interne markt

12. roept de Commissie op om de markt te monitoren en om hiaten in de wetgeving die een 
belemmering vormen voor de volledige voltooiing van de interne markt voor digitale en 
telecommunicatiediensten aan te pakken;

13. herinnert eraan dat een digitale interne markt waar diensten vrij kunnen worden 
aangeboden op een markt met vijfhonderd miljoen consumenten van cruciaal belang is 
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om het concurrentievermogen te vergroten en de economische groei te bevorderen, voor 
kwalitatief hoogwaardige banen zorgt en de ontwikkeling van de EU tot een 
kenniseconomie stimuleert;

14. wijst erop dat een Europese markt met vijfhonderd miljoen consumenten die over een 
breedbandverbinding beschikken de ontwikkeling van de interne markt sterk zal 
versnellen; benadrukt de noodzaak om de digitale agenda te verbinden met nieuwe 
diensten als e-handel, e-gezondheid, e-leren, e-bankieren en e-overheidsdiensten;

15. roept de lidstaten op om de EU-telecommunicatiewetgeving tijdig ten uitvoer te leggen 
en verzoekt de Commissie om dit tenuitvoerleggingsproces nauwlettend te volgen en 
sancties op te leggen voor niet-tenuitvoerlegging;

16. wijst erop dat een roamingvrij Europa voor mobiele telecommunicatie een doel van de 
Europese Unie moet zijn, als middel om de interne markt voor digitale en 
telecommunicatiediensten te voltooien, de concurrentie tussen dienstverrichters aan te 
wakkeren door het voor nieuwe bedrijven gemakkelijker te maken om de markt te 
betreden, de rechten van consumenten te handhaven en een consistent en veerkrachtig 
platform voor digitale en telecommunicatiediensten in de Unie te creëren;

17. dringt er bij de lidstaten op aan om ervoor te zorgen dat NRI's over de middelen 
beschikken die hen in staat stellen om ongelijke kwaliteit van dienstverlening te 
monitoren en te bestraffen en om rekening te houden met de feedback van consumenten; 
verzoekt de lidstaten om voorlichtingscampagnes te starten om consumenten bewust te 
maken van hun rechten, zodat hun onderhandelingspositie tegenover aanbieders van 
communicatiediensten wordt versterkt;

18. roept NRI's en consumentenorganisaties op om een duidelijk en transparant overzicht te 
geven van de telecommunicatiediensten en -prijzen die aan consumenten worden 
aangeboden; beveelt aan dat de prijzen van telecommunicatiediensten (zoals voicemail, 
sms-diensten en dataverkeer) worden weergegeven als een uniforme prijs (per minuut, 
per sms en per MB) om de vergelijking van de aangeboden diensten en van bundels te 
vergemakkelijken; bij deze vergelijking moeten ook andere elementen worden betrokken, 
zoals een minimumperiode en sancties, die ook van invloed kunnen zijn op de prijs; 
benadrukt dat consumenten kosteloos toegang moeten hebben tot alle informatie die 
nodig is om een keuze tussen aanbieders te maken; om onverwacht hoge facturen te 
voorkomen en het consumentenbewustzijn te vergroten moeten consumenten de 
mogelijkheid krijgen om gebruikslimieten vast te stellen, niet alleen voor 
roamingdiensten, maar ook voor binnenlandse diensten, met name voor dataverkeer, 
aangezien zij zich vaak niet bewust zijn van de gevolgen van hun gebruik voor de hoogte 
van de factuur;

19. verzoekt de lidstaten de nodige stappen te nemen om de toegang voor kleinere aanbieders 
tot de markt voor mobiele diensten, die op dit moment wordt gedomineerd door een 
beperkt aantal actoren, te vergemakkelijken;

Toegang voor het MKB tot financiering, openbare aanbestedingen en ondersteunende 
maatregelen
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20. roept de Commissie op om de toegang van het MKB tot kapitaalmarkten te verbeteren 
door de informatievoorziening te stroomlijnen en de financieringsprocedures te 
vereenvoudigen en efficiënter en transparanter te maken; dringt er bij de lidstaten op aan 
de deelname van het MKB aan openbare aanbestedingen te stimuleren door elektronische 
aanbestedingsprocedures te ontwerpen, de administratieve procedures te vereenvoudigen 
en de administratieve lasten te verminderen, aanbestedingen in kavels op te splitsen en 
facturen van onderaannemers sneller te voldoen;

21. wijst erop dat de deelname van EU-bedrijven aan grensoverschrijdende aanbestedingen 
van overheidsopdrachten nog steeds zeer beperkt is en dat het door de verschillende en 
ingewikkelde administratieve procedures voor EU-bedrijven, met name in het MKB, 
moeilijk is om aan dergelijke aanbestedingen deel te nemen; verwelkomt de hervorming 
van openbare aanbestedingen zoals voorgesteld door de Commissie, en is van mening dat 
het vaststellen van gezamenlijke beginselen op EU-niveau, gekoppeld aan flexibele, 
duidelijke en eenvoudige regels op dit gebied, ondernemingen, met name in het MKB, in 
staat zou stellen beter gebruik te maken van de kansen die geboden worden door 
grensoverschrijdende openbare aanbestedingen; 

22. benadrukt dat de nationale systemen voor de elektronische aanbesteding van 
overheidsopdrachten verder moeten worden ontwikkeld om grensoverschrijdende 
dienstverrichting te vergemakkelijken, een interne markt voor diensten tot stand te 
brengen en de dienstenrichtlijn volledig ten uitvoer te leggen;

23. verzoekt de lidstaten en de Commissie om de investeringsmogelijkheden voor 
innovatieve startende ondernemingen te verruimen door belemmeringen voor het ontstaan 
van een EU-brede markt voor durfkapitaal weg te nemen;

24. benadrukt dat het essentieel is om een EU-breed systeem voor de e-aanbesteding van 
overheidsopdrachten tot stand te brengen, aangezien dit de transparantie en de 
concurrentie zal vergroten en tot een efficiëntere besteding van gemeenschapsgeld zal 
leiden;

25. roept de lidstaten op om de bestaande structuren en de oprichting van "one-stop shops" te 
gebruiken om de toegang tot informatie waardoor mkb-bedrijven Europese, nationale en 
plaatselijke financiering kunnen aanvragen, te vereenvoudigen en te vergemakkelijken, 
rekening houdend met het feit dat de toegevoegde waarde van "one-stop shops" groter is 
wanneer ze in de plaats komen van bestaande administratieve eenheden en daarom geen 
hogere last voor de belastingbetaler met zich meebrengen; benadrukt het belang van 
"one-stop shops" als startpunt om particuliere investeringen in onderzoek en energie aan 
te trekken en mogelijk te maken, en verzoekt de Commissie om versterking van de 
maatregelen om de Europese, nationale en locale financieringskaders verder te 
vereenvoudigen en transparanter te maken; dringt er bij de lidstaten op aan om de 
toegang voor mkb-bedrijven tot financiering te vergemakkelijken door de regels inzake 
de in te dienen gegevens te vereenvoudigen en de oprichting van elektronische 
databanken voor certificaten en andere ondersteunende documenten te bevorderen;

26. verzoekt de lidstaten en de Commissie om overeenkomsten tot stand te brengen die 
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MKB-bedrijven in staat stellen om in heel Europa actief te zijn en hun ideeën op de markt 
te brengen door hun toegang tot de markt te verbeteren en de administratieve lasten terug 
te dringen;

27. wijst op het belang van de ontwikkeling van Europese normen, wat absoluut noodzakelijk 
is om een interne markt tot stand te brengen en het internationale concurrentievermogen 
van de EU te verbeteren; verzoekt de Commissie om de toegang tot Europese normen 
voor MKB- en micro-ondernemingen te vergemakkelijken;

E-handel

28. verwelkomt de significante groei van de e-handel en vraagt aandacht voor de zorgen van 
consumenten over de veiligheid van transacties; verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om versterking van het wettelijk kader voor de bescherming van consumenten die 
gebruikmaken van e-handel en om een kader te ontwikkelen dat de certificering van de 
veiligheid van websites van e-handelsondernemingen, financiële instellingen en 
overheidsinstanties bevordert, zodat consumenten de betreffende websites met 
vertrouwen kunnen bezoeken;

29. wijst op de dringende noodzaak dat de EU het vertrouwen van bedrijven en consumenten 
in online handel vergroot en hen de middelen verstrekt om online handel te drijven
teneinde de grensoverschrijdende handel te vergroten; verzoekt daarom om 
vereenvoudiging van licentiesystemen en het opzetten van een efficiënt kader voor 
auteursrechten;

30. roept de lidstaten op om de richtlijn consumentenrechten snel ten uitvoer te leggen en 
verzoekt de Commissie om alle middelen waarover ze beschikt te gebruiken om de 
marktpenetratie van e-handel, als normale zakelijke praktijk bij transacties tussen 
bedrijven en tussen bedrijven en consumenten, te bevorderen;

31. dringt aan op het creëren van een "one-stop shop" voor btw in iedere lidstaat om de 
grensoverschrijdende e-handel voor het MKB en ondernemers te vergemakkelijken;

De interne markt voor diensten

32. betreurt dat het vrije verkeer van diensten, die 70% van het bbp van de Unie 
vertegenwoordigen, ernstig wordt belemmerd door administratieve obstakels en 
uiteenlopende nationale regels; pleit daarom voor de volledige tenuitvoerlegging van een 
uitgebreide dienstenrichtlijn die alle diensten in een modern kenniseconomie omvat;

33. benadrukt dat e-overheid vooral voor de burgers en het MKB in de EU voordelen biedt 
dankzij lagere administratieve kosten, aangezien burgers en MKB-bedrijven bij 
grensoverschrijdende activiteiten in de EU vaak op onoverkomelijke obstakels stuiten;

34. wijst erop dat de grootste obstakels voor grensoverschrijdende toegang tot e-
overheidsdiensten verband houden met het gebruik van elektronische handtekeningen en 
elektronische identificatie en op de incompatibiliteit van e-overheidssystemen op EU-
niveau; verzoekt de Commissie om de richtlijn inzake e-handtekeningen te herzien om de 
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wederzijdse erkenning van deze systemen te garanderen;

35. benadrukt het feit dat e-overheidstoepassingen moeten worden geëvalueerd en zo nodig 
worden gewijzigd om deze eveneens open te stellen voor gebruikers die geen EU-
ingezetenen zijn; benadrukt het feit dat compatibiliteit nodig is op lokaal, regionaal, 
nationaal en EU-niveau;

36. verzoekt de lidstaten om gebruik te maken van ICT-instrumenten om de transparantie en 
de verantwoordingsplicht te verbeteren, de administratieve lasten te verlagen, de 
administratieve procedures te verbeteren, de CO2-uitstoot te verminderen, zuiniger om te 
springen met openbare middelen en bij te dragen tot een meer participatieve democratie 
en tegelijkertijd vertrouwen en geloof op te bouwen;

37. betreurt dat het wetgevingsvoorstel om te garanderen dat websites van de overheidssector 
volledig toegankelijk zijn tegen 2015 vertraging heeft opgelopen; juicht het stappenplan 
voor digitale inclusie toe en verzoekt om de tenuitvoerlegging van het Web Accessibility 
Initiative (WAI) en de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) voor e-
overheidsportalen;

38. vraagt aandacht voor het feit dat het voor passagiers nog steeds moeilijk is om tickets 
voor reizen met verschillende vervoersmodaliteiten binnen de EU te boeken en te kopen 
en roept de Commissie, de lidstaten en vervoersondernemingen op om tegen 2015 een 
geïntegreerd multimodaal vervoersbewijssysteem op te zetten;

39. juicht het initiatief voor e-facturering toe, dat erop gericht is om het tegen 2020 de meest 
gebruikte vorm van facturering in de EU te maken, en is tevens ingenomen met het 
besluit van de Commissie tot oprichting van een Europees multi-stakeholderforum inzake 
elektronische facturering (EMSFEI);

40. onderstreept de aanzienlijke voordelen die e-facturering biedt (kortere betaaltermijnen, 
minder fouten, betere inning van btw, lagere kosten voor afdrukken en verzenden en 
geïntegreerde verwerking binnen het bedrijf) en nodigt de sector en de Europese 
normaliseringsorganisaties uit om hun inspanningen ter bevordering van convergentie 
naar een gezamenlijk gegevensmodel voor e-facturering voort te zetten;

41. wijst erop dat verschillen in de regulering van elektronische handtekeningen in de 
lidstaten nog steeds een belangrijk obstakel vormen voor een goede werking van de 
interne markt, met name op het gebied van de diensten; is van mening dat het van 
essentieel belang is om één systeem voor de erkenning van elektronische handtekeningen 
voor de hele EU op te zetten;

42. wijst op het belang van rechtszekerheid, een eenduidige technische omgeving en open en 
interoperabele oplossingen voor e-facturering die gebaseerd zijn op gemeenschappelijke 
wettelijke vereisten, bedrijfsprocessen en technische normen, zodat ze massaal toegepast 
kunnen worden.
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