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SUGGESTIES 

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie interne markt en 

consumentenbescherming onderstaande suggesties in hun ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt dat duurzame economische groei in Europa alleen kan worden verwezenlijkt 

door de ontwikkeling van sectoren die worden gekenmerkt door een grote economische 

toegevoegde waarde; moedigt bijgevolg alle inspanningen van de Commissie aan die de 

overgang naar een digitale economie ondersteunen; benadrukt dat het noodzakelijk is 

wereldwijde banden te ontwikkelen en een eind te maken aan de huidige versnippering 

van nationale voorschriften betreffende digitale diensten; roept de Commissie op het 

geplande tijdschema na te leven dat bedoeld is om een ware digitale interne markt te 

verwezenlijken die gebaseerd is op eerlijke concurrentie en een hoog niveau van 

consumentenbescherming; 

2. benadrukt dat de positieve effecten van de digitalisering van de financiële diensten in de 

zin van kosteneffectiviteit en verbeterde diensten "op maat" voor de consument, in 

potentie kunnen zorgen voor vriendelijke financiële producten en diensten, die de ervaring 

van de klant aangenamer maken; 

3. benadrukt het belang van de digitale interne markt voor de Europese economie; herinnert 

eraan dat volgens een raming van de Commissie de ontwikkeling van de digitale interne 

markt 415 miljard EUR per jaar kan bijdragen aan de Europese economie en voor 

3,8 miljoen nieuwe banen kan zorgen; benadrukt dat de digitale sector niet alleen in een 

gestaag tempo groeit, maar dat digitale technologieën ook in traditionele sectoren van de 

Europese economie nieuwe mogelijkheden bieden; 

4. is van mening dat de digitalisering van de economie een onvermijdelijke en positieve 

ontwikkeling is die vooruitgang, groei en innovatie zal teweegbrengen voor het Europese 

bedrijfsleven en met name voor kleine en middelgrote ondernemingen, die moeten worden 

begeleid; 

5. verzoekt de Commissie de benadering van "digitaal eerst" te bevorderen bij de werking 

van publieke instellingen en bij het ontwerp van wetgevingsbesluiten; is van oordeel dat 

de strategie van digitaal eerst voordelen kan bieden in termen van kostenbesparingen, 

ecologische duurzaamheid en betere dienstverlening, zodat ook de kloof tussen de burger 

en de Europese instellingen kan worden verkleind; 

6. merkt op dat voor het bereiken van economische convergentie in alle Europese regio's, de 

digitale kloof aanzienlijk moet worden verminderd en de gelijke, open en niet-

discriminerende toegang tot het internet voor alle Europese burgers en bedrijven, en met 

name kmo's, moet worden gewaarborgd; benadrukt dat toegang tot het internet als een 

openbaar goed moet worden beschouwd dat steeds belangrijker wordt voor het dagelijkse 

leven; moedigt verdere publieke en private investeringen in infrastructuur aan om de 

ontwikkeling van het internet in de perifere regio's van de EU mogelijk te maken; 

verzoekt de Commissie zich in dit verband opnieuw te buigen over de huidige toepassing 

van de staatssteunregels; is ingenomen met de geplande inspanningen van het Europees 

Fonds voor strategische investeringen op dit gebied; 
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7. is van oordeel dat om een effectieve digitale interne markt te vestigen, eindgebruikers 

erop moeten kunnen vertrouwen dat consistente beschermingsnormen zijn gewaarborgd, 

en ondernemingen ervan verzekerd moeten zijn dat ze kunnen vertrouwen op een 

gemeenschappelijk en rechtvaardig regelgevingskader dat vergelijkbare regels voor 

vergelijkbare diensten afdwingt; 

8. is ingenomen met de goedkeuring van de herziene betalingsdienstenrichtlijn; beklemtoont 

dat, indien de Unie de EU-brede elektronische handel wil verbeteren, het nodig is dat er 

onverwijld pan-Europese kant-en-klare elektronische/mobiele betalingen op grond van 

een gemeenschappelijke norm worden gerealiseerd, en dat de herziene 

betalingsdienstenrichtlijn correct wordt uitgevoerd; 

9. merkt op dat ondanks de hoge werkloosheidscijfers in de Unie, veel banen vacant blijven 

als gevolg van de mismatch van de vaardigheden; benadrukt dat het, teneinde de 

economische kansen te benutten die de digitale interne markt biedt, van groot belang is 

om arbeids- en onderwijsbeleid te bevorderen dat gericht is op het verbeteren van de 

digitale vaardigheden van de Europese burgers; verzoekt de Commissie programma's op 

te stellen die bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen; 

10. is van oordeel dat pan-Europese systemen voor elektronische/mobiele betalingen ("e-

SEPA") grensoverschrijdende elektronische handel een impuls geven door middel van 

efficiëntere en snellere retailbetalingen; merkt op dat er waardevolle lessen kunnen 

worden getrokken uit ervaringen met systemen zoals Faster Payments en PayM; 

11. wijst erop dat voor een bloeiende digitale economie de toegang tot kapitaal voor zowel 

nieuwe als bestaande ondernemingen, met name kmo's en micro-ondernemingen, moet 

worden verbeterd; is ingenomen met de inspanningen van de Commissie voor een 

kapitaalmarktenunie, waarin alternatieve financieringsbronnen voor het Europese 

bedrijfsleven en voor langetermijnprojecten zijn opgenomen en die dus een aanvulling 

vormt op de strategie voor de digitale interne markt; moedigt verdere raadpleging, de 

evaluatie van de bestaande wetgeving, de verspreiding van goede praktijken op gebieden 

als crowdfunding en peer-to-peer lending, en nieuwe stimulansen voor durfkapitaal in de 

EU aan; 

12. benadrukt dat het van cruciaal belang is dat de digitale interne markt wordt geschraagd 

door een efficiënt en klantvriendelijk betalingssysteem; is ingenomen met de vorderingen 

van de afgelopen jaren bij het mogelijk maken van toegang, het verbeteren van de 

concurrentie, het verbeteren van veiligheid en het bevorderen van grensoverschrijdende 

activiteiten op de markt van betalingsdiensten (bijvoorbeeld door middel van SEPA, de 

nieuwe richtlijn betalingsrekeningen, de nieuwe regeling inzake afwikkelingsprovisies en 

de herziene betalingsdienstenrichtlijn); benadrukt dat er de komende jaren aanvullende 

maatregelen moeten worden overwogen om bij te blijven met de innovatieve 

ontwikkelingen en de weg vrij te maken voor verdere grensoverschrijdende integratie; 

13. verzoekt de Europese Autoriteit voor effecten en markten ondersteuning te bieden aan 

innovatie in gereguleerde sectoren, zoals infrastructuur voor transactieverwerking en 

gegevensrapportage, teneinde ervoor te zorgen dat de regelgeving niet wordt gebruikt als 

belemmering voor toegang door bestaande marktspelers om zo de ontwikkeling van 

nieuwe technologieën te verhinderen die de efficiëntie zouden kunnen vergroten en de 

kosten zouden kunnen terugbrengen, zoals technologie voor een blokketen of een 
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gedistribueerd grootboek; 

14. benadrukt het belang van cyberveiligheid bij de oprichting van de digitale interne markt, 

met name in de bancaire en financiële sector, bij betalingssystemen en bij de elektronische 

handel; verzoekt de Commissie daarom om de bedreigingen te volgen, in het bijzonder 

computerfraude en cyberaanvallen, om de preventieve maatregelen te verscherpen, om 

een kader te scheppen ter bevordering van een gecoördineerde aanpak van 

cybercriminaliteit op Europees niveau, en om Europese voorlichtingscampagnes te 

organiseren om de burgers van de Unie te informeren over de bedreigingen voor de 

cyberveiligheid; 

15. verzoekt de Commissie ten volle rekening te houden met de specificaties van financiële 

gegevens en de behoeften van mondiale regelgevers en toezichthouders bij de 

onderhandeling omtrent gegevensprivacy- en gegevensuitwisselingsovereenkomsten; 

16. benadrukt dat het belangrijk is om over eenvoudige, efficiënte en veilige 

betalingssystemen te beschikken voor de ontwikkeling en groei van de digitale interne 

markt; is verheugd over de vooruitgang die is geboekt op het gebied van de 

communautaire wetgeving inzake betalingssystemen; verzoekt de Commissie rekening te 

houden met deze ontwikkelingen bij de uitvoering van haar strategie inzake de digitale 

interne markt; 

17. is van mening dat digitale technologieën de toegang tot krediet voor verschillende 

belanghebbenden die van oudsher zijn uitgesloten van het bancaire en financiële stelsel 

vergemakkelijken en zo de sociale en economische ontwikkeling bevorderen; verzoekt de 

Commissie een strategie te ontwikkelen die bevorderlijk is voor de integratie en de 

toegang van de zwakste bevolkingsgroepen tot de digitale interne markt en daarmee tot 

nieuwe financiële en bancaire diensten; 

18. is van mening dat het bestaande fiscale kader niet langer mag worden toegepast, gezien de 

specifieke kenmerken van de digitale economie; is van mening dat, met inachtneming van 

de nationale bevoegdheden, meer coördinatie op belastinggebied noodzakelijk is om 

belastingfraude, belastingontduiking en agressieve fiscale planning te voorkomen, om 

verstoring van de markt en oneerlijke concurrentie te voorkomen en om een echte 

Europese digitale interne markt op te richten; dringt er bij de Commissie op aan de 

rapportage per land inzake belastingen voor multinationale ondernemingen uit te breiden 

tot alle sectoren, met uitzondering van kmo's en midcaps, het voorstel voor de 

gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

(CCCTB) goed te keuren, en steun te verlenen aan de invoering van digitale technologieën 

en goede praktijken met het oog op een meer efficiënte en tijdige vastlegging van fiscale 

gegevens; verzoekt de Commissie rekening te houden met de meest recente aanbevelingen 

van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in haar project om 

grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS) te bestrijden; 

19. beschouwt de ontwikkeling van een vereenvoudigd, uniform en samenhangend online 

btw-systeem als een prioriteit om de nalevingskosten te verminderen voor kleine en 

innovatieve ondernemingen die actief zijn binnen geheel Europa; dringt er verder op aan 

dat het beginsel van fiscale neutraliteit ten volle wordt nageleefd, ongeacht het feit of de 

vorm fysiek of digitaal is; verzoekt de Commissie overeenkomstig de gedane beloften 

dringend een voorstel in te dienen waardoor de lidstaten de btw-tarieven voor de pers, 
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digitale uitgeverijen, boeken en online publicaties kunnen verlagen; wijst erop dat de 

lidstaten krachtens de huidige btw-richtlijn van de EU een verlaagd btw-tarief mogen 

toepassen op culturele inhoud; verzoekt de Commissie de uitwisseling van goede 

praktijken tussen belastingautoriteiten en belanghebbenden te bevorderen teneinde 

passende oplossingen te ontwikkelen voor afdracht van belasting in de deeleconomie; is 

verheugd over de invoering van het mini-éénloketsysteem voor btw, dat een stap is naar 

de beëindiging van het tijdelijke btw-stelsel in de EU; is evenwel bezorgd over het feit dat 

het ontbreken van een drempel sommige kmo's in een lastig parket brengt ten aanzien van 

de naleving van de regeling; verzoekt de Commissie de regeling te herzien om ze 

bedrijfsvriendelijker te maken; 

20. wijst erop dat het belangrijk is innovatie te bevorderen en gelijke voorwaarden te 

scheppen in de zin van dezelfde operationele, veiligheids- en kapitaalvereisten voor alle 

financiële marktdeelnemers in de digitale economie; 

21. wijst op de bijzondere fiscale problemen waarmee kmo's worden geconfronteerd wanneer 

zij over de grenzen heen actief zijn; verzoekt de Commissie bijgevolg te zoeken naar 

opties om deze belemmeringen voor kmo's aan te pakken; 

22. benadrukt het belang van elektronische identificatie en vertrouwensdiensten om het aantal 

en de kwaliteit van elektronische uitwisselingen te doen toenemen met het oog op groei; 

verzoekt de lidstaten daarom alle nodige maatregelen te treffen om Verordening (EU) 

nr. 910/2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor 

elektronische transacties in de interne markt (de eIDAS-verordening) uiterlijk op 1 juli 

2016 ten uitvoer te leggen; 

23. steunt het besluit van de Commissie om een publiek debat te lanceren aan de hand van 

twee raadplegingen, de één inzake geoblokkades en de ander inzake platforms, online 

intermediairs, gegevens, cloud computing en de collaboratieve economie; benadrukt dat 

een definitie van het begrip "platform" noodzakelijk is om een duidelijk uitgangspunt voor 

de antitrusttoetsing te hebben; moedigt de Commissie aan een bedrijfsklimaat te scheppen 

dat de ontwikkeling van innovatieve ideeën, de bescherming van de arbeidsnormen, 

eerlijke concurrentie en gelijke voorwaarden voor digitale diensten waarborgt; erkent dat 

de snelle technologische ontwikkelingen op de digitale markt een technologisch neutraal 

kader voor toekomstige initiatieven vereisen; 

24. betreurt de lange duur van het onderzoek naar de praktijken van Google en betreurt het dat 

het onderzoek al verscheidene jaren zonder definitieve resultaten aansleept; is daarom 

ingenomen met de mededeling van punten van bezwaar van de Commissie aan Google 

inzake zijn productvergelijkingsdienst; verzoekt de Commissie alle problemen die in haar 

onderzoek aan het licht zijn gekomen, doortastend te onderzoeken, met inbegrip van alle 

andere terreinen van verticaal zoeken, aangezien dat uiteindelijk deel uitmaakt van het 

waarborgen van gelijke voorwaarden voor alle spelers op de digitale markt; 

25. is ingenomen met de plannen van de Commissie om een eind te maken aan 

onrechtvaardige geoblokkades die de consumentenkeuze beperken; acht het cruciaal dat 

gezorgd wordt voor correcte uitvoering van artikel 20, lid 2, van de dienstenrichtlijn, dat 

discriminatie in de levering van diensten op grond van nationaliteit of verblijfplaats 

verbiedt, en artikel 8, lid 3, van de richtlijn consumentenrechten, dat vereist dat uiterlijk 

aan het begin van het bestelproces duidelijk en leesbaar wordt aangegeven of er 
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beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden aanvaard; 

26. gelooft dat digitale betalingsdiensten van cruciaal belang zijn voor de economie; roept de 

Commissie op alle belemmeringen voor het online betalen in de EU weg te nemen en 

ervoor te zorgen dat alle commerciële EU-websites die betalingsdiensten zoals online 

betaalkaarten en creditcards accepteren, geen onderscheid maken op basis van de lidstaat 

waar de gebruiker zich voor deze betalingsdiensten aanmeldt; 

27. is van mening dat de ontwikkeling van een Europese digitale economie voldoende 

concurrentie en pluraliteit van dienstverleners vergt, en benadrukt dat het bestaan van 

netwerkeffecten het creëren van monopolies en oligopolies in de hand kan werken; steunt 

de inspanningen van de Commissie om misbruik van de markt te voorkomen en de 

belangen van de consument te beschermen; moedigt de Commissie aan om de 

belemmeringen voor toetreding tot de digitale economie in sectoren met weinig dominante 

spelers weg te nemen, behalve wanneer nodig voor prudentiële doeleinden of om de 

rechten van de consument te beschermen; dringt er bij de Commissie op aan 

discriminerende praktijken in alle sectoren van de digitale economie te bestrijden, met 

inbegrip van online winkelen en online betalingen, zoek- en sociale netwerken en 

netneutraliteit, als een extra middel om de markt voor concurrentie open te stellen; 

28. wijst op het belang van de data-economie voor de ontwikkeling van de digitale interne 

markt; merkt op dat de risico's voor de persoonlijke privacy een groot probleem vormen, 

aangezien deze het vertrouwen in de digitale omgeving schaden; roept de Commissie op 

de niveaus van transparantie, het gebruik van informatie en het misbruik van 

persoonsgegevens op online platforms te evalueren, en waar nodig passende regelgeving 

voor te stellen; 

29. is ingenomen met de lancering van de openbare raadpleging over de modernisering van de 

btw bij grensoverschrijdende elektronische handel door de Commissie in september 2015 

en beschouwt dit als een cruciale eerste stap om de manier waarop de btw wordt 

verrekend bij grensoverschrijdende online transacties te vereenvoudigen; verzoekt de 

Commissie de resultaten van deze openbare raadpleging te beoordelen en er na afloop aan 

het Parlement en het grote publiek verslag over uit te brengen; 

30. wijst er met klem op dat consumenten dezelfde mate van bescherming moeten genieten 

ongeacht welke producten zij aankopen en waar zij dat doen, d.w.z. op platforms voor 

elektronische handel dan wel via de traditionele handel; 

31. benadrukt dat er een grondige analyse moet worden verricht van de verschillende soorten 

"deeleconomie"-platforms, met als doel ervoor te zorgen dat relevante wetgeving de 

ontwikkeling van deze diensten mogelijk maakt teneinde nieuwe vormen van consumptie 

en productie toe te laten, en tegelijk een hoge mate van consumentenbescherming te 

bieden; 

32. is ingenomen met het initiatief van de Commissie voor een nieuw actieplan inzake e-

overheid; merkt op dat interoperabele e-handtekeningen en de daarmee samenhangende 

eIDAS-verordening buitengewoon relevant zijn voor de digitale interne markt voor 

financiële diensten, waarbij nieuwe hulpmiddelen worden geboden voor banken en 

verzekeringsmaatschappijen, zoals elektronische identificatie voor digitale 

aanmeldingsprocessen of instrumenten voor e-handtekeningen voor contracten en 
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betalingen; 

33. is enerzijds van mening dat er meer moet worden gedaan om de belemmeringen voor 

toegang tot de markt voor nieuwe en opkomende digitale ondernemingen weg te nemen, 

maar anderzijds dat deze ondernemingen tegelijkertijd verplicht moeten worden om de 

reeds lang bestaande binnenlandse regels na te leven, bijvoorbeeld wetgeving met 

betrekking tot belasting, gezondheid, veiligheid en werknemersrechten, en om te opereren 

op basis van dezelfde hoge normen die reeds aan bestaande ondernemingen op dat vlak 

worden opgelegd; 

34. wijst op het belang om de ontwikkeling van de digitale interne markt vergezeld te laten 

gaan van een modern en doelmatig kader om de continuïteit van elektronische handel en 

de bescherming tegen cybercriminaliteit te waarborgen, in het bijzonder op kritieke 

gebieden zoals bankdiensten; 

35. merkt op dat de economische beginselen die kenmerkend zijn voor de ontwikkeling van 

het internet en de verspreiding ervan, namelijk netneutraliteit, openheid en non-

discriminatie, worden bedreigd door de verspreiding van gesloten ecosystemen binnen het 

netwerk; benadrukt dat de ontwikkeling en de groei van deze ecosystemen, met de 

oprichting van een oligopolistische structuur op de markt van digitale diensten en 

goederen, ten koste gaan van de belangen van de consument en de innovatie en dus op de 

lange termijn een bedreiging zouden kunnen vormen voor de ontwikkeling van de digitale 

interne markt; 

36. roept de Commissie op dringend een initiatief te nemen om de wetgeving aan de 

technologische vooruitgang aan te passen en een ernstige belemmering voor de 

ontwikkeling van de markt voor e-boeken en e-kranten weg te nemen; 

37. benadrukt dat de Commissie moet doorgaan antitrustregels af te dwingen, met name de 

groepsvrijstelling inzake verticale overeenkomsten en de bijbehorende richtsnoeren, 

teneinde te zorgen dat de speciale regels inzake selectieve distributie niet worden gebruikt 

om de beschikbaarheid van producten via online handelskanalen te beperken en 

concurrentie ten nadele van consumenten te voorkomen; 

38. is van oordeel dat de specifieke kenmerken van de digitale economie, met name in 

verband met de degressieve en naar nul neigende marginale kosten en het bestaan van 

sterke netwerkeffecten, schaalvoordelen en dus concentratie mogelijk maken; dringt er bij 

de Commissie op aan een mededingingsbeleid te ontwikkelen dat rekening houdt met de 

specifieke kenmerken en uitdagingen in verband met de digitale economie; 

39. verzoekt de Commissie een gedurfd voorstel te doen tot herziening van de btw-richtlijn 

(2006/112/EG) teneinde het grensoverschrijdende btw-stelsel duidelijker en minder 

belastend te maken voor bedrijven en met name kmo's; 

40. wijst erop dat er in sommige markten door de overlapping tussen modellen van de 

deeleconomie en de markteconomie, verstoringen kunnen optreden in de vrije 

concurrentie; verzoekt de Commissie een regelgevend kader te bevorderen dat de 

ontwikkeling van de deeleconomie stimuleert en tegelijkertijd het behoud van gelijke 

voorwaarden en de naleving van de communautaire wetgeving, in het bijzonder met 

betrekking tot belastingen en arbeidsrecht, garandeert; 
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41. merkt op dat de ontwikkeling van de digitale interne markt kan worden bevorderd door 

het bestaan van innovatieclusters in de Unie, d.w.z. geografische gebieden met een sterke 

concentratie van digitale bedrijven en vaardigheden; verzoekt de Commissie deze 

gebieden verder te ontwikkelen en de verspreiding van goede praktijken en kennis te 

bevorderen; 

42. benadrukt het belang van starterscentra, business angels en de veelheid aan publieke en 

particuliere spelers en instanties die zich inspannen voor de ontwikkeling van bedrijven in 

de digitale sector; verzoekt de Commissie een strategie uit te stippelen die het mogelijk 

maakt om dergelijke partijen te betrekken bij de ontwikkeling van de digitale interne 

markt en een Europees netwerk van starterscentra tot stand te brengen. 

 



 

PE567.734v02-00 10/10 AD\1080248NL.doc 

NL 

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 1.12.2015    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

49 

8 

2 

Bij de eindstemming aanwezige leden Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, 

Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, 

Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, 

Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria 

Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, 

Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas 

Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, 

Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko 

Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato 

Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, 

Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, 

Sotirios Zarianopoulos 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers 

Matt Carthy, Philippe De Backer, Ashley Fox, Doru-Claudian 

Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Barbara Kappel, 

Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, 

Alessia Maria Mosca, Michel Reimon, Maria João Rodrigues 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

Agnes Jongerius, Anneleen Van Bossuyt, Igor Šoltes 

 
 


