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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het jaarverslag over het mededingingsbeleid
(2018/2102(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en met 
name de artikelen 7, 8, 9, 11,12, 39, 42 en 101 tot en met 109,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in het bijzonder de 
artikelen 35, 37 en 38,

– gezien het verslag van de Commissie van 18 juni 2018 over het mededingingsbeleid in 
2017 (COM(2018)0482) en het begeleidende werkdocument van de diensten van de 
Commissie van dezelfde datum,

– gezien het Witboek van de Commissie "Naar een effectievere EU-concentratiecontrole" 
van 9 juli 2014 (COM(2014)0449),

– gezien het voorstel van de Commissie van 22 maart 2017 voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot toekenning van bevoegdheden aan de 
mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter 
waarborging van de goede werking van de interne markt (COM(2017)0142),

– gezien zijn resolutie van 5 februari 2014 over EU-samenwerkingsovereenkomsten 
betreffende de handhaving van het mededingingsbeleid – de toekomst1,

– gezien de relevante regels, richtsnoeren, besluiten, resoluties, mededelingen en 
documenten van de Commissie over mededinging,

– gezien zijn resoluties van 19 april 20182 en 14 februari 20173 over de jaarverslagen over 
het EU-mededingingsbeleid in 2017, respectievelijk 2016,

– gezien artikel 52 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen 
van de Commissie internationale handel en de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling (A8�0000/2018),

1. verwelkomt de activiteiten en de inspanningen van de Commissie gericht op de 
daadwerkelijke toepassing van de mededingingsregels in de Unie;

2. is van oordeel dat de op de Verdragen stoelende mededingingsregels moeten worden 
geïnterpreteerd in het licht van de bredere Europese waarden die aan de sociale 
markteconomie van de Unie ten grondslag liggen, te weten milieu- en sociale 
bescherming, overwegingen inzake gelijkheid, consumentenbescherming en 

                                               
1 PB C 93 van 24.3.2017, blz. 71.
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0187.
3 PB C 252 van 18.7.2018, blz. 78.
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volksgezondheid, als bedoeld in artikel 7 VWEU; is derhalve de mening toegedaan dat 
activiteiten die negatieve sociale en milieu-externaliteiten veroorzaken tot 
marktverstoringen leiden én dat deze via het mededingingsrecht moeten worden 
aangepakt, terwijl activiteiten die op sociaal en milieuvlak positieve gevolgen hebben 
expliciet mede in overweging moeten worden genomen bij het beoordelen van op de 
Verdragen gebaseerde mededingingsbepalingen;

3. geeft aan dat zelfs wanneer producten en diensten gratis worden aangeboden 
consumenten soms oneerlijk gedrag moeten accepteren, zoals een lagere kwaliteit of 
afpersingspraktijken; dringt met het oog op de onderhavige gevallen dan ook aan op de 
formulering van een "schadeleerstuk", dat verder moet reiken dan uitsluitend op de prijs 
gerichte benaderingen, maar ook oog moet hebben voor bredere overwegingen zoals de 
invloed op de persoonlijke levenssfeer van burgers;

4. wijst er met klem op dat het zeer belangrijk is nu snel een doeltreffend en bij de 
uitdagingen van de data-economie aansluitend kader vast te stellen; geeft in het 
bijzonder aan dat digitale platforms, doordat ze steeds omvangrijkere gegevensstromen 
controleren, aanzienlijke netwerkexternaliteiten en schaalvoordelen genereren, en 
uiteindelijk, door middel van buitensporige concentratie, winstbejag en een dominante 
marktpositie, marktfalen veroorzaken;

5. verzoekt de Commissie in dit verband het controleren van de data die nodig zijn voor 
het ontwikkelen en leveren van diensten ook bij het formuleren van richtsnoeren met 
betrekking tot artikel 102 VWEU als het uitoefenen van marktmacht te kwalificeren én 
interoperabiliteit te verlangen tussen onlineplatforms en aanbieders van sociale 
netwerken; verzoekt de Commissie in haar volgende jaarverslag over het 
mededingingsbeleid een apart hoofdstuk aan deze vraagstukken te wijden, inclusief case 
studies over maximumprijzen in sectoren als onlineplatforms voor accomodaties en 
toerisme;

6. is van oordeel dat de jurisdictionele drempels voor het starten van een EU-onderzoek 
naar een concentratie, die op de omzet van het overnemende en het over te nemen 
bedrijf stoelen, niet geschikt zijn voor de digitale economie, waar 'waarde' vaak- voor 
advertentiedoeleinden - wordt uitgedrukt in het aantal bezoekers van een website; stelt 
voor deze drempels te herzien en aan te passen aan i) het aantal consumenten dat met de 
gevolgen van een concentratie wordt geconfronteerd, en ii) de waarde van de hieraan 
gerelateerde transacties;

7. onderstreept dat de belemmeringen voor de toegang tot de digitale economie steeds 
onoverkomelijker worden, omdat naarmate oneerlijke gedragingen langer aanhouden 
het steeds moeilijker wordt daar iets aan te doen; is in dit verband van oordeel dat de 
Commissie doeltreffend gebruik moet maken van tussentijdse maatregelen, én een 
correcte rechtsbedeling en de rechten van ondernemingen waartegen een onderzoek 
loopt, moet waarborgen;

8. wijst op de discrepanties tussen de regels inzake staatssteun op het gebied van 
liquidatiesteun enerzijds en de afwikkelingsregeling als bedoeld in de richtlijn herstel en 
afwikkeling van banken anderzijds; stelt vast dat de Commissie in twee recente zaken in 
weerwil van de conclusie van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad dat 
afwikkeling niet kon worden gerechtvaardigd op grond van het algemeen belang toch 
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staatssteun heeft goedgekeurd met het argument dat het economische problemen op 
regionaal niveau zou helpen opvangen, waarmee dus sprake was van twee divergerende 
interpretaties van het concept algemeen belang; dringt er derhalve bij de Commissie op 
aan haar interpretatie van de desbetreffende staatssteunregels nog eens tegen het licht te 
houden met inachtneming van het bepaalde in de richtlijn herstel en afwikkeling van 
banken, en haar bankenmededeling van 2013, met inbegrip van het onderdeel over 
liquidatiesteun, overeenkomstig te herzien;

9. herhaalt haar verzoek aan de Commissie te onderzoeken of banken sinds het begin van 
de crisis impliciete subsidies en staatssteun hebben ontvangen in de vorm van 
liquiditeitssteun van de centrale banken; wijst nog eens op de toezegging van 
commissaris Vestager - gedaan tijdens de gestructureerde dialoog met de ECON-
commissie van het Parlement in november 2017 - om een onderzoek in te stellen naar 
mogelijke verstoringen van de mededinging die het gevolg zijn van het 
aankoopprogramma voor de bedrijfssector van de ECB, en een inhoudelijk antwoord te 
geven;

10. maakt zich ernstige zorgen om de vergaande concentratie in de 
voedselbevoorradingsketen, die erin bestaat dat vier bedrijven met sterke onderlinge 
financiële banden 60 % van de mondiale markt voor zaadgoed en 70 % van de mondiale 
markt voor gewasbeschermingsmiddelen in handen hebben, ten nadele van 
consumenten, landbouwers, het milieu en de biodiversiteit; geeft aan dat een dergelijke 
oligopolie de landbouwers technologisch en economisch nog afhankelijker zal maken 
van een handvol mondiaal geïntegreerde 'one-stop-shop'-platforms, tot een beperkte 
zaadgoeddiversiteit zal leiden, in innovatietrends zal resulteren die minder oog hebben 
voor het milieu en de biodiversiteit, en, uiteindelijk, ten gevolge van een gereduceerde 
mededinging, de innovatie negatief zal beïnvloeden;

11. verzoekt de Commissie de EU-verordening inzake concentraties te herzien met als doel 
er de bevoegdheid in op te nemen om, net als op dit moment al mogelijk is in een aantal 
lidstaten, maatregelen vast te stellen voor het beschermen van de Europese openbare 
orde en de rechten en beginselen als verankerd in het VWRU en het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, inclusief de milieubescherming;

12. dringt erop aan artikel 101, lid 3, VWEU ook in de horizontale richtsnoeren van de 
Commissie zodanig te interpreteren dat de nadruk niet op een eng opgevat en vooral op 
de prijs stoelend consumentenwelzijn ligt, maar in plaats daarvan op een wijze die oog 
heeft voor sociale en milieudoelstellingen, door middel van het bevorderen van 
horizontale coördinatie gericht op het verbeteren van de milieu- en sociale 
duurzaamheid van de bevoorradingsketen; geeft aan dat de voordelen die met een 
dergelijk akkoord op een bepaalde markt tot stand worden gebracht voldoende groot 
moeten zijn om als tegengewicht te dienen voor de mededingingsverstorende gevolgen 
die zij hebben op hetzij dezelfde, hetzij een totaal andere geografische markt;

13. onderkent dat de wettelijk bindende toezeggingen die door de lidstaten in het kader van 
de Klimaatovereenkomst van Parijs zijn gedaan, niet kunnen worden verwezenlijkt 
zonder concrete maatregelen voor het bevorderen en financieren van de productie en het 
gebruik van hernieuwbare energie; neemt nota van de geplande herziening van de 
richtsnoeren inzake staatssteun en energie, die voortaan ook van toepassing zullen zijn 
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op twee van de sectoren die het meest van overheidssubsidies profiteren, namelijk 
kernenergie en fossielebrandstofextractie, en die zal zorgen voor meer flexibiliteit voor 
door consumenten zelf gegenereerde hernieuwbare energie;

14. beklemtoont dat het belangrijk is de mededingingsautoriteiten voldoende middelen ter 
beschikking te stellen voor het uitvoeren van hun taken; steunt in dit verband het 
voorstel om het internemarktprogramma in het kader van het meerjarig financieel kader 
(MFK) 2021-2027 uit te breiden met een mededingingsonderdeel;

15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de nationale parlementen van de lidstaten.
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