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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

- gezien artikel 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en artikel 9 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), 

- gezien zijn resolutie van 14 januari 2014 over doeltreffende arbeidsinspecties als middel 

om de arbeidsomstandigheden in Europa te verbeteren1, 

- gezien zijn resolutie van 19 januari 2016 "Naar een akte voor een digitale interne markt"2, 

A. overwegende dat de economische gevolgen van de financiële crisis nog steeds voelbaar 

zijn en dat het bbp in diverse lidstaten nog altijd lager is dan in 2008; 

B. overwegende dat de interne markt wordt gekenmerkt door aanhoudend hoge 

werkloosheidspercentages; overwegende het aantal werklozen sinds de financiële crisis 

met meer dan 6 miljoen is toegenomen; overwegende dat de Unie eind 2015 meer dan 

22 miljoen werklozen telde; 

C. overwegende dat maatregelen ter verlaging van de sociale normen en de normen op het 

gebied van arbeid, milieu en consumentenbescherming een neerwaartse spiraal in de hand 

werken en aldus bijdragen tot de verstoring van de eerlijke concurrentie op de interne 

markt; 

1. neemt verheugd kennis van de strategie voor de interne markt, die kansen kan bieden voor 

werknemers, ondernemingen en consumenten en de Europese economieën nieuw leven in 

kan blazen door het openen van de grenzen, het bevorderen van mobiliteit en het opheffen 

van belemmeringen voor de handel in goederen en diensten;  

2. wijst erop dat goede regelgeving zowel ondernemingen als werknemers ten goede kan 

komen en bovendien de economische groei en kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 

op de interne markt kan helpen bevorderen; neemt kennis van de agenda voor betere 

regelgeving van de Commissie , die onder meer voorziet in grotere betrokkenheid van 

belanghebbenden, bijvoorbeeld door middel van het REFIT-platform, en betere 

effectbeoordelingen; benadrukt dat het belangrijk is om niet alleen de kortetermijneffecten 

te onderzoeken, maar tevens na te gaan wat de langetermijnwaarde van de regelgeving is 

en wat de gevolgen zijn van het niet uitvaardigen van wetten; is van mening dat betere, 

doeltreffendere en eenvoudigere wetgeving de administratieve lasten zal verminderen en 

groei en werkgelegenheid zal stimuleren, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de 

hoge normen inzake de bescherming van de consument, de werknemer, de gezondheid en 

het milieu;  

3. merkt op dat de totstandbrenging van een interne markt waarin het vrije verkeer van 

goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd, een wezenlijke doelstelling is 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0012. 
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0009. 
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van de Unie; 

4. benadrukt dat de mobiliteit moet worden bevorderd door middel van opleidingen, stages, 

vaardigheden en inzetbaarheid, en via programma's zoals Erasmus+ en Eures, die 

miljoenen EU-werknemers de mogelijkheid bieden om waardevolle ervaringen op te 

doen; 

5. benadrukt dat in de strategie voor de interne markt rekening moet worden gehouden met 

de sociale dimensie overeenkomstig artikel 3 VEU en artikel 9 VWEU en dat in het kader 

hiervan voorstellen moeten worden gedaan om de werkloosheid en sociale uitsluiting te 

bestrijden; onderstreept dat de in strategie voor de interne markt meer nadruk moet 

worden gelegd op de bestrijding van de werkloosheid, en dan in het bijzonder 

langetermijnwerkloosheid, jeugdwerkloosheid en werkloosheid onder de generatie 50+, 

alsook op de bevordering van de sociale cohesie; roept de Commissie op haar strategie in 

dit opzicht te herzien;  

6. benadrukt dat in de strategie voor de interne markt niet voorbij moet worden gegaan aan 

het potentieel van de industriesector als het gaat om duurzame groei en kwalitatief 

hoogwaardige werkgelegenheid in Europa;  

7. is van mening dat de EU, om de doelstellingen van de interne markt te verwezenlijken en 

groei en werkgelegenheid te creëren, haar concurrentievermogen moet versterken aan de 

hand van de lijnen die zijn uitgezet in de verklaring van de Europese Raad over 

concurrentievermogen; 

8. is van mening dat de binnenlandse vraag - en in het bijzonder het versterken van de 

koopkracht, het treffen van innovatieve maatregelen en het investeren in de groene 

economie - essentieel is om het potentieel van de interne markt ten volle te benutten en 

duurzame groei te bevorderen; 

9. is van mening dat obstakels voor grensoverschrijdende handel de groei en het scheppen 

van werkgelegenheid kunnen belemmeren; dringt derhalve aan op een grondige analyse 

van elk afzonderlijk obstakel; benadrukt dat de lidstaten het recht hebben om diensten en 

beroepen te reguleren in overeenstemming met hun sociaal beleid; spoort aan tot het 

opzetten van grensoverschrijdende Eures-partnerschappen in grensregio's om een echte 

Europese arbeidsmarkt tot stand te helpen brengen; 

10. herinnert aan zijn verslag van 2014 over doeltreffende arbeidsinspecties, waarin wordt 

benadrukt dat arbeidsinspecties van belang zijn om verstoring van de interne markt te 

voorkomen; dringt aan op duidelijke EU-regels voor de coördinatie van 

socialezekerheidsstelsels; verzoekt de Commissie om in samenwerking met de lidstaten 

een studie te verrichten naar de mogelijke toegevoegde waarde van de opzet van een 

Europese arbeidsinspectie en een Europese socialezekerheidskaart; 

11. vermoedt dat het zonder concurrerende professionele en zakelijke diensten in de hele EU 

voor ondernemingen lastig is om concurrerend te blijven en nieuwe banen te creëren en in 

stand te houden; 

12. herinnert eraan dat op EU-niveau toezicht wordt gehouden op de naleving van het 

mededingingsbeleid; benadrukt dat oneerlijke concurrentie op de interne markt schade 
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berokkent aan ondernemingen die de regels naleven, en dan in het bijzonder kmo's; dringt 

er bij de Commissie en de lidstaten op aan daadkrachtige maatregelen te nemen om 

oneerlijke concurrentie aan te pakken die bijvoorbeeld gebaseerd is op de ontduiking van 

sociale, fiscale of arbeidswetgeving; 

13. is van mening dat het door Commissievoorzitter Juncker aanbevolen beginsel van gelijk 

loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek een belangrijk instrument is om 

marktverstoring tegen te gaan; 

14. herinnert eraan dat elke werknemer op de interne markt recht moet hebben op het hoogste 

niveau van bescherming wat betreft gezondheid en veiligheid op de werkplek, ongeacht de 

grootte van de onderneming, de standplaats van de werknemer of het onderliggende 

contract; 

15. roept de lidstaten op structuren op te zetten om grensarbeiders te adviseren en bij te staan 

in verband met de economische en sociale gevolgen die voortvloeien uit het feit dat ze in 

een andere lidstaat werken; 

16. stelt vast dat de verdieping van de interne markt en de digitale interne markt nieuwe 

kansen en uitdagingen met zich mee kan brengen en vragen op zal roepen wat betreft 

vaardigheden, nieuwe vormen van werk, financiële structuren, sociale bescherming, en 

gezondheid en veiligheid op het werk, en dat hierop moet worden ingegaan; meent dat 

deze verdieping in gelijke mate ten goede moet komen aan werknemers, ondernemingen 

en consumenten;  

17. betreurt dat in de strategie voor de interne markt geen specifieke aandacht wordt besteed 

aan de discrepantie tussen het aanbod van en de vraag naar vaardigheden, die nog altijd 

een belemmering vormt voor groei op de interne markt; stelt met bezorgdheid vast dat 

tussen 40 % - 47 % van de bevolking in de EU over onvoldoende digitale vaardigheden 

beschikt en dat de vraag naar digitaal vaardige werknemers jaarlijks met 4 % toeneemt, 

terwijl de overheidsuitgaven voor onderwijs sinds 2010 met 3,2 % zijn afgenomen; wijst 

erop dat als gevolg hiervan de concurrentiepositie van de EU op de middellange termijn 

alsook de inzetbaarheid van haar beroepsbevolking bedreigd worden; spoort de lidstaten 

aan te investeren in digitaal onderwijs en digitale vaardigheden; 

18. wijst op de kansen en de uitdagingen van de deeleconomie voor het scheppen van banen 

en voor een inclusievere arbeidsmarkt; dringt er bij de Commissie op aan om spoedig 

richtsnoeren te presenteren met betrekking tot de toepassing van het EU-recht op de 

verschillende modellen van de deeleconomie teneinde onzekerheid omtrent wetgeving 

weg te nemen; benadrukt dat de deeleconomie niet mag leiden tot ontwijking van 

belastingen en sociale lasten of tot niet-naleving van sociale en arbeidsregelgeving; wijst 

op de noodzaak om de wetgeving aan te passen en te moderniseren teneinde het potentieel 

van de deeleconomie ten volle te benutten, en dringt er bij de Commissie en de lidstaten 

op aan na te gaan in hoeverre behoefte is aan een kader, op het meest geschikte niveau, 

om eventuele leemten in de wetgeving op te vullen en een stijging van onzekere 

arbeidsvormen en schijnzelfstandigheid te voorkomen; 

19. is verheugd over het voornemen van de Commissie richtsnoeren inzake de deeleconomie 

vast te stellen die tegemoetkomen aan de dringende behoefte aan rechtszekerheid op veel 

gebieden, zoals op het vlak van gezondheids- en veiligheidsnormen, sociale zekerheid en 
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arbeidsbescherming; 

20. wijst erop dat met het maatregelenpakket voor arbeidsmobiliteit wordt beoogd bij te 

dragen tot het verdiepen en eerlijker maken van de interne markt; benadrukt evenwel dat 

ervoor moet worden gezorgd dat de maatregelen van dit pakket evenredig zijn en rekening 

houden met de gevolgen van het verschijnsel dat mobiliteit in belangrijke mate op 

bepaalde regio's kan zijn gericht; 

21. is van mening dat de strategie voor de interne markt nieuwe kansen kan bieden aan kmo's, 

die de ruggengraat van de economieën van de EU vormen, en aan micro-ondernemingen 

en innoverende start-ups; is van mening dat de totstandbrenging van een gunstig 

ondernemingsklimaat, door middel van betere kaders inzake particuliere participatie voor 

kmo's, bevordering van de toegang tot financiering, de ontwikkeling van degelijke 

wetgeving en de consequente toepassing van het "denk eerst klein"-principe in de hele 

interne markt, van essentieel belang is en de groei en het scheppen van werkgelegenheid 

zou kunnen ondersteunen; 

22. meent dat er in het bijzonder aandacht dient te worden besteed aan de ontwikkeling van 

efficiënte en transparante administratieve eisen voor ondernemingen; dringt aan op de 

opzet van één-loketinstanties in de lidstaten ter ondersteuning van kmo´s en startende 

ondernemingen, bijvoorbeeld door middel van vereenvoudigde btw-verplichtingen; 

23. wijst op de steun van de Commissie voor duale onderwijsstelsels, die naast de bevordering 

van persoonlijke ontwikkeling kunnen helpen om de vaardigheden en kwalificaties van 

Europese werknemers beter af te stemmen op de reële behoeften van de arbeidsmarkt; 

onderstreept dat duale onderwijsstelsels in geen geval nadelen mogen ondervinden van de 

strategie voor de interne markt, terwijl de kwaliteit van stages en met name de 

arbeidsbescherming moeten worden gewaarborgd; wijst op de belangrijke rol die de 

sociale partners spelen bij de ontwikkeling van duale onderwijsstelsels; is van mening dat 

een duaal onderwijsstelsel in een bepaalde lidstaat niet eenvoudigweg kan worden 

gekopieerd in een andere lidstaat, maar dat er in Europees verband wel aandacht moet 

worden besteed aan de sterke onderlingen samenhang tussen duaal onderwijs en 

jeugdwerkgelegenheid; 

24. merkt op dat de dienstenmarkt versnipperd blijft; dringt er bij de Commissie op aan de 

correcte tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn door de lidstaten te waarborgen en de 

noodzakelijke hervormingen door te voeren om belemmeringen in de dienstensectoren op 

te heffen, door een gerichte sectorspecifieke benadering ten aanzien van diensten vast te 

stellen, zonder de normen voor de bescherming van consumenten, werknemers, 

gezondheid en milieu, te verlagen of, in voorkomend geval, te tornen aan de stelsels van 

arbeidsverhoudingen in de lidstaten; wijst erop dat de ontoereikende handhaving van 

bestaande regels de mogelijkheden voor ondernemingen beperkt en het creëren van 

werkgelegenheid belemmert; benadrukt dat uit onderzoek naar voren is gekomen dat 

minder administratieve lasten er niet alleen toe leiden dat er meer ondernemingen worden 

opgestart, maar ook dat het potentieel voor het scheppen van banen wordt versterkt;  

25. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om, als een belangrijke stap richting het 

openstellen van de interne markt en het stimuleren van de werkgelegenheid, de 

regelgevingsbelemmeringen weg te werken die de toegang tot bepaalde beroepen 

beperken; 
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26. verzoekt de Commissie om ernaar te streven dat de procedure voor de 

grensoverschrijdende dienstverlening een vereenvoudigde vorm krijgt en gelijkgetrokken 

wordt, zodat bij de detachering van werknemers minder eisen worden gesteld en kmo's 

beter in de interne markt kunnen worden geïntegreerd; 

27. is van mening dat het essentieel is voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de 

strategie voor de interne markt dat de administratieve lasten worden gereduceerd, evenals 

de nalevingskosten voor ondernemingen, in het bijzonder voor kmo's, en dat overbodige 

wetgeving wordt ingetrokken, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de hoge 

normen inzake de bescherming van de consument, de werknemer, de gezondheid en het 

milieu; 

28. onderstreept in dit verband het feit dat efficiënt moet worden opgetreden om meer 

informatie te verstrekken over de Europese middelen die kmo's, micro-ondernemingen en 

innoverende start-ups ter beschikking staan; herinnert er bovendien aan dat het, om te 

garanderen dat de EU-middelen alleen worden ingezet op kwalitatief hoogstaande wijze, 

van fundamenteel belang is dat een controle- en monitoringsysteem voor het gebruik van 

deze middelen wordt ingesteld; 

29. dringt er bij de Commissie op aan samen te werken met de lidstaten om de procedures 

voor de erkenning van beroepskwalificaties te vereenvoudigen en te verkorten, onder 

meer door de invoering van gemeenschappelijke opleidingskaders te bevorderen en aan te 

moedigen, met volledige inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten om opleiding en onderwijs op ICT- en STEM-gebied te 

stimuleren, met als doel zowel de huidige als de toekomstige beroepsbevolking relevante 

e-vaardigheden bij te brengen; 

30. is voorstander van maatregelen om de hiaten in de antidiscriminatiewetgeving van de EU 

op te vullen die verband houden met werkgelegenheid, in het bijzonder ten aanzien van 

personen met beperkingen; steunt voorts de onverwijlde tenuitvoerlegging van 

Richtlijn 2000/78/EG van de Raad tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 

behandeling in arbeid en beroep; 

31. neemt kennis van het voorstel van de Commissie om een dienstenpaspoort voor bedrijven 

te introduceren, met als doel om het vrije verkeer van diensten verder te stimuleren; is van 

mening dat een dergelijk paspoort geen afbreuk mag doen aan de bevoegdheid van de 

lidstaat van vestiging om de doeltreffende handhaving en controle van de nationale en 

Europese arbeidswetgeving te waarborgen; spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over het 

mogelijke misbruik van een dergelijk instrument op dit vlak en dringt er bij de Commissie 

op aan het voorstel te onderwerpen aan een uitgebreide regelgevingseffectbeoordeling 

teneinde de kansen en risico's ervan te beoordelen; 

32. roept de lidstaten op gebruik te maken van de mogelijkheid om sociale eisen vast te stellen 

in het kader van de aanbesteding van overheidsopdrachten; 

33. verzoekt de Commissie en de lidstaten om het scheppen van kwalitatief hoogwaardige 

werkgelegenheid in de deeleconomie te ondersteunen door wetgeving aan te passen en te 

moderniseren, een juridisch grijs gebied te voorkomen waarop de bestaande voorschriften 

inzake afdrachten en werknemersrechten, regelgevingseisen alsmede de 

consumentenrechten worden omzeild, en voor een reguleringskader te zorgen dat 
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ondernemers in staat stelt te groeien, te innoveren en banen te scheppen; dringt er 

eveneens bij de Commissie op aan concrete steun voor ondernemers in de deeleconomie te 

bevorderen, teneinde de doelstellingen van groei, innovatie en het scheppen van 

werkgelegenheid te helpen verwezenlijken; 

34. is ingenomen met de oprichting van een platform tegen zwartwerk en spoort de lidstaten 

en de sociale partners in het bijzonder aan er volop in te investeren om een meer 

doeltreffende strijd te kunnen voeren tegen zwartwerk en schijnzelfstandigheid; 

35. hamert erop dat om de mogelijkheden te benutten die voortvloeien uit de digitalisering 

van banen, er gezorgd moet worden voor veilige, flexibele werktijdregelingen, stabiele 

arbeidsomstandigheden en sociale bescherming, terwijl ‘het slimme werken’ moet worden 

bevorderd teneinde de productiviteit en het evenwicht tussen privé- en beroepsleven te 

verbeteren; benadrukt dat het van belang is om in plattelandsgebieden digitale 

infrastructuur aan te leggen, zodat deze gebieden kunnen profiteren van de talloze kansen 

die de digitale agenda biedt, bijvoorbeeld telewerken; 

36. wijst nogmaals op zijn hevige verzet tegen het huidige voorstel voor een richtlijn inzake 

eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid; 

37. onderstreept het belang van sterke en onafhankelijke sociale partners en een doeltreffende 

sociale dialoog; benadrukt dat de sociale partners in voorkomend geval betrokken moeten 

worden bij gesprekken over eventuele nationale hervormingen op het gebied van 

gereglementeerde beroepen; 

38. onderstreept het belang van een sociale dialoog over de kansen en veranderingen die de 

interne markt op werkgelegenheidsgebied met zich meebrengt; 
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