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SUGGESTIES 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien zijn resolutie van 25 februari 2014 over de governance van de interne markt binnen 

het Europees Semester 20141, 

– gezien het rapport van de Commissie van 13 november 2013 getiteld "Een interne markt 

voor groei en werkgelegenheid: een analyse van de geboekte vooruitgang en de resterende 

hindernissen in de lidstaten – Bijdrage aan de jaarlijkse groeianalyse 2014" 

(COM(2013)0785), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 juni 2014 getiteld "Europees Semester 

2014: landenspecifieke aanbevelingen – Inzetten op groei" (COM(2014)0400), 

1. merkt op dat de doelstellingen van de Europa 2020-strategie nog niet zijn gerealiseerd en 

is van mening dat er met het oog op de noodzakelijke actualisering daarvan nog 

stringentere maatregelen moeten worden getroffen om de bestaande kloof te overbruggen; 

2. roept de Commissie ertoe op gebruik te maken van de mogelijkheden die worden geboden 

door de tussentijdse herziening van de Europa 2020-strategie en de herziening van de 

geïntegreerde richtsnoeren, teneinde het effect van de interne markt – waarbij ook de 

digitale agenda een steeds belangrijkere rol vervult – in termen van groei, innovatie en 

werkgelegenheid te vergroten en het EU-mededingingsvermogen op belangrijke 

groeigebieden, met name de dienstensector, de energiesector, de vervoersector en de 

digitale interne markt, te versterken;  

3. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om in het kader van de tussentijdse herziening 

van de Europa 2020-strategie voorstellen te doen om de interne markt te kwalificeren als 

een specifieke pijler van het Europees Semester, en om daartoe strekkende richtsnoeren en 

landenspecifieke aanbevelingen uit te vaardigen; 

4. juicht het toe dat de bevordering van de groei en de werkgelegenheid in de 

landenspecifieke aanbevelingen 2014 een steeds prominentere plaats wordt toebedeeld; 

prijst in dit verband de inspanningen van de Commissie om de landenspecifieke 

aanbevelingen met betrekking tot de interne markt nader te specificeren, maar pleit voor 

meer vastberadenheid in haar bemoeiingen om de beleidsstrategieën van de lidstaten en de 

EU te coördineren, en spoort haar ertoe aan door te gaan met de structurele hervormingen 

die nodig zijn om de interne markt te helpen versterken teneinde de obstakels weg te 

nemen die de daarvan verwachte resultaten in de weg staan en haar potentieel te benutten 

om slimme, duurzame en integratiegerichte groei te stimuleren en met name voor jongeren 

banen te creëren; wijst in dit verband met nadruk op de noodzaak zich te blijven beijveren 

voor de verwezenlijking van de beleidsprioriteiten die in het kader van de interne markt 

zijn gedefinieerd op het gebied van diensten, netwerken en de digitale economie; 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0130. 
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beklemtoont dat bij de evaluatie van de resultaten van de landenspecifieke aanbevelingen 

ook moet worden gekeken naar de manieren waarop de voornaamste belanghebbenden 

profiteren van de interne markt; 

5. roept op tot meer inspanningen om de instrumenten van de interne markt die bedrijven en 

burgers ter beschikking staan – met inbegrip van onestopshops – te propageren, zodat 

bedrijven en burgers zich beter bewust worden van de beschikbare mogelijkheden om 

groei en werkgelegenheid in de interne markt tot stand te brengen; 

6. wijst op het potentieel van de productiesector in de interne markt; benadrukt in dit 

verband dat de obstakels voor de productie, distributie en verwerving van in de 

productiesector gebruikte industrieproducten moeten worden weggenomen; 

7. steunt de initiatieven van de Commissie op het gebied van gereglementeerde beroepen, 

maar is van mening dat er met het oog op het stimuleren van de werkgelegenheid, de groei 

en de mobiliteit van gekwalificeerde beroepsbeoefenaren in de interne markt meer moet 

worden gedaan om de op nationaal niveau bestaande beperkingen te elimineren, met name 

voor de toegang tot gereglementeerde beroepen; dringt er daarnaast ook op aan strenger 

toezicht te houden op de obstakels voor het goederenverkeer in de interne markt; 

8. is van oordeel dat het Europees semesterproces integratiegericht moet zijn, en dat de 

politieke prioriteiten ervan ook buiten de overheidssfeer moeten worden besproken, 

teneinde het nationale draagvlak daarvan te vergroten en zowel het economisch als het 

internemarktbestuur effectief gestalte te kunnen geven; erkent dat de dialoog met de 

nationale parlementen en het maatschappelijk middenveld essentieel is om het vertrouwen 

in de interne markt te herstellen; verzoekt de Commissie in dit verband om de lidstaten te 

steunen bij de tenuitvoerlegging van de complexe internemarktwetgeving; 

9. is van mening dat er binnen het Europees semesterproces behoefte is aan een opener en 

doeltreffender politieke coördinatie, met name door middel van meer betrokkenheid van 

de zijde van de nationale parlementen, van een grotere bijdrage van de sociale partners in 

een vroeger stadium en van meer bevoegdheden voor het Europees Parlement; 

10. erkent dat de interne markt een van de voornaamste elementen van het Europese project 

is, die zowel burgers als ondernemingen voordelen oplevert; wijst er eens te meer op dat 

de interne markt nog steeds zeer versnipperd is en dat het omvangrijke potentieel voor 

groei, innovatie en werkgelegenheid nog grotendeels onbenut blijft; roept de Commissie 

en de lidstaten ertoe op hun beloften waar te maken en ervoor te zorgen dat het weer 

vlottrekken van de interne markt tot de topprioriteiten van de Unie blijft behoren; 

11. benadrukt dat de Europese economieën optimaal moeten zien te functioneren door 

enerzijds hun onderlinge afhankelijkheid binnen de interne markt maximaal te benutten en 

anderzijds rekening te houden met de verschillende ontwikkelingsfasen en prioriteiten van 

de lidstaten; is van mening dat zowel de industriële als de dienstensector specifieke 

aandacht moeten krijgen om in de hele interne markt de totstandkoming van een effectieve 

convergentie tussen productiesystemen en een positief doorwerkingseffect te stimuleren; 

12. is van mening dat een evenwichtige verdeling en een efficiënt gebruik van overheids- en 

particuliere middelen van cruciaal belang is om de reële economie te stimuleren en het 
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herstel in alle lidstaten te bevorderen, mede met het oog op de totstandbrenging van een 

hulpbronnenefficiënte economie; is dan ook ingenomen met het investeringsprogramma 

ter waarde van 300 miljard euro dat door Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker is 

voorgesteld; steunt de aanbeveling van de Commissie om prioriteit te geven aan 

overheidsinvesteringen in infrastructuur, onderzoek, innovatie en menselijk kapitaal; 

onderstreept de noodzaak om betere toegang tot financieringsmogelijkheden te bieden en 

wijst erop dat de grote verschillen in de toegang tot krediet de groeiende interne 

divergentietendensen nog verder doen toenemen; is voorts van mening dat deze 

investeringen zouden moeten dienen om een consistent en geïntegreerd industriebeleid op 

gang te brengen en gepaard zouden moeten gaan met een specifieke nadruk op 

werkgelegenheid, vooral voor jongeren; 

13. dringt er bij de Commissie op aan aanvullende maatregelen te nemen om de toegang tot 

financiering voor mkb-bedrijven, met inbegrip van startende ondernemingen in de digitale 

sector, te verbeteren en te zorgen voor een gunstiger bedrijfsklimaat, vereenvoudigde 

procedures en minder administratieve rompslomp voor bedrijven in de interne markt; 

14. is van mening dat een gemakkelijkere toegang tot financiering voor mkb-bedrijven een 

prioriteit is en dringt aan op de volledige tenuitvoerlegging van het Programma voor het 

concurrentievermogen van bedrijven en het mkb (Cosme) (2014-2020);  

15. is van mening dat er behoefte is aan herindustrialisering van Europa op basis van 

strategische sectoren; roept de Commissie en de lidstaten er daarom toe op een 

gezamenlijke, urgente strategie uit te werken om de Europese industrie te versterken met 

het oog op billijker concurrentieverhoudingen en meer kwaliteitsbanen; 

16. deelt de bezorgdheid van de Commissie omtrent het toenemende aantal multinationale 

ondernemingen die gebruik maken van vennootschapsbelastingstrategieën om hun 

mondiale belastingverplichtingen te reduceren of zich daaraan te onttrekken door te 

profiteren van incongruenties tussen belastingstelsels; onderstreept dat er behoefte is aan 

betere en intensievere belastingcoördinatie om een gelijk speelveld te waarborgen en 

oneerlijke concurrentie en kwalijke distorsies binnen de interne markt te voorkomen; 

17. is van mening dat er op basis van een gedegen analyse een pan-Europees 

belastinginformatiesysteem moet worden opgezet dat er niet op gericht is om de 

verschillende nationale belastingstructuren te harmoniseren, maar om de coördinatie 

daarvan continu en op een transparantie manier te faciliteren door de belastingverlagingen 

en -verhogingen in de respectieve lidstaten voortdurend in kaart te brengen; merkt op dat 

het Europees Semester een goed uitgangspunt kan zijn om een dergelijk systeem te laten 

functioneren, aangezien het – in combinatie met andere specifieke macro-economische 

maatregelen – een goed overzicht kan verschaffen van het uiteenlopende belastingbeleid 

van de respectieve lidstaten, daarbij ten volle rekening houdend met de algemene 

economische vooruitzichten, alsook met de kerngegevens en toekomstperspectieven van 

de betrokken lidstaten en met de gemeenschappelijke Europese doelstellingen; spoort de 

Commissie en de lidstaten er in dit verband toe aan, in het Europees Semester een 

strategie te verwerken waardoor de belastingkloof kan worden verkleind; 

18. is van mening dat de interne markt een belangrijke hefboom is voor groei en dat de door 

de Commissie vastgestelde sleutelsectoren – met name diensten, financiële diensten, 
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vervoer, energie en de digitale markt – doorslaggevend zijn voor de volledige integratie 

van de interne markt; 

19. wijst er met nadruk op dat de economische crisis heeft geleid tot een ernstige 

verslechtering van de levensomstandigheden voor veel Europese burgers, en tot een forse 

toename van de ongelijkheid en armoede; wijst erop dat toegang voor burgers en 

bedrijven tot kwalitatief hoogwaardige, betaalbare en efficiënte overheidsdiensten 

essentieel is voor de bevordering van de economische groei, en dat daardoor ook de 

sociale cohesie wordt gewaarborgd, de armoede wordt teruggedrongen en ruimte wordt 

geschapen voor veerkrachtiger economieën en samenlevingen; 

20. dringt aan op het tot stand brengen van een echte interne markt voor energie met een 

eerlijke markttoegang, een hoge mate van consumentenbescherming en een specifiek voor 

mkb-bedrijven toegankelijke markt; 

21. benadrukt dat het Europees Semester een voortreffelijke gelegenheid biedt om de lidstaten 

ertoe aan te zetten meer inspanningen te leveren op het gebied van de digitale interne 

markt, wat niet alleen zal leiden tot meer groei en werkgelegenheid – voornamelijk in de 

mkb-sector en voor jongeren – maar ook tot een toekomstgerichte, moderne EU; 

22. is van mening dat de lidstaten zich krachtiger moeten inspannen om hun 

overheidsdiensten te moderniseren door voltooiing van de hervormingen van hun 

respectieve bestuurswetgevingen, door  verstrekking van meer en betere digitale 

dienstverlening voor burgers en bedrijven, door verlaging van de kosten en verhoging van 

de efficiency daarvan, en door het faciliteren van grensoverschrijdende samenwerking en 

de implementatie van interoperabiliteitsregelingen voor overheidsdiensten; benadrukt dat 

de volledige en snelle uitvoering van de EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten en 

concessies een voortreffelijke gelegenheid zou bieden om innovatie te bevorderen, de 

toegang voor mkb-bedrijven te verbeteren en het overheidsbestuur te moderniseren op 

zowel nationaal als lokaal niveau, door verbetering van de kwaliteit, de effectiviteit en de 

transparantie van overheidsuitgaven en investeringen;  

23. acht het van cruciaal belang een einde te maken aan de huidige versnippering van 

nationale voorschriften betreffende digitale diensten, en een meer innovatiegerichte en 

transparante digitale interne markt tot stand te brengen, die is gebaseerd op gezonde 

mededinging en garant staat voor een hoge mate van toegankelijkheid en 

consumentenbescherming. 
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