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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: 

1. wijst op het belang van een goed werkende, concurrerende en geïntegreerde interne markt 

voor het herstel van de Europese economie na de financiële crisis; staat achter de opname 

van landenspecifieke aanbevelingen die verder reiken dan fiscale en macro-economische 

doelstellingen en die een evenwichtigere beleidsmix mogelijk maken waarmee kan 

worden bijgedragen aan het bewerkstelligen van duurzame groei die grotere stabiliteit, 

economische groei, ecologische vooruitgang, werkgelegenheid en concurrentievermogen 

in de hand werkt – elementen die onontbeerlijk zijn voor een evenwichtig herstel; is 

ingenomen met deze nieuwe koers en met de gestroomlijnde structuur van de 

landenspecifieke aanbevelingen; benadrukt dat versnippering van de interne markt een 

van de voornaamste belemmeringen voor grotere structurele economische groei vormt; 

pleit voor grotere inspanningen om belastingfraude en belastingontduiking te bestrijden; 

2. is verheugd over het grote aantal landenspecifieke aanbevelingen ter ondersteuning van 

een goed werkende en geïntegreerde interne markt, waaronder financierings- en 

investeringsmogelijkheden ten gunste van bedrijven, met name kmo's, en nieuwe banen, 

e-overheid, overheidsopdrachten en wederzijdse erkenning, met inbegrip van de 

wederzijdse erkenning van kwalificaties; benadrukt dat handhaving cruciaal is om deze 

beleidsgebieden effect te laten sorteren; acht het in dit opzicht cruciaal dat de Commissie 

bij de landenspecifieke aanbevelingen zo veel mogelijk aandacht besteedt aan de 

invoering van langetermijnhervormingen met een grote impact, vooral op het vlak van 

sociale investeringen, werkgelegenheid en opleiding; 

3. stelt dat de interne markt de ruggengraat vormt van de economie van de EU, en benadrukt 

dat een inclusieve interne markt met een verbeterde governance die ten goede komt aan 

betere regelgeving en concurrentie, een cruciaal instrument is om de groei, cohesie, de 

werkgelegenheid en het concurrentievermogen te versterken, en het vertrouwen van het 

bedrijfsleven en de consumenten te behouden; verzoekt de Commissie dan ook de 

geboekte vooruitgang van de lidstaten te volgen, en wijst op het belang van de officiële 

opname van de interne-marktpijler in het Europees semester om de indicatoren van de 

interne markt constant te kunnen bijhouden, waardoor de voortgang van de lidstaten bij 

hun landenspecifieke aanbevelingen systematisch kan worden opgevolgd en beoordeeld; 

4. constateert dat de lidstaten een cruciale rol spelen bij de goede governance en de correcte 

werking van de interne markt, en dat ze daarom gezamenlijk proactief leiderschap en 

beheer over de interne markt aan de dag moeten leggen, waarmee ze via geconsolideerde 

verslagen over de "gezondheidstoestand" van de interne markt en de formele opname van 

de interne markt als governancepijler in het Europees semester een nieuwe politieke 

impuls geven; 

5. onderkent de nieuwe structuur van de landenspecifieke aanbevelingen in 2016, waardoor 

de belangrijkste uitdagingen gerichter kunnen worden aangepakt; benadrukt echter dat de 

vorderingen van de lidstaten bij alle landenspecifieke aanbevelingen niet over het hoofd 

mogen worden gezien en dat bestaande moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging grondig 
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moeten worden geanalyseerd; 

6. benadrukt dat de consistentie tussen lopende en toekomstige initiatieven van de 

Commissie voor de interne markt en het proces van het Europees semester moet worden 

gewaarborgd, vooral bij de strategieën inzake de interne markt en de interne digitale 

markt, de interne energiemarkt, de kapitaalmarktenunie en Europa 2020; verzoekt de 

lidstaten hun volledige medewerking te verlenen aan de tenuitvoerlegging van de 

strategieën inzake de interne digitale markt en de interne markt, en de verdere 

ontwikkeling van de deeleconomie te ondersteunen; 

7. verzoekt de Commissie bij het opstellen van de landenspecifieke aanbevelingen rekening 

te houden met toekomstig beleid, bijvoorbeeld in verband met de kapitaalmarktenunie en 

de interne digitale markt, en met de concrete situatie in elk land, om de lidstaten tijdig 

voor te bereiden en zodoende de soepele tenuitvoerlegging van dat beleid te garanderen; 

8. benadrukt het belang van een inclusief en transparant proces dat tot relevante en 

noodzakelijke hervormingen leidt via het Europees semester; benadrukt het belang van 

een voortdurende dialoog met alle belanghebbenden om de procedure van het Europees 

semester te verbeteren; 

9. verzoekt de lidstaten alles in het werk te stellen om een gezond ondernemingsklimaat te 

stimuleren door de bureaucratie verder te beperken en de administratieve efficiëntie en de 

kwaliteit van de wetgeving te verbeteren, alsmede door middel van investeringen en 

innovatie, O&O en digitalisering, teneinde banen te creëren, met name via micro-

ondernemingen, e-handel, start-ups en kmo's; 

10. is verheugd over de vastbeslotenheid van de Commissie om iets te doen aan het gebrek 

aan coördinatie op belastinggebied binnen de EU en in het bijzonder aan de moeilijkheden 

die de kmo's ondervinden als gevolg van de complexiteit van uiteenlopende nationale btw-

regels; verzoekt de Commissie de haalbaarheid na te gaan van verdergaande coördinatie 

en met name de mogelijkheid te verkennen van een vereenvoudigde btw-benadering op de 

interne digitale markt; 

11. veroordeelt de barrières die nog altijd bestaan of opgeworpen zijn en die een goed 

werkende en geïntegreerde interne markt in de weg staan; wijst met name op de 

gedeeltelijke omzetting en tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn door veel lidstaten, 

en verzoekt de Commissie de verbintenissen die de lidstaten zijn aangegaan in de EU-

wetgeving doeltreffender te handhaven; herinnert aan de toezegging van de Commissie 

om zo nodig gebruik te maken van inbreukprocedures en daarmee toe te zien op de 

volledige tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake de interne markt voor goederen en 

diensten en in de digitale sector; 

12. wijst bij die bestaande barrières met name op de obstakels waardoor personen met een 

handicap de voordelen van de interne markt niet maximaal kunnen benutten; hoopt dat de 

door de Commissie ingevoerde wetgeving inzake gehandicapten op korte termijn ten 

uitvoer kan worden gelegd en dat daarin de aandacht op doeltreffende wijze zal uitgaan 

naar specifieke maatregelen om inclusie en toegankelijkheid te bevorderen; 

13. wijst erop dat het systeem voor de erkenning van beroepskwalificaties gestoeld is op de 

beginselen van onderling vertrouwen tussen rechtssystemen en een wederzijdse controle 
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van de kwaliteit van kwalificaties; stelt vast dat er verdere maatregelen nodig zijn om de 

wederzijdse erkenning van professionele kwalificaties beter ten uitvoer te leggen; 

onderstreept dat adequate handhaving en betere regulering essentieel zijn, gezien de 

versnippering van de interne markt waardoor de economische bedrijvigheid en de keuze 

van de consument wordt beperkt, en wel in alle economische sectoren en bij zowel 

bestaande als toekomstige wetgeving; vindt het verheugend dat de gereguleerde 

kwalificaties en beroepen in kaart worden gebracht zodat er een interactieve openbare 

databank ontstaat waaruit de lidstaten kunnen putten voor hun nationale actieplannen; 

14. betreurt het dat de landenspecifieke aanbevelingen gewag blijven maken van 

tekortkomingen in overheidsopdrachten, zoals het gebrek aan concurrentie en 

transparantie, waarbij 21 lidstaten er niet in slagen het wetgevingspakket volledig om te 

zetten, met marktverstoringen als gevolg; verzoekt de Commissie snel te handelen zodat 

de lidstaten hun wettelijke verplichtingen na kunnen komen, en wel door de nodige 

inbreukprocedures in te leiden; verzoekt de Commissie op efficiënte en transparante wijze 

stelselmatig te controleren of administratieve procedures het bedrijfsleven niet 

onevenredig belasten en kmo's er niet van weerhouden om deel te nemen aan 

overheidsopdrachten; 

15. steunt de lidstaten bij hun inspanningen om overheidsdiensten te moderniseren, met name 

via e-overheid, en pleit voor betere grensoverschrijdende samenwerking, de 

vereenvoudiging van administratieve procedures en interoperabiliteit van 

overheidsinstanties, waarvan alle burgers kunnen profiteren, en verzoekt de Commissie, 

voor zover de digitalisering van overheidsdiensten wordt gefinancierd uit de EU-

begroting, zich in te zetten voor een doeltreffender toezicht op het juiste gebruik van de 

fondsen; 

16. constateert dat diverse landenspecifieke aanbevelingen gericht zijn op vaardigheden en 

arbeidsmarkten; benadrukt dat de juiste vaardigheden en een investering in een 

basisopleiding en een leven lang leren essentieel zijn voor het garanderen van 

productiviteit, concurrentievermogen en een toename van de productie; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten met spoed bestaande programma's voor digitaal en een leven 

lang leren voort te zetten, nieuwe programma's op te zetten en te verdiepen; dringt er 

verder op aan dat zowel studenten als leerlingen de mogelijkheid krijgen en ertoe 

aangespoord worden om tijdens hun opleiding een leerplek, stage of studieverblijf in het 

buitenland te bemachtigen; 

17. is ingenomen met de grotere nadruk op arbeidsmarkten in de landenverslagen, waarbij de 

aandacht wordt gevestigd op ernstige structurele problemen zoals langdurige 

werkloosheid en de gebrekkige tenuitvoerlegging van actief arbeidsmarktbeleid; 

benadrukt dat te veel van de geconstateerde problemen niet zijn aangepakt met gerichte 

aanbevelingen.
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