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SUGGESTIES 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. wijst erop dat de dienstensector goed is voor meer dan driekwart van de Europese 
economie en dat veel diensten van vitaal belang zijn voor het concurrentievermogen en de 
innovatie zowel in andere delen van de dienstensector als in de industriële sector;

2. is van mening dat een efficiënt werkende interne markt voor diensten belangrijk is voor 
het mondiale concurrentievermogen van de ondernemingen in de EU; benadrukt dat een 
tijdige en correcte toepassing en omzetting van het Gemeenschapsrecht, met inbegrip van 
Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt1, daartoe van belang zijn;

3. meent dat een ambitieus ondernemingsbeleid, met name de Europese wet ten behoeve van 
kleine bedrijven (de “European Small Business Act”), het concurrentievermogen van het 
MKB zou kunnen versterken; roept ertoe op dat het komende initiatief daartoe ook in de 
behoeften van de dienstensector voorziet en is voorstander van een wetgevend instrument;

4. wijst op het belang van diensten voor de Europese economie en toont zich bezorgd over 
het gebrek aan vooruitgang op het gebied van diensten in de huidige 
onderhandelingsronde van de Wereldhandelsorganisatie;

5. stelt vast dat het tekort aan geschoolde arbeidskrachten een opkomend probleem voor de 
dienstensector in Europa is en dat er maatregelen moeten worden ontwikkeld om dit aan te 
pakken, onder meer door het vereenvoudigen van procedures ten aanzien van het 
toekennen van werkvergunningen; moedigt de lidstaten ten zeerste aan om de beginselen 
inzake flexizekerheid, zoals uiteengezet in de resolutie van het Parlement over 
gemeenschappelijke beginselen inzake flexizekerheid van 29 november 2007, te 
bevorderen;

6. benadrukt dat de dienstensector vele oplossingen kan bieden voor milieuproblemen en is 
van mening dat deze tot de belangrijkste elementen van toegevoegde waarde behoren in 
de export van know-how van de EU; benadrukt dat bij het opstellen van een beleid voor 
duurzame ontwikkeling rekening moet worden gehouden met het belang van de 
dienstensector;

7. is verheugd over de nadruk die de Commissie legt2 op het feit dat ervoor moet worden 
gezorgd dat de positieve effecten van de globalisering aan de consumenten ten goede 
komen; benadrukt dat eerlijke concurrentie in de dienstensector van wezenlijk belang is 
om ervoor te zorgen dat de consumenten van de Europese open markt profiteren.

                                               
1 PB L 376 van 29.12.2006, blz. 36.
2 SEC(2007)1519 Werkdocument van de Commissie 'The external dimension of the Single Market review' (De 
externe dimensie van de interne markt).
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