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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over evaluatie van de interne markt: hinderpalen en inefficiëntie bestrijden met betere 
implementatie en handhaving
(2007/2024(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad 'Een agenda voor de burger -
Concrete resultaten voor Europa' (COM(2006)0211),

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – 'Een interne 
markt voor de burger - Tussentijds verslag voor de voorjaarsbijeenkomst van de Europese 
Raad in 2007' (COM(2007)0060),

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Europese Voorjaarsraad – 'Uitvoering van 
de hernieuwde Lissabon-strategie voor groei en werkgelegenheid - "Een jaar van goede 
resultaten"' (COM(2006)0816),

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - 'Jaarlijkse 
beleidsstrategie 2008 ' (COM(2007)0065),

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité - 'De interne markt voor goederen: hoeksteen 
van het Europese concurrentievermogen' (COM(2007)0035),

– gezien het ter raadpleging voorgelegde Groenboek Herziening van het consumentenacquis 
(COM(2006)0744),

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's – 'Betere 
regelgeving in de Europese Unie: Een strategische evaluatie' (COM(2006)0689),

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 8 en 9 maart 
2007,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 maart 2007 over Sociale diensten van 
algemeen belang in de Europese Unie1,

– gezien de Verklaring van Berlijn van 25 maart 2007,

– gezien de Economic Paper No 271 van de Commissie 'Steps towards a deeper economic 
integration: the Internal Market in the 21st century - A contribution to the Single Market 
Review',

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,
  

1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0070.
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A. overwegende dat de interne markt een beslissende vooruitgang in de opbouw van Europa 
betekende en heeft bijgedragen aan de economische groei en de toename van de 
werkgelegenheid, dat hij in het voordeel van de consument heeft gewerkt en van groot
belang is voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de Lissabon-strategie,

B. overwegende dat de Lissabon-strategie de sociale cohesie als doelstelling op de 
voorgrond plaatst en daarmee een grotere nadruk legt op de sociale dimensie in het 
sectorbeleid van de Unie,

C. overwegende dat de Lissabon-strategie structurele hervormingen in de lidstaten en het 
openstellen van markten met zich mee zal brengen, maar ook een toenemende behoefte 
aan regelgeving om eerlijke concurrentie te garanderen,

D. overwegende dat verbetering van de werking van de interne markt nog steeds nodig is,

E. overwegende dat de openstelling van de netwerkindustrieën, zoals vervoer, 
telecommunicatie, postdiensten en energietransport, voltooid moet worden,

F. overwegende dat de administratieve lasten voor ondernemers, en in het bijzonder in het 
klein- en middenbedrijf, gereduceerd moeten worden,

G. overwegende dat bij het ontwerpen van een doeltreffend internemarktbeleid ten volle 
rekening gehouden moet worden met de globalisering en de internationale context,

H. overwegende dat de Commissie bij de tenuitvoerlegging van haar beleid en in het 
bijzonder het internemarktbeleid volledig rekening moet houden met de uitbreiding van 
de EU,

Inleiding

1. is ingenomen met het werk dat de Commissie met de evaluatie van de interne markt heeft 
verzet en benadrukt dat het belangrijk is om alle betrokkenen bij dit proces te betrekken; 

2. wenst dat de arbeidsrelatie met de nationale parlementen aangehaald wordt, zodat de 
nationale vertegenwoordigers van de burgers van de lidstaten meer inzicht krijgen in de 
vraagstukken en de voordelen van de interne markt;

Het vertrouwen van de spelers in de interne markt versterken

3. is van mening dat nieuwe beleidsinitiatieven meer moeten berusten op een analyse van de 
specifieke problemen van elke sector van de economie;

4. wijst erop dat de sociale cohesie een van de belangrijkste componenten van de interne 
markt is en dat het daarom van groot belang is om het vertrouwen van de burger in die 
markt te versterken door, met inachtneming van de culturele diversiteit van Europa, 
gemeenschappelijke sociale doelstellingen te bevorderen, zoals de totstandbrenging van 
aantrekkelijke banen, gelijke kansen en bescherming van de gezondheid en het milieu; 
verzoekt de Commissie de rol van Europa als hoedster te bewaken en concurrentie tussen 
lidstaten in de regelgeving te vermijden;
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5. benadrukt dat een goed internemarktbeleid essentieel is voor het bevorderen van 
innovatie door toenemende concurrentie, en voor een ondernemingsvriendelijk klimaat
(van bijzonder belang voor KMO's);

6. dringt er bij de Commissie op aan om een algemene strategie inzake intellectuele-
eigendomsrechten vast te stellen en de bescherming van deze rechten verder te versterken 
ten einde innovatie te steunen, de industriële capaciteit van Europa te bevorderen en de 
groei te stimuleren; bepleit de totstandbrenging van een communautair octrooi en een 
rechtsregeling die in laatste instantie onder het Europese Hof van Justitie ressorteert; 
neemt nota van de mededeling van de Commissie van 3 april over de verbetering van het 
octrooistelsel in Europa; 

7. onderstreept het belang van de bestrijding van fraude en piraterij binnen de interne markt; 

8. is van mening dat maatregelen tegen klimaatverandering en voor een duurzame 
ontwikkeling van het allerhoogste belang zijn en dat een internemarktbeleid dat duurzame 
en concurrerende energie bevordert, hierin een essentiële rol speelt; is verheugd over de 
conclusies van de Europese Lentetop 2007; betreurt het evenwel dat de bijdrage van 
kernenergie hierbij onvoldoende tot zijn recht kwam;

9. juicht het initiatief van de Commissie toe om als eerste stap gezamenlijke beginselen voor 
diensten van algemeen belang te definiëren en dubbelzinnigheden op het gebied van 
gezondheidsdiensten en sociale diensten van algemeen belang op de interne markt weg te 
nemen;

10. onderstreept de noodzaak om het vertrouwen van de consument in grensoverschrijdende 
aankopen te vergroten; verwelkomt daarom het groenboek van de Commissie over de 
herziening van het consumentenacquis; stelt vast dat de huidige minimumbepalingen 
voor harmonisatie een bron van rechtsonzekerheid voor bedrijven en consumenten zijn; is 
- zonder evenwel vooruit te willen lopen op de uitkomst van de raadpleging – dan ook 
van mening dat de optie van de gemengde aanpak met een horizontaal instrument 
geschikter is om het vertrouwen van de consumenten te versterken;

11. beklemtoont dat de gunning van overheidsopdrachten eerlijk en transparant moet 
verlopen, onder naleving van de voorschriften terzake, en dat overheidsopdrachten
kunnen bijdragen aan de bevordering van innovatie en technologische ontwikkeling; 
verzoekt de Commissie om de toegang van KMO's tot overheidsopdrachten te verbeteren;

12. is van oordeel dat het vrije verkeer van goederen van vitaal belang is voor de interne 
markt; juicht daarom het initiatief van de Commissie toe om de werking van de interne 
markt op dat gebied te verbeteren;

13. is van mening dat informele netwerken zoals het SOLVIT-netwerk en het netwerk van 
Europese centra voor de consument (ECC-Net) belangrijke aanvullingen zijn op de 
formele en juridische instrumenten die de burger en de ondernemer ter beschikking staan; 
verheugt zich over het initiatief tot oprichting van het informatienetwerk voor de interne 
markt;
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Terugdringen van de administratieve lasten

14. juicht het initiatief van de Commissie toe om de administratieve lasten van het 
bedrijfsleven te reduceren en dringt aan op verdere inspanningen in die richting; 
onderstreept de behoefte aan een juiste balans tussen openstelling van de markt en 
regelgeving; 

15. onderstreept dat wederzijdse erkenning een belangrijk onderdeel van de interne markt is
en dat de vereiste harmonisatie op een aantal kerngebieden hiervoor de toetssteen is;

16. onderstreept echter ook dat de gemeenschappelijke markt van de 21e eeuw moet werken 
volgens regels die noodzakelijk zijn en voldoen aan het evenredigheidsbeginsel; dringt 
daarom aan op verdere harmonisatie op kerngebieden, in het bijzonder op het gebied van 
de retailmarkt voor financiële diensten (met inbegrip van de betaalmiddelen) en de 
belastingheffing; verzoekt de Commissie ten aanzien van het laatstgenoemde punt om 
voorstellen te doen voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor 
de vennootschapsbelasting;

17. benadrukt dat 'betere' regelgeving niet automatische 'minder' regelgeving inhoudt; dringt 
er bij de Commissie op aan om nieuwe regelgeving voor te stellen ter verbetering van de 
werking en de integratie van de interne markt en ter consolidering en vereenvoudiging 
van de wetgeving;

18. is van mening dat de effectbeoordeling van de Commissie consistenter moet zijn en 
rekening moet houden met de adviezen van alle belanghebbenden; juicht daarom de 
oprichting van het Comité voor effectbeoordeling van de Commissie toe en verzoekt de 
Commissie deze adviezen openbaar te maken; verlangt dat het Europees Parlement meer 
effectbeoordelingen uitvoert ter ondersteuning van zijn voorstellen; 

19. herinnert eraan dat ook evaluatie achteraf van de wetgeving moet plaatsvinden om er 
zeker van te zijn dat regels werken zoals de bedoeling is en om onvoorziene negatieve 
effecten op te sporen;

20. steunt de opvatting van de Commissie dat co- en zelfregulering instrumenten zijn die 
wetgevingsinitiatieven op bepaalde terreinen kunnen aanvullen;

21. is van mening dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de omzetting 
en uitvoering van nieuwe EU-wetgeving; is verheugd over de vastgestelde verbetering 
van de omzetting in nationaal recht en de nieuwe doelstelling van de Europese 
voorjaarstop om het percentage van de wetgevingsteksten die niet worden omgezet terug 
te dringen tot 1%; onderstreept het belang van versterking en verbetering van de 
administratieve samenwerking tussen de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten;

De internationale dimensie

22. benadrukt het belang van de totstandbrenging van gelijke mededingingsvoorwaarden op 
de interne markt; onderstreept dat een goed werkende interne markt in het kader van de 
globalisering een concurrentievoordeel is voor Europa;



PR\663673NL.doc 7/12 PE 386.697v03-00

NL

23. verzoekt de Commissie om bij de uitwerking van het interne beleid systematisch te kijken 
naar en rekening te houden met het beleid dat op dit gebied wordt gevoerd door de 
belangrijkste partners van de Europese Unie (VS, Rusland, China, India, Brazilië, 
Japan…);

24. onderstreept dat initiatieven ter verbetering van het concurrentievermogen niet moeten 
leiden tot verlaging van de Europese normen; herinnert aan het belang van de 
ontwikkeling van een opbouwende en evenwichtige dialoog met de externe partners;

25. beveelt de Commissie aan om bij elke hervorming van de vrijwaringsclausules van de 
EU-regelgeving waakzaam te zijn voor een ongecontroleerde globalisering; onderstreept 
dat de bestaande defensieve handelsinstrumenten van de EU doeltreffend zijn en 
bovendien essentieel voor groei en werkgelegenheid in een snel veranderende 
wereldeconomie, en dat dit hervormingsproces impliceert dat wederzijds concessies 
worden gedaan bij de afronding van de Doha-onderhandelingsronde van de WTO;

26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

De interne of gemeenschappelijke markt blijft het fundament van de Europese constructie.
Het is één van de grootste successen van Europa. De vier vrijheden waaraan de interne markt 
zijn werking ontleent, zijn de drijvende kracht achter de sociale markteconomie. De 
totstandbrenging van de interne markt is echter ook een continu proces van permanente
ontwikkeling, want zij breidt zich gestaag uit in een geglobaliseerde en veranderende wereld.

De verdieping en de volledige tenuitvoerlegging van de interne markt zijn noodzakelijk en 
bepalend voor de komende jaren. Het Europa van de 21e eeuw zal een open en uiterst 
efficiënte gemeenschappelijke markt tot stand moeten brengen, de vier vrijheden in dagelijkse 
werkelijkheid moeten omzetten, de samenhorigheid versterken, individuele en collectieve 
successen mogelijk maken en een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. De 
Commissie heeft dus het juiste moment gekozen om naar buiten te komen met de evaluatie
van de interne markt.

Na een toename van 6 tot 27 leden en een integratie die tot voorbeeld van de andere 
continenten strekt, moet de EU nu echter wel een vertrouwenscrisis te boven komen: de 
burgers van alle lidstaten hebben hun twijfels over de interne markt en ander communautair 
beleid.

Maar de interne markt is een instrument voor samenhorigheid door integratie. Zonder het 
verwezenlijken van welvaart en werkgelegenheid is er geen sociale vooruitgang mogelijk: 
daar moeten we onze activiteiten op richten.

Als de vertegenwoordigers van de nationale parlementen bij de werkzaamheden van het 
Europees Parlement worden betrokken, dan zal dit bijdragen tot een beter begrip voor de 
voordelen, de uitdagingen en de behoeften van de interne markt.

De verdieping van de interne markt moet de Europese samenhang, de modernisering en 
convergentie van onze economieën en de sociale bescherming van de Europeanen bevorderen. 
Op een aantal gebieden komen de voordelen van de interne markt inderdaad niet tot uiting. In 
het voorliggende verslag wordt daarom nader ingegaan op onder andere de diensten van 
algemeen belang, het sociale aspect, de retailmarkt van financiële diensten, 
consumentenaangelegenheden, het fiscale aspect, energievoorziening, de mobiliteit van 
werknemers en het intellectuele eigendomsrecht. 

De sociale cohesie vormt een integrerend onderdeel van de verdieping van de interne markt 
en het zijn de werknemers die het succes van die markt bepalen. In het voorliggende rapport 
wordt daarom nadrukkelijk herinnerd aan het belang van het opheffen van beperkingen op het 
vrije verkeer van werknemers en het versterken van het vertrouwen van de burger in het 
algemeen. Dat is mogelijk door, met inachtneming van de culturele verscheidenheid van de 
lidstaten, de gemeenschappelijke sociale doorstellingen zoals de totstandbrenging van 
aantrekkelijke banen, gelijke kansen en bescherming van de gezondheid en het milieu te 
stimuleren. Bij de verdieping van de interne markt moet er ook op worden toegezien dat de 
gevolgen van de gereguleerde concurrentie tussen de lidstaten op sociaal gebied beperkt 
blijven.
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In dat verband acht uw rapporteur het ook noodzakelijk dat de Europese Commissie meer 
helderheid verschaft op het gebied van de openbare diensten.

De diensten van algemeen belang (DAB) zijn door de EU erkend als een van de pijlers van 
het Europees sociaal model. Ervan uitgaande dat de diensten van algemeen belang het cement 
zijn van de sociale en territoriale cohesie van de EU en dat kwalitatief goede diensten van 
algemeen belang een wezenlijke bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling en het 
scheppen van werkgelegenheid, lijkt het uw rapporteur aanbevelenswaardig, zonder daarbij te 
willen vooruitlopen op de werkzaamheden van het Parlement, dat de Commissie een voorstel 
voor een handvest over de diensten van algemeen belang voorlegt. Want het is wenselijk om 
te beschikken over een officiële tekst waarin het concept van de gemeenschappelijke waarden 
genoemd in artikel 16 van het EG-Verdrag is uitgewerkt en waarin de beginselen en 
voorwaarden zijn vastgelegd die de diensten van algemeen belang in staat stellen aan hun doel 
te beantwoorden, en die daarnaast als referentiedocument kan dienen bij het streven naar 
evenwicht tussen de economische en sociale dimensie van deze diensten.

Overigens vraagt uw rapporteur zich af, onder strikte eerbiediging van het 
subsidiariteitsbeginsel en de bevoegdheden van de lidstaten inzake de organisatie en 
financiering van de DAEB, in welke mate een kaderrichtlijn terzake wenselijk is.

In ieder geval wijst het Parlement nogmaals op de dringende noodzaak om de sectoriele
initiatieven op het gebied van gezondheidsdiensten en sociale diensten van algemeen belang 
tot een goed einde te brengen.

De interne markt is al zo verweven met de alledaagse werkelijkheid van de 
lidstaatonderdanen, dat zij niet eens meer zien wat de voordelen ervan zijn en welk profijt zij
eruit kunnen trekken. Het is van essentieel belang om de keuzemogelijkheden van de burgers
uit te breiden door hun kwaliteitsproducten aan te bieden en de mogelijkheden tot 
grensoverschrijdende aankopen uit te breiden. Wat dat betreft heeft onze commissie het recent 
ter raadpleging voorgelegde groenboek over de herziening van het consumentenacquis, dat 
aansluit bij de "Strategie voor consumentenbescherming", van harte verwelkomd. Het wordt 
het belangrijkste document van de Commissaris voor consumentenbescherming tot aan het 
einde van haar mandaat. Het groenboek verdient onze volledige aandacht. De 
tenuitvoerlegging van de herziening kan het vertrouwen in en de convergentie binnen de 
gemeenschappelijke markt bevorderen. Zoals de Commissie heeft geconstateerd, hebben de 
acht richtlijnen waar de herziening betrekking op heeft, niet de verwachte resultaten 
opgeleverd. De onderlinge verschillen die hierdoor bij de omzetting konden optreden, hebben 
de onzekerheid over consumentenbescherming nog doen toenemen. Om het 
consumentenvertrouwen in de interne markt te versterken, moeten we nadenken over 
maatregelen die de nadelige effecten van de huidige minimale harmonisatie opheffen.

Een werkelijk vrij verkeer van goederen kan ook bijdragen aan het vertrouwen van de 
consument. Vandaag de dag maken de niet-geharmoniseerde sectoren 50% uit van de interne 
markt. Het geheel van die sectoren is nog steeds onderworpen aan nationale technische regels 
die aanzienlijke administratieve kosten met zich meebrengen. De door de Commissie op 13 
februari voorgestelde maatregelen om de huidige voorschriften en beginselen van de interne 
markt voor goederen te vereenvoudigen en te moderniseren en het toezicht op de werkelijke 
naleving ervan te verbeteren, verdient dus alle steun. 



PE 386.697v03-00 10/12 PR\663673NL.doc

NL

Daarnaast wordt in het voorliggende rapport de Commissie verzocht om een integrale 
strategie voor de intellectuele eigendomsrechten uit te stippelen en met name een globale 
strategie voor het Europese octrooi voor te stellen. Intellectuele eigendomsrechten vormen
het economisch fundament van de culturele sectoren en garanderen de bevordering van de 
culturele diversiteit. Uw rapporteur neemt nota van de recente mededeling van de Commissie 
over de verbetering van het Europese octrooistelsel en wijst op het belang van de 
totstandbrenging van een communautair octrooi en een rechtsregeling die in laatste instantie 
onder het Europese Hof van Justitie ressorteert. 

Op economisch gebied wordt in dit rapport gepleit voor verdere harmonisatie van de 
retailmarkt van financiële diensten, en met name van de betaalmiddelen. Er wordt op 
gewezen dat de integratie van de interne markt wordt afgeremd door het ontbreken van 
harmonisatie op een aantal deelgebieden van de fiscaliteit, hetgeen het Europese 
concurrentievermogen aantast en het ondernemingsklimaat vertroebelt. Het Europees 
Parlement verzoekt de Commissie met name voorstellen in te dienen voor een 
gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting.

Op het gebied van energie en de strijd tegen de opwarming van de aarde verwelkomt uw 
rapporteur de ambitieuze overeenkomst die tot stand is gekomen tijdens de Europese raad van 
9 maart en beschouwt dit als een stap in de richting van een Europees energiebeleid. Hij 
betreurt echter wel dat de bijdrage die kernenergie kan leveren aan het behalen van de EU-
beleidsdoelstellingen inzake energie niet goed tot zijn recht kwam en onderstreept tevens dat 
de interne markt de ontwikkeling van onderling verbonden netwerken impliceert.

De KMO's vormen de spil van onze gemeenschappelijke markt en daarom krijgen deze 
bedrijven de bijzondere aandacht in de strategie van Lissabon. Voor de werkgelegenheid in de 
EU is een betere toegang van de KMO's tot openbare aanbesteding van cruciaal belang. Tot 
vandaag de dag verkeren onze KMO's niet in dezelfde positie als de KMO's van onze 
partnerlanden van het WTO, en dat geldt met name voor de KMO's van de Verenigde Staten, 
Japan, Korea en Canada. Deze landen hebben voor hun KMO's een bijzondere behandeling 
bedongen op het gebied van openbare aanbesteding. Uw rapporteur is van mening dat de 
Europese Commissie moet kunnen rekenen op de ondersteuning van het Europees Parlement 
bij een herziening van de WTO-overeenkomst over openbare aanbesteding om een herstel van 
het evenwicht tussen de toegangsmogelijkheden van Europese en niet-Europese KMO's tot 
openbare aanbestedingen tot stand te kunnen brengen. 

'Burgers en KMO's moeten voluit en op tastbare wijze kunnen profiteren van de interne 
markt. Daarom wordt in het voorliggende rapport de instelling van het "Internal Market 
information Network" warm aanbevolen, alsook het gebruik van informele netwerken als 
SOLVIT en het EEC-net, die een aanvulling betekenen op onze juridische instrumenten. 

In dit rapport wordt ook aandacht gewijd aan de aspecten inzake "betere regelgeving" en 
worden de door de Commissie beoogde doelstellingen van vereenvoudiging en doelmatige 
toepassing toegejuicht.

Versterking van de interne markt betekent niet dat er een opstapeling van nieuwe 
voorschriften moet komen, maar ook niet dat gelijk welke wettelijke regeling systematisch 
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geweerd of uitgebannen moet worden. De gemeenschappelijke markt van de 21e eeuw moet 
toegerust zijn met de regels die noodzakelijk zijn en voldoen aan het evenredigheidsbeginsel. 
De regulering van de openstelling van onze markten moet aansluiten bij die van onze 
mondiale partners.

Hiertoe moeten een aantal sectoren worden aangewezen waarvoor een grotere harmonisatie
onontkoombaar is. Om die reden nodigt uw rapporteur, zoals al eerder is uiteengezet, de 
Commissie uit om communautaire harmonisatie na te streven op het gebied van de retailmarkt 
van financiële diensten, en van fiscaliteit, energie, netwerkdiensten, intellectuele eigendom en 
consumentenrecht. Dit alles uiteraard onder inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel.

Daarnaast moeten wij zonder meer onze tevredenheid uitspreken over de vooruitgang die de 
lidstaten al hebben geboekt op het gebied van omzetting van gemeenschapsrecht in nationaal 
recht. De doelstelling om het nalaten van omzetting terug te dringen tot 1% moet 
aangemoedigd worden. Wat dat betreft zou de Commissie aangespoord kunnen worden om 
desgevraagd de lidstaten behulpzaam te zijn bij de omzetting van een communautair besluit,
in navolging van de wijze waarop dit gebeurd is met de richtlijn over de interne markt voor 
diensten. Een toenemende onderlinge afstemming tussen de nationale autoriteiten die belast 
zijn met de omzettingen in de verschillende lidstaten is eveneens aanbevelenswaardig.

Bruikbare voorschriften opstellen betekent ook dat de Commissie zich verplicht tot het 
uitvoeren van verdergaande effectbeoordelingen en hierbij alle deelnemende partijen in hun 
totaliteit betrekt. Wij juichen daarom de oprichting van het Comité voor effectbeoordeling van 
de Commissie toe, maar menen dat de werkzaamheden van dit comité transparanter moeten 
zijn en dat zijn adviezen openbaar gemaakt moeten worden. Het Europees Parlement moet 
ook zelf onafhankelijke effectbeoordelingen uitvoeren. Tevens zou het nuttig zijn om de 
effecten van communautaire wetgeving op sociaal en milieugebied aan een verder onderzoek 
te onderwerpen. Tot slot dient een evaluatie achteraf gepland te worden aangaande de 
instrumenten die aangewend worden met het oog op het garanderen van het 
transparantiebeginsel en de mogelijkheid tot het nemen van doeltreffende sancties.

Uw rapporteur steunt ook de opvatting van de Commissie dat er een evenwicht moet worden 
gevonden tussen het opstellen van regels, co-regulering en zelfregulering. Bij deze nieuwe 
aanpak zal in ieder geval rekening moeten worden gehouden met de invloed en de macht van 
de deelnemende partijen (producenten/consumenten).

Ook moeten wij onze tevredenheid uitspreken over het werk dat de Commissie verzet heeft 
om de administratielasten voor ondernemers te reduceren en in het bijzonder die voor de 
KMO's. De algemene doelstelling om deze lasten uiteindelijk met 25% te verminderen vereist 
echter nader onderzoek.

Het internemarktbeleid kent ook een externe dimensie.

Een sterke, open en concurrerende gemeenschappelijke markt kan een fundamenteel 
onderdeel zijn van het Europese antwoord op de uitdaging van de mondialisering. De regels 
voor de interne markt moeten het externe concurrentievermogen verstevigen. De bestaande 
onderlinge afhankelijkheid op mondiaal niveau schept nieuwe kansen om de Europese 
waarden en belangen een sterkere positie te verlenen.
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Wij zijn het aan onszelf verplicht om nog beter rekening te houden met de regelgeving die 
onze partners hanteren teneinde onze communautaire markt aantrekkelijk en concurrerend te 
houden zonder daarom onze eigen normen af te zweren. Europa kan voor andere regio's een 
voorbeeldfunctie vervullen.

Tot slot roept uw rapporteur op tot versterking van het multilaterale handelssysteem in het 
kader van de WTO en wijst nadrukkelijk op het belang om een ambitieuze, evenwichtige en 
algemene overeenkomst af te sluiten bij de afronding van het einde van de Doha-
onderhandelingen.

In dit verband roept het Europees Parlement op tot instandhouding van onze huidige 
handelsbeschermende maatregelen.
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