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SUGGESTIES

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

1. is van mening dat de EU, in deze tijd van zware financiële crisis, een grotere inspanning 
moet leveren om de barrières voor een soepel functioneren van de interne markt weg te 
nemen, in het bijzonder op gebieden die duurzame economische groei stimuleren, met 
inbegrip van grensoverschrijdende handel en ondernemerschap, dienstverlening, 
mobiliteit, toegang tot financiering en financiële geletterdheid;

2. is van mening dat het de hoofddoelstelling van de banksector in de EU zou moeten zijn 
kapitaal te verschaffen aan de reële economie, hetgeen een van de voorwaarden is voor de 
ontwikkeling van een interne kennismarkt die groei, mededinging en werkgelegenheid 
bevordert;

3. onderstreept dat er meer inspanningen moeten worden geleverd om te verzekeren dat de 
groei een duurzaam karakter heeft en om te voorkomen dat het mkb door de invoering 
onnodig wordt belast;

4. is van mening dat het mkb de drijvende kracht moet zijn achter het herstel van de 
economie en de groei in Europa; verzoekt de Commissie derhalve om bijzondere aandacht 
te besteden aan de behoeften van het mkb in het voltooiingsproces van de interne markt;

5. is ervan overtuigd dat de voltooiing van de interne markt noodzakelijk is voor het 
economische en sociale welzijn van de EU-burgers;

6. benadrukt de dringende noodzaak om burgers meer bewust te maken van belastingheffing 
in de EU en om belastingbarrières voor grensoverschrijdende werknemers en werkgevers 
weg te nemen om zo hun mobiliteit te vergemakkelijken en grensoverschrijdende 
zakelijke initiatieven te bevorderen, terwijl tegelijkertijd de mogelijkheid tot het ontduiken 
van belasting en het plegen van belastingfraude wordt bestreden;

7. benadrukt derhalve de noodzaak van een sociaal verdedigbaar, groeigericht budgettair 
beleid met een herverdelende rol dat een oplossing kan bieden voor de serieuze problemen 
van belastingconcurrentie, effectieve monitoring, de belasting van 
offshorevennootschappen en de beëindiging van de florerende belastingparadijzen in de
EU;

8. benadrukt dat alle EU-burgers die nog geen bankrekening hebben in de lidstaat waar zij 
een aanvraag daartoe hebben ingediend, toegang zouden moeten krijgen tot elementaire 
bankdiensten; is in dat opzicht, en met name met betrekking tot grensarbeid, van mening 
dat elementaire bankdiensten de drempel verlagen voor consumenten met een laag 
inkomen tot basisbetaalinstrumenten voor het storten, overmaken en opnemen van liquide 
middelen op de interne markt; roept de Commissie derhalve op te komen met een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor consumentvriendelijke procedures voor het openen 
van bankrekeningen in de hele Unie;
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9. vreest dat EU-burgers die erven, met pensioen gaan of kapitaal overbrengen naar het 
buitenland regelmatig te maken krijgen met dubbele belastingheffing; roept op tot grotere 
inspanningen om deze situatie te verzachten; betreurt dat de Commissie slechts een 
aanbeveling heeft gedaan op het gebied van successierechten; roept met klem op tot een 
herziening van de pensioenfondsrichtlijn;

10. is ervan overtuigd dat consumentenvertrouwen in een goed functionerende markt voor 
financiële diensten bevorderlijk is voor financiële stabiliteit, groei, efficiëntie en innovatie 
op de lange termijn; beklemtoont derhalve dat het noodzakelijk is ervoor te zorgen dat 
consumenten betere toegang hebben tot informatie en onafhankelijk advies in deze sector 
en dat belangenconflicten worden vermeden;

11. benadrukt dat een goed doordacht EU-regime voor risicodragend kapitaal een aanjager 
zou kunnen zijn voor groei, toegang tot kapitaal en banen; beklemtoont derhalve de 
noodzaak om de factoren die aan de ene kant verantwoordelijk zijn voor de schaarste van 
vraag en aanbod op het gebied van risicodragend kapitaal, en aan de andere kant voor 
krappe markten, aan de orde te stellen;

12. dringt er bij de Commissie op aan de toegang tot microfinancieringsfaciliteiten voor het 
opzetten en ontwikkelen van kleine bedrijven te vergemakkelijken, met name voor 
bedrijven die grensoverschrijdende activiteiten willen uitvoeren;

13. onderstreept dat de procedures voor terugvordering van btw over de grenzen heen minder 
bureaucratisch en omslachtig moeten worden voor de ondernemingen; benadrukt dat de 
toegang tot de financiering van grensoverschrijdend risicokapitaal ook moet worden
vergemakkelijkt;

14. benadrukt de noodzaak om een Europese strategie na te streven voor het steunen van 
sociaal ondernemerschap, een sector die gekenmerkt wordt door inclusieve, slimme en 
duurzame groei; is van mening dat de verordening tot vaststelling van een "Europees 
sociaalondernemerschapsfonds" een eerste stap in de goede richting is en juicht deze 
verordening toe;

15. onderstreept de behoefte aan groeibevorderende hervormingen in Europa en benadrukt dat 
de onmiddellijke voltooiing van de interne markt de overkoepelende prioriteit is; 
benadrukt dat de EU-instellingen zich ertoe hebben verbonden om de twaalf hefbomen 
van de Single Market Act als prioritaire punten te behandelen; verzoekt de Commissie 
maatregelen te nemen tegen de lidstaten die de dienstenrichtlijn nog niet volledig ten 
uitvoer hebben gelegd;

16. herinnert eraan dat de opheffing van beperkingen van de mobiliteit in het hoger onderwijs 
het aantal EU-inwoners met een hogere opleiding zou kunnen doen toenemen, waarmee 
tegemoet wordt gekomen aan de toenemende vraag naar gekwalificeerde werknemers in 
de Europese Unie;

17. verzoekt om toepassing van het "denk eerst klein"-beginsel in elk wetgevingsvoorstel, 
aangezien het effect van de wetgeving op het mkb, micro-ondernemingen en 
familiebedrijven vooraf onderzocht zou moeten worden;
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18. benadrukt bovendien dat de huidige reikwijdte van de interne markt, zelfs als die volledig 
zou zijn uitgevoerd, ontoereikend is, aangezien de huidige dienstensector bijna vier vijfde 
van de Europese economie uitmaakt; verzoekt derhalve dat zowel nationale als 
gemeenschapsinitiatieven het bereik van de interne markt uitbreiden om de gehele 
Europese economie te bestrijken, zodat het potentieel van de kennisintensieve onderdelen 
van onze economie ten volle wordt benut;

19. is van mening dat er meer inspanningen moeten worden geleverd om nog voor 2015 een 
echte digitale interne markt tot stand te brengen, die ondernemers, vernieuwers en 
consumenten in staat stelt gebruik te maken van de vele mogelijkheden die worden 
geboden door onlinediensten en van de kansen voor de ontwikkeling van onlinediensten;

20. wijst op het feit dat geen enkel ander fenomeen in de economie of de economische 
geschiedenis zo fundamenteel gesteund werd als de vrije handel en de wederzijdse 
voordelen daarvan; herinnert eraan dat het snelle herstel van de wereldhandel na de crisis 
van 2008 de belangrijkste factor is geweest bij het voorkomen van een herhaling van de 
mondiale depressie zoals in de jaren dertig van de vorige eeuw;

21. tracht de lat zelfs nog hoger te leggen door de versterking van de economische integratie 
EU-VS op politiek gebied te stimuleren en door een vrijhandelsovereenkomst en een 
volledig geïntegreerde trans-Atlantische markt te streven;

22. verzoekt in dit verband om een doorbraak in de door de EU geleide handelsliberalisering 
met als doel voor het einde van 2012 vrijhandelsovereenkomsten te sluiten met India, 
Canada, landen van het Oostelijk partnerschap en ASEAN-leden;

23. erkent de lasten die Europese bedrijven, in het bijzonder micro-, kleine en middelgrote 
bedrijven, krijgen opgelegd door overmatige regulering op zowel nationaal als Europees 
niveau; verzoekt de Commissie om een jaarlijkse verklaring te publiceren waarin zij 
toegelicht wat de totale nettokosten voor bedrijven zijn als gevolg van de in het 
voorgaande jaar afgekondigde regelgevingsvoorstellen, en waarin ze voorstellen doet om 
die kosten in het daarop volgende jaar terug te dringen;

24. benadrukt de noodzaak om met name voor jongeren de mobiliteit te vergroten op de 
Europese arbeidsmarkt; onderstreept dat gereglementeerde beroepen overeenkomstig de 
dienstenrichtlijn moeten worden herzien met als doel het terugbrengen van het aantal 
gereglementeerde beroepen;

25. benadrukt dat het belangrijk is dat alle consumenten in alle lidstaten van de EU hun 
dienstverleners en dagelijkse consumptiegoederen vrij moeten kunnen kiezen;

26. juicht aanvullende wetgevingsinitiatieven toe die gericht zijn op het creëren van een 
volledig geïntegreerde interne markt, om de mededinging en de doeltreffendheid te 
verbeteren en met het doel de Europese consument een uitgebreidere keuze te bieden.
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