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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming:

– onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat de interne markt een cruciale rol kan spelen in de verwezenlijking van de 
werkgelegenheidsdoelstellingen van Europa 2020 met het oog op kwalitatief 
hoogwaardiger en duurzamer werk; is van mening dat de interne markt met de grootste 
vastberadenheid en spoed moet worden voltooid; ziet de interne markt niet als doel op 
zich maar als een manier om sociale vooruitgang te bewerkstelligen;

2. is van mening dat de dialoog met de sociale partners en het maatschappelijk middenveld 
essentieel is om het vertrouwen in de interne markt te herstellen; merkt op dat de interne 
markt gericht moet zijn op de rechten van alle betrokkenen, niet alleen in hun 
hoedanigheid van consument of ondernemer, maar ook als burger en werknemer; vindt het 
belangrijk de sociale partners en alle belanghebbenden intensiever en eerder te betrekken 
bij het uitstippelen, vaststellen, uitvoeren en bewaken van de maatregelen ter bevordering 
van de groei en de rechten van de werknemers op de interne markt;

3. merkt op dat teneinde de werkgelegenheidsdoelstelling van Europa 2020 voor kwalitatief 
hoogwaardiger en duurzamer werk te halen, de interne markt moet worden versterkt door 
onder andere het juiste evenwicht tussen economische prioriteiten en sociaal welzijn te 
behouden; 

4. benadrukt dat doeltreffende dienstverlening essentieel is voor toekomstige groei, nieuwe 
banen en innovatie; betreurt de overmatige druk die de EU-wetgeving op kmo's legt; vindt 
dat de interne markt een rol moet spelen bij de bevordering van groei en werkgelegenheid 
teneinde een zeer concurrerende markteconomie te genereren;

5. betreurt het dat de Europese burgers op veel terreinen nog niet optimaal hebben kunnen 
profiteren van het potentieel van de interne markt; merkt daarom op dat de mogelijkheden 
van de interne markt benut moeten worden om de Europese economieën nieuw leven in te 
blazen, en wel door de grenzen voor goederen en diensten verder open te stellen, vrijer 
verkeer van personen en werknemers te bevorderen, meer keus te bieden, nieuwe 
zakelijke mogelijkheden te genereren voor bedrijven en zo uiteindelijk banen te creëren en 
nieuwe klanten, met name gehandicapten, te bereiken door meer toegankelijke diensten en 
producten aan te bieden; is van mening dat kmo's met het grootste onbenutte potentieel 
moeten worden gesteund door een strikte toepassing van de kmo-toets tijdens de 
tenuitvoerlegging van de wetgeving;

6. benadrukt dat de interne markt een belangrijke rol kan spelen bij de bevordering van 
sociale cohesie in de Unie, door de uitwisseling van optimale werkmethoden aan te 
moedigen; merkt op dat het kader voor economische governance gebaseerd moet zijn op 
een reeks aan elkaar gekoppelde en samenhangende beleidsmaatregelen die de groei en de 
werkgelegenheid bevorderen, en dat de volledige ontplooiing van de interne markt 
daarvoor van essentieel belang is; verlangt maatregelen ter ondersteuning van micro-, 
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kleine en middelgrote ondernemingen en coöperaties;

7. is ingenomen met de mededeling van de Commissie "Regeldruk voor het mkb 
verminderen: EU-regelgeving aanpassen aan de behoeften van micro-ondernemingen" 
(COM(2011)0803) en is het eens met de nadruk die wordt gelegd op micro-
ondernemingen; merkt op dat gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor werknemers 
niet moeten worden beschouwd als regeldruk en dat de eisen in bepaalde sectoren niet 
hetzelfde moeten zijn voor bedrijven van elke omvang; is daarom van mening dat 
wetgeving die is afgestemd op de verschillende soorten kmo's ook hun toegang tot de 
Europese en internationale markten kan vergemakkelijken;  

8. onderkent in het verband van de interne markt de waardevolle rol van centrale 
aanspreekpunten, waaronder elektronische en fysieke loketten, bij het terugdringen van de 
administratieve rompslomp en transactiekosten, en het verbeteren van de efficiëntie, de 
toegankelijkheid van de markt, de transparantie en de concurrentie, met als gevolg lagere 
overheidsuitgaven en meer mogelijkheden voor bedrijven, zo ook voor kmo's en micro-
ondernemingen, om toegang te krijgen tot markten en bestaande banen te behouden en 
nieuwe banen te scheppen;

9. is van mening dat alleen de digitale interne markt al een impact kan hebben die gelijk is 
aan dat van het programma voor de interne markt uit 1992; moedigt de voltooiing van de 
digitale interne markt aan om de mogelijkheden op het gebied van banen en bedrijven te 
optimaliseren;

10. merkt op dat de Europese dienstenmarkt versnipperd blijft; roept op tot maatregelen om de 
mobiliteit in de Unie te vergroten door de administratieve procedures voor de erkenning 
van beroepskwalificaties te vereenvoudigen en te versnellen, en wel door middel van de 
verbetering van het informatiesysteem voor de interne markt;  is van mening dat de 
Commissie terecht opmerkt dat de arbeidsmobiliteit in de Unie nog altijd te laag is en dat 
doeltreffender maatregelen nodig zijn om alle belemmeringen uit de weg te ruimen;

11. vindt dat er moet worden voorzien in één gemakkelijk toegankelijke en eerstelijns 
hulpdienst op nationaal niveau waarop bedrijven en burgers, zo ook gehandicapten, een 
beroep kunnen doen wanneer zij belemmerd worden in hun pogingen om de rechten en 
kansen te benutten die de interne markt biedt; merkt op dat zulke hulpverlening tot stand 
kan worden gebracht door ook de bestaande Solvit-centra verder te ontwikkelen;

12. verzoekt de lidstaten slimmer gebruik te maken van IT-instrumenten om burgers en 
bedrijven te informeren en in staat te stellen hun rechten en kansen te benutten, waarbij de 
toegankelijkheid van gehandicapten cruciaal is om ze zo (in toegankelijke vorm) op de 
hoogte te houden van hun rechten en kansen; 

13. hamert op sociale en fiscale convergentie als integratiefactor op de interne markt; verzoekt 
de lidstaten met grofweg hetzelfde bbp het convergentieproces via intensievere 
samenwerking te versnellen;

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten zorg te dragen voor doeltreffende controles om 
sociale dumping te voorkomen en de toepassing van collectieve overeenkomsten te 
waarborgen; 
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15. merkt op dat de Europese sociale normen worden beschouwd als meerwaarde voor de 
Unie en deze normen een cruciale rol spelen in de werking van de interne markt;

16. benadrukt dat bij de analyse van de dienstensectoren die het belangrijkst zijn voor de 
werking van de interne markt, met name handel, zakelijke dienstverlening, digitale 
markten en vervoer, in het jaarverslag over de integratie van de interne markt, meer 
aandacht moet worden besteed aan gehandicapten die in aanraking komen met 
ontoegankelijke gebouwen en diensten die niet geschikt zijn voor iedereen;

17. is van mening dat voor de optimale werking van de interne markt gelijke voorwaarden 
voor iedereen essentieel zijn en dat alle lidstaten EU-wetgeving in gelijke mate moeten 
omzetten, en dat de Commissie haar handhavingsbevoegdheden ten opzichte van 
overtreders op consistente wijze en zonder bevoordeling uitoefent; 

18. roept op tot grotere toewijding om de agenda voor slimme regelgeving de komende twee 
jaar vooruit te helpen, vooral in sectoren met duurzame, intelligente en inclusieve groei;

19. verzoekt de Commissie een Europees netwerk van nationale organisaties op te richten, 
zoals voorgesteld in de desbetreffende mededeling van de Commissie, door het mandaat 
van het bestaande Raadgevend Comité voor de interne markt uit te breiden tot 
aangelegenheden die betrekking hebben op de integratie en de governance van de interne 
markt, met speciale aandacht voor toegankelijkheid, in overeenstemming met het 
geratificeerde VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap; 

20. verzoekt de Commissie toe te zien op de voltooiing van de interne markt door zorg te 
dragen voor de uitvoering van EU-richtlijnen in alle lidstaten. 
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