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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;

2. benadrukt dat doeltreffende dienstverlening essentieel is voor toekomstige groei, nieuwe 
banen en innovatie;

3. merkt 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, door meer keus te bieden, nieuwe zakelijke mogelijkheden 
te genereren voor bedrijven en zo uiteindelijk nieuwe banen te creëren;

4. is ingenomen met COM (2011)8031 en steunt het van harte dat de nadruk wordt gelegd op 
micro-ondernemingen in een aangescherpte kmo-toets die een positief effect zal hebben 
op de tenuitvoerlegging en de toepassing van EU-wetgeving;

5. onderkent in het kader van de interne markt de waardevolle rol van centrale 
aanspreekpunten, te weten elektronische en fysieke loketten, bij het terugdringen van de 
administratieve rompslomp en de transactiekosten, 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;

6. 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;

7. betreurt het dat de Europese dienstenmarkt versnipperd blijft; roept op tot maatregelen om 
de mobiliteit in de EU te vergroten door de procedures voor de erkenning van 
beroepskwalificaties te vereenvoudigen en te versnellen, en wel door het 
informatiesysteem voor de interne markt te verbeteren; 

8. verzoekt de Commissie in het kader van betere wetgeving grondige effectbeoordelingen 
uit te voeren en de terreinen te bepalen waarop overmatige bureaucratie, inconsistenties en 
verouderde of niet-doeltreffende maatregelen voorkomen, met name op het vlak van 
werkgelegenheid en sociale zaken, die een negatief effect hebben op het functioneren van 
de interne markt; verzoekt de Commissie de mogelijkheid te overwegen om een "een 
erbij, een eraf"-regel in te stellen;

                                               
1 "Regeldruk voor het mkb verminderen: EU-regelgeving aanpassen aan de behoeften van micro-
ondernemingen".
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9. 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;


