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SUGGESTIES

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

– gezien zijn resolutie van 7 februari 2013 met aanbevelingen aan de Commissie over de 
governance van de interne markt1,

– gezien het eerste verslag van de Commissie van 28 november 2012 over de "Stand van 
zaken op het gebied van de integratie van de interne markt 2013 - bijdrage aan de 
jaarlijkse groeianalyse 2013" (COM(2012)0752),

– gezien de mededeling van de Commissie van 8 juni 2012 getiteld "Betere governance van 
de interne markt" (COM(2012)0259),

1. herinnert eraan dat de interne markt een belangrijke motor is voor groei en banen en een 
onmisbare rol moet spelen in de verwezenlijking van de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei, maar dat dit potentieel 
in vele opzichten onbenut blijft;

2. wijst erop dat een volledige en goede tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn een 
groeipotentieel van 0,8 % tot 2,6 % van het bbp kan helpen verwezenlijken;

3. is verheugd over het feit dat in het Europees semester 2013 de jaarlijkse groeianalyse voor 
de eerste keer wordt onderbouwd met een verslag over de stand van zaken op het gebied 
van de integratie van de interne markt;

4. betreurt echter dat ondanks sterke aanwijzingen voor het belang van de interne markt voor 
het overwinnen van de crisis, de landenspecifieke aanbevelingen voor 2013 niet in 
voldoende mate betrekking hebben op het groei- en banenpotentieel van de goede 
tenuitvoerlegging en handhaving van de regels van de interne markt;

5. ondersteunt het belang dat in de landenspecifieke aanbevelingen van dit jaar wordt 
toegekend aan de opheffing van ongerechtvaardigde beperkingen en belemmeringen voor 
de toegang tot de dienstensector; dringt er bij de lidstaten in kwestie op aan de grootst 
mogelijke aandacht te besteden aan die aanbevelingen;

6. verzoekt de Commissie in haar volgende jaarlijkse groeianalyse en het Europees semester 
2014 prioriteit te geven aan de governance van de interne markt, en om ten volle rekening 
te houden met cruciale groeigebieden, namelijk de dienstensector, de energiesector, de 
vervoersector en de digitale interne markt, alsmede de in de Single Market Act I en II 
opgenomen maatregelen, in de volgende landenspecifieke aanbevelingen;

7. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan zich in de tussentijd meer in te spannen 
voor de handhaving van de wetgeving inzake de interne markt en het toezicht op deze 
handhaving, onder meer via regelmatige "EU-sweeps";

                                               
1 Aangenomen teksten P7_TA(2013)0054.
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8. herhaalt zijn oproep aan de Commissie om de governance van de interne markt te 
versterken door een jaarlijkse governance-cyclus voor de interne markt vast te stellen als 
een specifieke pijler van het Europees semester, met inbegrip van het scorebord voor de 
interne markt, een jaarverslag over de integratie van de interne markt als onderdeel van de 
jaarlijkse groeianalyse, begeleiding van de Europese Raad aan de lidstaten, nationale 
actieplannen gericht op de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren inzake de interne markt 
en gerichte landenspecifieke aanbevelingen;

9. wijst op het gebrek aan betrokkenheid van de nationale parlementen in het debat over 
aspecten betreffende de interne markt in het Europees semester 2013 en verzoekt hen 
actief deel te nemen aan een dialoog met het Europees Parlement en hun respectieve 
regeringen teneinde onbenut groei- en werkgelegenheidspotentieel beter te activeren.


