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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2014

(2013/2194(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van ... november 2013 getiteld "Jaarlijkse 
groeianalyse 2014" (COM(2013)….) en het verslag van de Commissie getiteld "Stand van 
zaken op het gebied van de integratie van de interne markt 2014 – Bijdrage aan de 
jaarlijkse groeianalyse 2014" (COM(2013)…),

– 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 3 oktober 2012 getiteld "Akte voor de 
interne markt II – Samen voor nieuwe groei" (COM(2012)0573),

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

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 24 februari 2012 getiteld 
"De interne markt laten renderen – Jaarlijkse governance-controle 2011" 
(SWD(2012)0025), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 april 2011 getiteld "Akte voor de interne 
markt – Twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en het versterken van het 
vertrouwen – "Samen werk maken van een nieuwe groei"" (COM(2011)0206),

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010, met als titel "Europa 2020 -
Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien het onlinescorebord van de interne markt dat werd gepubliceerd op 4 juli 2013,

– gezien het scorebord van de interne markt nr. 26 (februari 2013),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 27-28 juni 2013,

– gezien de conclusies van de Raad Mededinging van 29-30 mei 2013 over slimme 
regelgeving,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 14-15 maart 2013,

– gezien de beraadslagingen van de Raad Mededinging van 18-19 februari 2013 over de 
jaarlijkse groeianalyse 2013 en de Single Market Act,
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– gezien zijn resolutie van 7 februari 2013 over de governance van de interne markt1, en het 
bijbehorende antwoord van de Commissie dat op 8 mei 2013 werd aangenomen,

– gezien zijn resolutie van 14 juni 2012 getiteld "Toekomst van de Single Market Act"2, en 
het bijbehorende antwoord van de Commissie dat op 26 september 2012 werd 
aangenomen,

– gezien zijn resolutie van 6 april 2011 over governance en partnerschap op de interne 
markt3,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het 
advies van de Commissie …. en de Commissie … (A7-0000/2013),

A. overwegende dat de jaarlijkse groeianalyse 2013 de aanzet heeft gegeven tot de derde 
cyclus van het Europees semester en dat deze nu – voor het eerst – ook een jaarverslag 
omvat over de stand van de internemarktintegratie;

B. overwegende dat een effectieve en goed werkende interne markt die gebaseerd is op een 
bijzonder concurrentiële socialemarkteconomie van essentieel belang is voor duurzame en 
inclusieve groei;

C. overwegende dat het Parlement verzocht heeft om een volledige pijler voor de interne 
markt op te nemen in de cyclus van het Europees semester;

D. overwegende dat een betere governance van de interne markt gericht moet zijn op een 
betere en snellere omzetting en tenuitvoerlegging van de richtlijnen en verordeningen die 
er betrekking op hebben, met name als zij verband houden met de vastgestelde 
kernsectoren;

E. overwegende dat de kwaliteit van de nationale hervormingsprogramma's binnen het 
Europees semester sterk varieert wat hun inhoud, transparantie en haalbaarheid betreft;

F. overwegende dat de Single Market Acts I en II een goed opgezette horizontale strategie 
vormen waarin concrete wetgevings- en niet-wetgevingsmaatregelen zijn vastgesteld die 
het onaangeboorde groeipotentieel van de interne markt kunnen ontketenen en 
belemmeringen voor de interne markt kunnen wegnemen;

G. overwegende dat de Commissie diensten, financiële diensten, vervoer, energie en de 
digitale markt als kerngebieden heeft geïdentificeerd om de werking van de interne markt 
te verbeteren en de interne markt uit te diepen; overwegende dat de methodologie voor het 
vaststellen van deze gebieden regelmatig dient te worden beoordeeld en herzien, waarbij 
rekening moet worden gehouden met groeidoelstellingen en –perspectieven en met de 
criteria voor een goede bescherming van consumenten, werknemers en burgers;

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0054.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0258.
3 PB C 296 E van 2.10.2012, blz. 51.
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H. overwegende dat een toegankelijke en efficiënte Europese vervoersinfrastructuur, een 
ambitieus Europees industriebeleid en de oprichting van een interne energiemarkt – die 
zowel het concurrentievermogen van de Europese bedrijven moet ondersteunen als een 
universele en betaalbare toegang tot energie voor huishoudens en consumenten moet 
verzekeren – van cruciaal belang zijn voor de interne markt in de EU; overwegende dat 
het daarom noodzakelijk is om prioritaire acties vast te stellen op deze domeinen;

Europees semester

1. is van mening dat de interne markt in nauw verband moet worden gezien met ander 
horizontaal beleid op gebieden zoals de bescherming van consumenten en werknemers, 
sociale rechten, milieu en duurzame ontwikkeling;

2. 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 van 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;

3. wijst erop dat de interne markt moet worden gedefinieerd als de derde pijler van het 
Europees semester opdat deze pijler een duidelijke reeks prioriteiten met betrekking tot de 
reële economie kan behelzen; is van mening dat de vaststelling en verwezenlijking van 
deze prioriteiten van essentieel belang is om groei te stimuleren en de huidige kloof met 
de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te dichten en 
tegelijkertijd de economische convergentie tussen de lidstaten in en buiten de Eurozone en 
in kerngebieden en perifere gebieden van de EU te verzekeren;

4. herinnert er in zijn advies aan dat het eerste verslag over de stand van de 
internemarktintegratie ontoereikend en onvolledig was; is daarom van mening dat 
toekomstige verslagen duidelijker dienen te zijn over de huidige tekortkomingen in 
specifieke lidstaten, concretere richtsnoeren dienen aan te reiken met betrekking tot 
mogelijke oplossingen en de verwachte voordelen en efficiënte hefbomen dienen te 
omvatten om de groei en het concurrentievermogen te stimuleren en zo banen te scheppen 
die samen een concreet antwoord zouden bieden op de huidige sociale en economische 
crisis;

5. is van mening dat er meer horizontale coördinatie en samenhang nodig is bij de 
voorbereiding van wetgevingsvoorstellen die gevolgen hebben voor de interne markt; is 
van mening dat bij de governance van de interne markt terdege rekening dient te worden 
gehouden met de behoeften van alle belanghebbenden en dat de sociale partners, het 
maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden nauwer en in een vroegere fase 
moeten worden betrokken bij de uitwerking, goedkeuring, tenuitvoerlegging en 
monitoring van de maatregelen om groei te stimuleren en de burgerrechten op de interne 
markt te handhaven;

6. is van mening dat het Europees semester dient te worden verankerd in een diepgaander 
democratisch proces waarbij de nationale parlementen nauwer worden betrokken en de 
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prerogatieven van het Europees Parlement tegelijkertijd worden versterkt;

7. is van mening dat in de landenspecifieke aanbevelingen die in het kader van dit proces 
worden afgegeven rekening dient te worden gehouden met de vorderingen van elke 
lidstaat en dat de nationale regelingen voor de tenuitvoerlegging van 
internemarktwetgeving niet noodzakelijkerwijs een "one size fits all"-aanpak dienen te 
volgen;

8. is van mening dat de derde pijler van het Europees semester, die betrekking heeft op de 
internemarktintegratie, gericht dient te zijn op de vaststelling van prioritaire 
beleidsdomeinen en maatregelen om de reële economie te stimuleren en nieuw leven in te 
blazen; is van mening dat dit doel enkel effectief kan worden bereikt als alle EU-
instellingen dit consequent delen en ondersteunen; pleit daarom voor een gerichte 
organisatie van de werkzaamheden van de Raad Mededinging om ze specifiek toe te 
spitsen op de opname van die prioriteiten die van belang zijn voor de reële economie in 
het Europees semester;

Kernsectoren

9. is van mening dat de kernsectoren die door de Commissie zijn vastgesteld – diensten, 
financiële diensten, vervoer, energie en de digitale markt – bepalend zullen zijn voor de 
volledige integratie van de interne markt; is voorts van mening dat de aandacht voor deze 
sectoren gecombineerd dient te worden met inspanningen om de bescherming van de 
burgerrechten, zowel van consumenten als van werknemers, te versterken, met de nieuwe 
lancering van een samenhangend en geïntegreerd industriebeleid en met een 
concurrentiemodel dat gebaseerd is op kennis en innovatie, via de nodige investeringen in 
onderzoek en onderwijs;

10. dringt er bij de Commissie op aan om een werkelijk Europees industriebeleid uit te 
werken; is van mening dat de herindustrialisering een sectoroverschrijdende prioriteit zou 
moeten zijn voor de Unie; is van mening dat dit nieuwe industriebeleid eveneens de 
handhaving van de internemarktvoorschriften, een holistische strategie voor de externe 
dimensie van de interne markt op basis van wederkerigheid en gezamenlijke 
minimumnormen (met name inzake sociale, milieu- en veiligheidsaangelegenheden), 
eerlijke mededingingsvoorwaarden op het gebied van belastingen en 
consumentenbescherming, een degelijk beheer van industriële veranderingen en 
herstructureringen en een verbeterde toegang tot kapitaal en infrastructuur dient te 
omvatten om de concurrentiepositie van ondernemingen te versterken en hun toegang tot 
nieuwe markten te vergemakkelijken;

11. verzoekt de Commissie een gedetailleerd actieplan met maatregelen voor te leggen voor 
de totstandbrenging van een volledig geïntegreerde en onderling verbonden interne markt 
voor energie; benadrukt de noodzaak de consumenten te voorzien van transparante en 
vergelijkbare energieprijzen;

12. onderstreept dat een verbetering van de infrastructuur – en met name 
grensoverschrijdende verbindingen en interoperabiliteit – van essentieel belang is voor de 
effectieve werking van de interne markt; is van mening dat een intern, onderling 
verbonden en efficiënt Europees vervoerssysteem van cruciaal belang is voor het vlotte 
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verkeer van goederen, mensen en diensten; betreurt echter het gebrek aan toereikende 
investeringen, die van essentieel belang zijn om deze doelstelling te bereiken, en herhaalt 
dat moet worden voorzien in adequate vormen van innovatieve financiering voor deze 
projecten;

13. wijst op het belang van een consequente tenuitvoerlegging van het pakket met concrete 
voorstellen dat door de Commissie werd ingediend om de digitale interne markt te 
ontwikkelen en te voltooien, met name ten aanzien van de universele toegang tot het 
internet en actuele en transparante mechanismen voor consumentenbescherming;

14. verzoekt om een ambitieuze tenuitvoerlegging van de consumentenagenda, onder meer via 
wetgevings- en programmeringsmaatregelen, om zo de consumentenbescherming en het 
vertrouwen van consumenten in de interne markt te bevorderen, de positie van 
consumenten te versterken, verantwoordelijk gedrag bij de gemiddelde consument aan te 
moedigen en kwetsbare consumenten te beschermen;

15. steunt initiatieven op EU-niveau als aanvulling op de nationale inspanningen om meer 
microkredieten te verstrekken en sociaal ondernemerschap te stimuleren;

16. is van mening dat het vrije verkeer van personen en werknemers in Europa nog steeds niet 
voltooid is en dat er krachtigere maatregelen nodig zijn om de resterende belemmeringen 
weg te nemen en het beginsel van een gelijke behandeling van werknemers te verzekeren;

17. herinnert eraan dat de cyclische methode voor het indienen van Single Market Acts 
kansen bood om regelmatig prioriteiten voor de ontwikkeling van de interne markt vast te 
stellen en te bespreken; is van mening dat deze methode verder dient te worden verbeterd 
en ontwikkeld;

18. is ingenomen met het pakket wetgevingsvoorstellen over een "Connectief continent: 
bouwen aan een interne telecommarkt", een verordening inzake productveiligheid en 
markttoezicht en de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie over 
diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen; is van mening dat deze 
initiatieven de consumentenrechten ten goede kunnen komen, de gezondheid en veiligheid 
van de consumenten beter kunnen waarborgen, de handel in goederen en diensten kunnen 
bevorderen en een nieuw concurrentiemodel tot stand kunnen brengen; verzoekt de 
Commissie daarom om nauw samen te werken met het Parlement en de Raad om binnen 
een redelijke termijn tot een besluit te komen;

19. onderstreept het belang van de politieke overeenkomsten die zijn bereikt over de 
hervormingen van de Richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, het 
pakket inzake aanbestedingen en concessies en de Richtlijn betreffende alternatieve 
beslechting van consumentengeschillen en de Verordening betreffende onlinebeslechting 
van consumentengeschillen; dringt daarom bij de Commissie en de lidstaten aan op een 
snelle en uitgebreide tenuitvoerlegging van alle nieuwe bepalingen;

20. dringt er bij de Commissie op aan om de resterende voorstellen die werden aangekondigd 
in de Single Market Acts in te dienen, en met name de herziening van de 
transparantierichtlijn, de invoering van een gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag, het wetgevingsvoorstel inzake gemeenschappelijke regels voor 
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collectief verhaal en de voorstellen ter bevordering van duurzame investeringen in de 
reële economie; vraagt de Commissie voorts om het gemoderniseerde douanewetboek te 
implementeren door geharmoniseerde e-douanepraktijken te ontwikkelen;

21. is van mening dat de regulering van financiële diensten moet zorgen voor een betere 
informatieverstrekking, bescherming en effectieve verhaalmogelijkheden voor 
consumenten; wijst op de noodzaak van een vlotte en positieve afronding van de 
werkzaamheden rond de wetgevingsvoorstellen inzake de markt voor financiële diensten 
voor consumenten, met name de essentiële-informatiedocumenten voor verpakte 
retailbeleggingsproducten, de vergelijkbaarheid van kosten in verband met 
betaalrekeningen, overstappen van betaalrekening en toegang tot betaalrekeningen met 
basisfuncties;  is van mening dat er meer voorstellen moeten worden gedaan, bijvoorbeeld 
over een insolventieregeling voor consumenten, om het veilig beleggen van privaat 
spaargeld in de reële economie te bevorderen;

Governance-instrumenten

22. neemt nota van het antwoord van de Commissie op de resolutie van het Parlement van 7 
februari 2013 met betrekking tot de rechtsgrond voor het gevraagde wetgevingsvoorstel 
dat de elementen zou bevatten die worden opgesomd in die resolutie; is van mening dat de 
specifieke aanbevelingen in die resolutie nog steeds waardevolle ideeën bevatten voor de 
verbeterde governance van de interne markt;

23. is ingenomen met het onlinescorebord van de interne markt, en met name de visuele en 
informatieve manier waarop het de prestaties van de lidstaten op het gebied van EU-
wetgeving die relevant is voor de werking van de interne markt weergeeft; is van mening 
dat het onlinescorebord beschikbaar moet zijn in alle EU-talen om zo het begrip van alle 
Europese burgers van de internemarktcyclus en hun potentiële actieve rol in die cyclus te 
bevorderen;

24. is van mening dat er inspanningen moeten worden geleverd om de tenuitvoerlegging en 
uniforme toepassing van het EU-recht in de lidstaten transparanter te maken; is van 
mening dat elke richtlijn consequent moet worden omgezet en dat alle 
omzettingsmaatregelen moeten aansluiten op de op Europees niveau bereikte 
compromissen;

25. is echter van mening dat louter kwantitatieve statistieken over de tenuitvoerlegging van 
internemarktwetgeving niet volstaan en dat de nadruk moet worden gelegd op de kwaliteit 
van de tenuitvoerlegging van de wetgeving in de lidstaten;

26. is ingenomen met de verbetering van het gemiddelde omzettingsdeficit, dat nu nog 0,6% 
bedraagt; benadrukt dat zelfs een klein deficit op een belangrijk beleidsdomein enorme 
nadelige gevolgen kan hebben voor de kansen van consumenten en ondernemingen en 
bijgevolg voor de hele Europese economie;

27. neemt tot zijn verbazing nota van de verklaring dat de lidstaten als enige verantwoordelijk 
zijn voor de duur van alle inbreukprocedures; is met name bezorgd over het feit dat zaken 
met betrekking tot diensten het langst duren (gemiddeld 49,8 maanden);
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28. is van mening dat inbreukprocedures in elk geval moeten worden beschouwd als een 
laatste redmiddel, dat enkel mag worden gebruikt nadat een aantal pogingen zijn 
ondernomen om de situatie te coördineren en recht te zetten en dat gebruik moet worden 
gemaakt van EU Pilot en andere procedures alvorens een lidstaat voor het Hof van Justitie 
mag worden gebracht;

29. steunt de maatregelen van de Commissie om de samenwerking van de nationale 
autoriteiten met betrekking tot de werking van de interne markt te verbeteren; is het ermee 
eens dat een permanent IT-mechanisme ter bevordering van de uitwisseling van relevante 
informatie de situatie aanzienlijk zou kunnen verbeteren, aangezien een groep van 
nationale deskundigen die enkele keren per jaar bijeenkomt verre van een ideale oplossing 
is om dit soort prioritaire problemen aan te pakken;

30. wijst nogmaals op het belang van de goede werking van het informatiesysteem interne 
markt (IMI), dat onlangs een degelijke basis in de regelgeving heeft gekregen en 
momenteel wordt uitgebreid naar nieuwe beleidsdomeinen en –sectoren; verzoekt de 
Commissie om het Parlement op de hoogte te houden van de werking van het instrument 
voor machinevertaling dat werd ingevoerd om de communicatie tussen nationale, 
regionale en plaatselijke autoriteiten te bevorderen;

31. verzoekt de lidstaten om meer inspanningen te leveren om de overheidsadministratie te 
moderniseren – niet in het minst via de snelle invoering van maatregelen met betrekking 
tot elektronische overheid, e-gezondheid, elektronische facturatie en elektronische 
aanbestedingen –, om zo meer en betere digitale diensten te bieden aan burgers en 
ondernemingen in heel Europa, de kosten te beperken en de efficiëntie van de 
overheidssector te bevorderen;

32. verzoekt de lidstaten om ervoor te zorgen dat het SOLVIT-netwerk en de enkele 
contactpunten van voldoende middelen worden voorzien, zoals bepaald in de 
Dienstenrichtlijn; verzoekt de Commissie en de lidstaten om verdere stappen te 
ondernemen om informatie te verspreiden over de beschikbaarheid van deze instrumenten 
bij ondernemingen en ondernemers;

33. neemt nota van het feit dat de portaalsites Uw Europa en Uw Europa – Advies, die 
personen die zich verplaatsen binnen de Europese Unie de nodige informatie moeten 
verstrekken, steeds vaker gebruikt worden; is zich tegelijkertijd bewust van het feit dat 
mobiliteit in Europa nog steeds op een laag pitje staat en vaak beperkt blijft tot een 
beperkt aantal hoog opgeleide en welgestelde individuen en sociale groepen;

34. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de 
Europese Raad en de parlementen en regeringen van de lidstaten.
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TOELICHTING

De governance van de interne markt werd als punt van structureel belang bovenaan de 
politieke agenda geplaatst dankzij een aantal initiatieven van de Europese Commissie en het 
Europees Parlement en met de duidelijke steun van de Europese Raad.

In haar mededeling van 8 juni 2012 getiteld "Betere governance van de interne markt" riep de 
Commissie op tot een hernieuwde verbintenis om ervoor te zorgen dat de interne markt 
effectief tot groei leidt en concrete resultaten oplevert voor de Europese burgers, consumenten 
en ondernemingen. Dit werd herhaald in de jaarlijkse groeianalyse 2013 en het begeleidende 
verslag over de stand van de internemarktintegratie 2013, waarin werd opgeroepen om meer 
inspanningen te leveren om een betere tenuitvoerlegging en handhaving van de bestaande 
regels te verzekeren. 

Om die doelstelling te bereiken, en naar aanleiding van het uitdrukkelijke verzoek om een 
"specifiek groei-initiatief dat moet resulteren in afzonderlijke landspecifieke aanbevelingen 
waarbij rekening wordt gehouden met de stand van zaken voor wat betreft de 
tenuitvoerlegging van de interne markt" dat werd gelanceerd in een resolutie over de 
"Toekomst van de Single Market Act" die door het Parlement werd aangenomen op 14 juni 
2012, heeft de IMCO-commissie een wetgevend initiatiefverslag ter versterking van de 
governance van de interne markt opgesteld om zo de werking van de interne markt te 
verbeteren en bij te dragen tot de economische groei en de werkgelegenheid in Europa. Er 
werd een resolutie met specifieke aanbevelingen aan de Commissie aangenomen in de 
plenaire zitting op 7 februari 2013.

In zijn vergadering van 14/15 maart 2013 heeft de Europese Raad benadrukt dat "de interne 
markt een belangrijke drijvende kracht blijft achter groei en banen" en beloofde hij om "al 
deze kwesties [met betrekking tot de aanbevelingen in het verslag van de Commissie over de 
stand van de internemarktintegratie, de voorstellen in de Single Market Acts I en II en de 
tenuitvoerlegging van de internemarktwetgeving] regelmatig te evalueren".

Dit verslag is bedoeld om de nodige aandacht te blijven besteden aan de werking van de 
interne markt in de Europese Unie en bevat opmerkingen over eerder geformuleerde 
aanbevelingen (met name in het verslag-Schwab), een bijgewerkt standpunt over de inhoud 
van de volgende jaarlijkse groeianalyse, de prioritaire acties op nationaal en Europees niveau 
en de recente inspanningen van de Commissie met betrekking tot de veelheid aan governance-
instrumenten voor de interne markt.

Europees semester

Het versterken van de interne markt hangt nauw samen met de concrete mogelijkheid om een 
specifieke pijler op te nemen in het Europees semester. De rapporteur is van mening dat de 
coördinatie van het economische en het werkgelegenheidsbeleid moet worden aangevuld met 
een essentieel onderdeel dat alle mogelijke hefbomen voor het stimuleren van de reële 
economie dient te bevatten die anders buiten de algemene coördinatie van het Europees 
semester zouden kunnen vallen.
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De jaarlijkse groeianalyse 2013 zou een eerste stap in die richting kunnen vormen, aangezien 
ze voor het eerst een jaarverslag over de stand van de internemarktintegratie omvat. De 
jaarlijkse groeianalyse 2014 die naar verwachting in november zal worden voorgesteld, zal 
een fundamentele referentie vormen die in dit verslag moet worden opgenomen als cruciaal 
element van de cyclus van het Europees semester en moet worden aangevuld met passende 
opmerkingen en voorstellen van het Parlement. 

Het verslag over de stand van de internemarktintegratie dat bij de jaarlijkse groeianalyse 
wordt gevoegd zal wijzen op eventuele problemen en tekortkomingen. Het moet echter ook 
betrekking hebben op een reeks duidelijke prioriteiten met betrekking tot de reële economie 
en het dient efficiënte hefbomen voor de groei en het concurrentievermogen aan te reiken. 

De rapporteur is er eveneens van overtuigd dat de coördinatie van de prioriteiten voor de 
interne markt in de context van het Europees semester moet worden verankerd in een
diepgaander democratisch proces, waarbij de nationale parlementen volledig worden 
betrokken, de prerogatieven van het Europees Parlement worden geëerbiedigd en voldoende 
ruimte wordt gelaten aan de sociale partners en alle andere belanghebbenden. 

Kernsectoren

In haar mededeling over betere governance van de interne markt heeft de Commissie, op basis 
van een methodologie die regelmatig moet worden beoordeeld en herzien, kerngebieden 
vastgesteld om de werking van de interne markt te verbeteren en de markt uit te diepen: 
diensten, financiële diensten, vervoer, energie en de digitale markt. De rapporteur is van 
mening dat dit nog steeds prioritaire gebieden zijn en dat de inspanningen op het gebied van 
coördinatie opnieuw moeten worden opgestart. Hij is eveneens van mening dat zij verrijkt en 
gecombineerd dienen te worden met andere aspecten die louter betrekking hebben op 
internemarktbeleid waarvoor andere maatregelen en voorstellen aangedragen dienen te 
worden.

Een samenhangend en geïntegreerd industriebeleid is van essentieel belang voor het herstel 
van de Europese economieën en om een stabiele uitweg te vinden voor de crisis. Een betere 
bescherming van de burgerrechten, zowel van consumenten als van werknemers, is van 
fundamenteel belang om het vertrouwen in de interne markt te versterken en verantwoordelijk 
gedrag te stimuleren. De coördinatie van het internemarktbeleid dient gericht te zijn op het 
streven naar een nieuw concurrentiemodel op basis van kennis en innovatie, wat betekent dat 
de investeringen in onderwijs en onderzoek moeten worden versterkt. 

De manier waarop de voorstellen voor de Single Market Acts I en II werden ingediend en 
besproken is hier een goed voorbeeld van en moet nog meer worden verbeterd en ontwikkeld. 
Dit verslag biedt de gelegenheid om een stand van zaken op te maken voor de belangrijkste 
voorstellen, aangezien zij een belangrijke rol moeten spelen in de werking van de interne 
markt. 

Governance-instrumenten

Naar aanleiding van het verslag inzake de governance-controle van februari 2012, waarin een 
geïntegreerde visie op de verschillende internemarktinstrumenten als onderdeel van een 
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governance-cyclus werd voorgesteld, en het 15e scorebord van de interne markt dat in februari 
2013 werd gepubliceerd en zoals gebruikelijk een beoordeling omvat van de prestaties van de 
lidstaten bij de tenuitvoerlegging van de internemarktwetgeving, heeft de Commissie in juni 
2013 een onlinescorebord van de interne markt voorgesteld, dat een samenhangende 
verslaglegging moet verzekeren, sterke en zwakke punten moet analyseren en verschillende 
stimulansen moet bieden voor verbetering.

Het onlinescorebord is toegespitst op de governance-cyclus van de interne markt en biedt een 
overzicht van de prestaties van de lidstaten, feedback over specifieke succesverhalen en best 
practices uit verschillende landen en de bekommernissen van burgers en ondernemingen. De 
governance-instrumenten die als indicatoren werden gebruikt, zijn onder meer de 
omzettingsgraad van de EU-wetgeving, het aantal inbreukprocedures, de oprichting van de 
enkele contactpunten zoals vereist uit hoofde van de Dienstenrichtlijn, de werking van het 
informatiesysteem interne markt, het beheer van SOLVIT en het gebruik van de portaalsite 
Uw Europa. 

De rapporteur wenst een aantal essentiële opmerkingen te maken bij de governance-cyclus 
van de interne markt en de onderdelen daarvan, rekening houdend met het feit dat er 
momenteel een afzonderlijk initiatiefverslag wordt opgesteld over SOLVIT, als reactie op een 
afzonderlijke aanbeveling van de Commissie en het actieplan Uw Europa. Na afloop van de 
maand van de interne markt, de follow-up van het forum voor de interne markt dat door het 
Europees Parlement werd opgezet, zal de rapporteur een aantal aanvullende opmerkingen 
maken bij de structuur en de bevindingen ervan, in de vorm van afzonderlijke amendementen.


