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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de interne markt voor Europeanen
(2010/2278(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, zoals geïntegreerd in de 
Verdragen middels artikel 6 van het EU-Verdrag, 

– gelet op artikel 26 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin 
het volgende is bepaald: "De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen 
waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd 
volgens de bepalingen van de Verdragen",

– gelet op artikel 3, lid 3, van het EU-Verdrag, waarin wordt bepaald dat de Unie zich inzet 
voor "een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op 
volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang" en voor "een hoog niveau van 
bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu",

– gelet op artikel 9 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin 
het volgende is bepaald: "Bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid en optreden 
houdt de Unie rekening met de eisen in verband met de bevordering van een hoog niveau 
van werkgelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting alsmede een hoog niveau van onderwijs, opleiding en 
bescherming van de volksgezondheid",

– gelet op artikel 11 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin 
het volgende is bepaald: "De eisen inzake milieubescherming moeten worden geïntegreerd 
in de omschrijving en uitvoering van het beleid en het optreden van de Unie, in het 
bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling",

– gelet op artikel 12 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin 
het volgende is bepaald: "Met de eisen terzake consumentenbescherming wordt rekening 
gehouden bij het bepalen en uitvoeren van het beleid en het optreden van de Unie op 
andere gebieden",

– gelet op artikel 14 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het 
daaraan gehechte Protocol nr. 26 over diensten van algemeen (economisch) belang,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Europese Raad getiteld "Europa 2020, 
een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Naar een Single Market Act – voor een 
sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen" (COM(2010)0608),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Een agenda voor de burger – Concrete 
resultaten voor Europa" (COM(2006)0211), 

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Een interne markt voor het Europa van 
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de 21ste eeuw" (COM(2007)0724) en het begeleidend werkdocument van de diensten van 
de Commissie getiteld "De interne markt: overzicht van verwezenlijkingen" 
(SEC(2007)1521), de resolutie van het Parlement van 4 september 2007 over de evaluatie 
van de interne markt1 en het werkdocument van de diensten van de Commissie getiteld 
"De evaluatie van de interne markt: een jaar later" (SEC(2008)3064),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Kansen, toegang en solidariteit: naar 
een nieuwe sociale visie voor het Europa van de 21ste eeuw" (COM(2007)0726) en de 
mededeling van de Commissie getiteld "Diensten van algemeen belang, inclusief sociale 
diensten van algemeen belang: een nieuw Europees engagement" (COM(2007)0725), en 
onder verwijzing naar de resolutie van het Parlement van 27 september 2006 over het 
Witboek van de Commissie over diensten van algemeen belang2,

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 29 juni 2009 over maatregelen ter 
verbetering van de werking van de interne markt3 en de aanbeveling van de Commissie 
van 12 juli 2004 betreffende de omzetting in nationaal recht van internemarktrichtlijnen4,

– gezien het scorebord van de interne markt van juli 2009 (SEC(2009)1007) en onder 
verwijzing naar de resoluties van het Parlement van 9 maart 20105 en 23 september 20086

over het scorebord van de interne markt,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité getiteld "EU-strategie voor het 
consumentenbeleid 2007-2013 – Consumenten mondig maken, hun welzijn verbeteren en 
hun effectief bescherming bieden" en onder verwijzing naar de resolutie van het 
Parlement van 20 mei 2008 over de EU-strategie voor het consumentenbeleid 2007-20137,

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 januari 2009 getiteld "Doorlichting van 
de beleidsresultaten voor consumenten in de interne markt – Tweede editie van het 
scorebord voor de consumentenmarkten"(COM(2009)0025) en het begeleidend 
werkdocument van de diensten van de Commissie getiteld "Tweede editie van het 
scorebord voor de consumentenmarkten" (SEC(2009)0076),

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 juli 2009 betreffende de handhaving van 
het consumentenacquis (COM(2009)0330) en het verslag van de Commissie van 2 juli 
2009 over de toepassing van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk 
zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (de 
"verordening betreffende de samenwerking inzake consumentenbescherming") 
(COM(2009)0336),

                                               
1 PB C 187 E van 24.7.2008, blz. 80.
2 PB C 306 E van 15.12.2006, blz. 277.
3 PB L 176 van 7.7.2009, blz. 17.
4 PB L 98 van 16.4.2005, blz. 47.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0051.
6 PB C 309 E van 4.12.2008, blz. 46.
7 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0210.
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– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "De grensoverschrijdende elektronische 
handel tussen ondernemingen en consumenten in de EU" (COM(2009)0557),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 maart 2010 over consumentenbescherming1,

– gezien het verslag van professor Mario Monti aan de Commissie over het opnieuw tot 
leven brengen van de interne markt,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 mei 2010 over het verwezenlijken van een 
interne markt voor consumenten en burgers2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 oktober 2010 over de financiële, economische 
en sociale crisis3;

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Jeugd in beweging" (COM(2010)0477),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 21 september 2010 over de voltooiing van de 
interne markt voor e-handel4,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Verslag over het EU-burgerschap 2010 
- Het wegnemen van de belemmeringen voor de rechten van EU-burgers" 
(COM(2010)0603),

– gezien het verslag van de afdeling interne markt, productie en consumptie van het 
Europees Economisch Sociaal Comité getiteld "Obstakels voor de Europese interne markt 
2008"5,

– gezien het jaarverslag van 2008 van Solvit over de ontwikkeling en prestaties van het 
Solvit-netwerk (SEC(2009)0142) en het interne werkdocument van de Commissie van 8 
mei 2008 over een actieplan voor een geïntegreerde benadering voor het verbeteren van de 
bijstandsdiensten voor de interne markt voor de burgers en het bedrijfsleven 
(SEC(2008)1882), en onder verwijzing naar de resolutie van het Parlement van 9 maart 
2010 over Solvit6,

– gezien Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 
2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het 
verhandelen van producten7, die bedoeld is om een algemeen kader van regels en 
beginselen te creëren met betrekking tot accreditatie en markttoezicht,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming 
                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2010)0046.
2 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2010)0186.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0376.
4 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2010)0320.
5 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
6 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2010)0047.
7 PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30.
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(A7-0000/2011),

A. overwegende dat de interne markt één van de belangrijkste drijvende krachten achter de 
Europese groei is en een ware economische pijler van de EU moet zijn door economische 
en concurrentiële onevenwichtigheden, verstoringen en de ongelijke behandeling van 
Europese ondernemingen en burgers te overwinnen,

B. overwegende dat de interne markt niet enkel een institutionele structuur is die voor 
economische, financiële en sociale uitdagingen staat, maar eveneens kan worden 
beschouwd als een manier om specifieke grondrechten van burgers, consumenten, 
werknemers en kleine ondernemingen (kmo's) te beschermen,

C. overwegende dat er te veel obstakels bestaan voor burgers en kmo's die zich willen 
verplaatsen, willen winkelen, verkopen of handelen over de grenzen heen, en 
overwegende dat een gebrek aan overdraagbaarheid van socialezekerheidsrechten, 
corporatisme en bureaucratie het vrije verkeer van werknemers, dienstverleners en 
vaklieden hinderen,

D. overwegende dat het gebrek aan een totaalvisie voor ander horizontaal beleid, zoals 
gezondheid, sociale bescherming en consumentenbescherming, arbeidsrecht, milieu en 
duurzame ontwikkeling, de uitbreiding van de interne markt in de weg staat,

E. overwegende dat de interne markt meer keuzemogelijkheden biedt aan de Europeanen, en 
met name aan personen die in minder toegankelijke gebieden leven en personen die 
beperkt mobiel zijn,

I. Belangrijkste doelstellingen

1. is verheugd over de mededeling van de Commissie getiteld "Naar een Single Market Act", 
en met name hoofdstuk II daarvan ("De Europeanen centraal stellen in de eengemaakte 
markt voor het herwinnen van het vertrouwen"), waarin 19 initiatieven zijn opgenomen 
die gericht zijn op Europese burgers;

2. is van mening dat inspanningen om de interne markt te verwezenlijken toegespitst moeten 
zijn op de bezorgdheden en rechten van de burgers, consumenten en kmo's om de huidige 
"Europese vermoeidheid" te kunnen overwinnen;

3. wijst erop dat het vertrouwen van de burgers en consumenten niet als vanzelfsprekend 
mag worden beschouwd, maar moet worden gevoed;

4. is van mening dat de voorstellen in de mededeling nog steeds niet ver genoeg gaan om de 
burgers centraal te stellen in de interne markt, en dat het steeds toenemende aantal EU-
initiatieven zonder duidelijk vastgestelde prioriteiten met zich meebrengt dat er nood is 
aan consistentie en goed bestuur om de samenhang van Europese integratiemaatregelen te 
verzekeren;

5. beklemtoont de prioriteiten die zijn opgenomen in de 19 voorstellen in overeenstemming 
met vijf criteria (sociale grondrechten, consumentenrechten, vrij verkeer van werknemers, 
vrij verkeer van goederen en maatschappelijk georiënteerde ondernemingen) om binnen 
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een haalbaar tijdsbestek te zorgen voor tastbare voordelen voor burgers en 
ondernemingen;

II. Gedeelde beginselen en waarden 

6. benadrukt dat een "horizontale sociale clausule" moet worden ingevoerd in alle 
regelgeving met betrekking tot de interne markt, zodat beleid wordt ontwikkeld dat gericht 
is op de sociale grondrechten van de burgers: a) het recht op collectieve actie, b) rechten 
van werknemers en arbeidsrecht, en c) bescherming van werkgelegenheid, die anticipeert 
op industriële herstructureringen in overeenstemming met artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie en het Handvest van de grondrechten;

7. herhaalt het belang van de impact van elk van de volgende voorstellen op de levens van de 
Europese burgers:

7.1 de toepassing van de horizontale sociale clausule op alle maatregelen als een 
algemene prioriteit; 

7.2. de herziening van de richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers;

7.3. een kaderrichtlijn over diensten van algemeen economisch belang;

7.4. een nieuwe verordening over de erkenning van beroepskwalificaties, over de 
verbetering van de personeelsmobiliteit, en over het zorgen voor gelijke toegang en 
kansen voor burgers;

7.5. onmiddellijke maatregelen op het vlak van een eengemaakte markt voor hypothecair 
krediet, om de woningmarkt en het vertrouwen van de Europese burgers in de 
relevante financiële instrumenten te helpen herstellen;

7.6. een adequaat en door de EU gefinancierd trans-Europees transport- en 
energienetwerk, als een vorm van sociale en territoriale integratie voor Europese 
burgers en economieën;

7.7. de effectieve regulering van markttoezicht en productveiligheid, om de 
consumentenbescherming te versterken;

8. roept de lidstaten en de Commissie op de communicatie met burgers te bevorderen om 
ervoor te zorgen dat hun rechten algemeen worden begrepen en gehandhaafd; 

9. benadrukt dat het nodig is de erkenning van beroepskwalificaties te vergemakkelijken, de 
overdraagbaarheid van pensioenfondsen van mobiele werknemers te verzekeren, te 
voorzien in buitenschoolse opleiding gekoppeld aan een vaardighedenpaspoort, en een 
"jeugd in beweging-kaart" in te voeren;

10. roept op maatregelen te nemen om een wettelijk kader tot stand te brengen voor 
stichtingen, coöperatieve vennootschappen en onderlinge waarborgmaatschappijen om 
rechtsonzekerheid te voorkomen en ervoor te zorgen dat er maatschappelijk georiënteerde 
ondernemingen en innoverende projecten van ondernemingen op sociaal gebied bestaan 
op het vlak van diensten van algemeen belang;



PE456.691v01-00 8/14 PR\853322NL.doc

NL

11. benadrukt dat het belangrijk is ambtenaren op te leiden over de regels van de interne 
markt, markttoezicht en productveiligheid; 

III . Hiaten 

12. is van mening dat de oorzaken van marktmoeheid en de verwachtingen die de Europese 
burgers hebben van een weer tot leven gebrachte interne markt onvoldoende werden 
geanalyseerd in het kader van het programma;

13. betreurt het gebrek aan concrete voorstellen voor een mechanisme voor collectieve 
vorderingen, naast het voortzetten van de raadpleging;

14. is van mening dat het belang van sociale diensten niet wordt benadrukt in de mededeling; 
meent dat dit ver verwijderd is van het kwaliteitsvolle kader dat door de voorzitter van de 
Commissie werd beloofd;

15. benadrukt het ontbreken van een digitale interne markt, en vraagt de democratisering van 
breedbandverbindingen en de doorlopende herziening van de verordening betreffende de 
telecomsector, om te zorgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 
gegevensbescherming en de bescherming van kwetsbare groepen;

16. dringt er bij de Commissie op aan Richtlijn 2001/29/EG betreffende het auteursrecht in de 
informatiemaatschappĳ te herzien;

IV. Strategieën op korte termijn

17. vraagt strategieën op korte termijn om:

a) het Europese markttoezicht te verbeteren, de toegang tot basisbankdiensten te 
verbeteren, een geïntegreerde markt voor hypothecair krediet tot stand te brengen en 
fiscale belemmeringen en dubbele belastingheffing te verwijderen;

b) een beleid inzake elektronische handel toe te passen om het vertrouwen van de burgers 
en de consumenten te verhogen wanneer ze online aankopen doen;

c) een actieplan tegen namaak en piraterij op te stellen als een belangrijk instrument voor 
preventie, om ervoor te zorgen dat goederen die binnen de interne markt circuleren veilig 
zijn voor consumptie, voldoen aan de passende normen en legaal zijn;

d) een effectief communicatiebeleid te ontwikkelen met betrekking tot de Single Market 
Act, op basis van een beleidscontrole waarmee het tastbare voordeel ervan (tastbaarheid) 
voor de burgers wordt beoordeeld;

e) een systeem met benchmarks in te voeren, op basis van de horizontale sociale 
clausule, om de relevantie van alle maatregelen met betrekking tot de interne markt te 
beoordelen op het vlak van hun sociale impact, tastbaarheid en haalbaarheid; 

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

Op 11 november 2010 heeft de Commissie een ontwerpmededeling goedgekeurd om het 
vertrouwen van de Europeanen in de interne markt te herstellen1. Deze Single Market Act zal 
tot 28 februari 2011 worden besproken. De algemene aanpak die door de Commissie wordt 
voorgesteld, is een voortzetting van het verslag van Mario Monti aan de voorzitter van de 
Europese Commissie, getiteld "Een nieuwe strategie voor de interne markt". De doelstelling 
ervan is om, in overeenstemming met artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, 
"een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en een hoog niveau van bescherming en verbetering 
van de kwaliteit van het milieu" te versterken door bedrijven, en met name kmo's, en 
Europeanen centraal te plaatsen in de interne markt.

De mededeling van de Commissie met als titel "Naar een Single Market Act – voor een 
sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen" bevat 50 voorstellen om beter 
samen te werken, te ondernemen en zaken te doen, en het tweede hoofdstuk ervan bevat 19 
initiatieven met betrekking tot de sociale dimensie van de interne markt.

In het door het Parlement in mei 2010 aangenomen verslag Grech werd aanbevolen een ware 
holistische aanpak te volgen om de interne markt opnieuw te lanceren en te versterken. Deze 
aanpak omvat belangrijke domeinen van het EU-beleid als industrie, energie en infrastructuur. 
Het is echter onduidelijk hoe de mededeling van de Commissie samenhangt met de EU 2020-
strategie, en ze overlapt ook met verschillende kerninitiatieven. Om te zorgen voor een 
hernieuwde interne markt die groei, werkgelegenheid, concurrentievermogen en zeggenschap 
voor burgers en consumenten in de hand werkt, is er nood aan meer samenhang, 
doeltreffendheid en beter bestuur. De Raad en de lidstaten moeten Europees engagement en 
nationale politieke verantwoordelijkheid aanmoedigen om de interne markt te verdiepen en te 
versterken. 

De inspanningen om de interne markt te verwezenlijken waren steeds toegespitst op de markt 
en de organisatie ervan, en slechts in zeer beperkte mate op de bezorgdheden en rechten van 
burgers, werknemers en consumenten. Dit kan de onwil en moeheid van de Europeanen met 
betrekking tot de interne markt helpen verklaren. De burgers moeten centraal worden 
geplaatst in de interne markt. Dit wordt duidelijk gesteld in de inleiding van het document. De 
voorstellen in deze richting zijn echter te zwak om hiervoor te zorgen.

De Commissie stelt een pact voor om de drie componenten van de interne markt gelijktijdig te 
verbeteren: economie, maatschappij en bestuur. Deze omvattende aanpak is dan ook 
gestructureerd in drie delen, die in totaal 50 specifieke (wetgevings- en operationele) 
voorstellen omvatten:

1. Samen met het bedrijfsleven streven naar een krachtige, rechtvaardige en duurzame groei 
(24 voorstellen)
2. De Europeanen centraal stellen in de eengemaakte markt voor het herwinnen van het 
vertrouwen (19 voorstellen)
3. Dialoog, partnerschap, evaluatie: instrumenten voor een goede governance van de 

                                               
1 COM(2010)0608 .



PE456.691v01-00 10/14 PR\853322NL.doc

NL

eengemaakte markt (7 voorstellen)

Dit verslag is een antwoord op de 19 voorstellen die zijn opgenomen in het tweede hoofdstuk 
van de Single Market Act. Er wordt dieper ingegaan op enkele prioritaire vraagstukken en in 
het bijzonder op het werk dat werd gedaan in het kader van het verslag van de heer Grech en 
het document van de heer Monti.

Sociale grondrechten

In overeenstemming met artikel 9 van het VWEU en het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie, moet een sociale clausule worden ingevoerd in alle internemarktwetgeving, 
opdat beleid wordt ontwikkeld dat werkelijk gericht is op de burgers, waarmee 
concurrentieverstoring wordt vermeden en warmee wordt gezorgd voor samenhang door de 
sociale rechten en de rechten van werknemers volledig te eerbiedigen.

De invoeging van een sociale clausule in alle internemarktwetgeving met als doel het 
arbeidsrecht, de werkomstandigheden en de rechten van werknemers te waarborgen, kan 
voortbouwen op het positieve acquis vertegenwoordigd door artikel 1, lid 6 en lid 7 en 
overweging 14 van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt.

Het is de plicht van de Commissie de doelstelling te verwezenlijken een gedetailleerde 
effectbeoordeling uit te voeren bij de ontwikkeling van internemarktwetgeving. In de praktijk 
is er nood aan een meer ambitieuze aanpak met betrekking tot de herziening van de richtlijn 
betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers. Deze herziening moet tot doel hebben 
om, naast de economische vrijheden, ook te zorgen voor de bescherming van het meest 
vooruitstrevende arbeidsrecht en de normen en praktijken op het vlak van industriële 
betrekkingen, alsook de eerbiediging van het recht op collectieve vertegenwoordiging en 
onderhandeling, het recht op collectieve actie, met inbegrip van het stakingsrecht, en de 
volledige uitvoering van het beginsel van gelijke beloning voor gelijkwaardige arbeid.

Het is zorgwekkend dat de Commissie geen gevolg heeft gegeven aan het verzoek dat het 
Parlement in zijn resolutie van oktober 2010 over de economische crisis heeft uitgesproken 
om regelgeving in te voeren en te zorgen voor rechtszekerheid voor diensten van algemeen 
economisch belang, gelet op het feit dat met het Verdrag van Lissabon een nieuwe 
rechtsgrond is ingevoerd met dit specifieke doel.

De mededeling bevat geen voorstel met betrekking tot diensten van algemeen economisch 
belang, zoals werd beloofd door de voorzitter van de Europese Commissie. In het kader van 
de Single Market Act moet eveneens nadruk worden gelegd op sociale diensten. In de 
mededeling wordt enkel verwezen naar wetgevingsvoorstellen op het vlak van 
concessieovereenkomsten en aanbestedingen. 

Het plegen van overleg met de sociale partners om te komen tot een Europees kader voor het 
anticiperen op industriële herstructureringen is zeer lovenswaardig: duurzame industriële 
herstructureringen en een Europeen kader voor overleg met de sociale partners zijn van 
essentieel belang bij de ontwikkeling van een sociaal georiënteerde interne markt. 
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Rechten van de consument

Het wetgevingsvoorstel met betrekking tot toegang tot bankdiensten en hypothecaire 
kredieten is welkom. Transparantie op het vlak van bankkosten en de ware kosten en 
voorwaarden van hypothecaire kredieten is zowel van essentieel belang voor de bescherming 
van de consumenten en beleggers als voor het waarborgen van gezonde en stabiele financiële 
instellingen, die zorgen voor toegang tot leningen voor burgers en kleine ondernemingen.

Met een versterkt Europees markttoezicht op de veiligheid van producten wordt onderstreept 
dat er nood is aan een efficiënt rechtskader voor productveiligheid in de EU. Ook moet 
worden gezorgd voor de herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid en het 
CE-markeringsysteem, om ervoor te zorgen dat het door consumenten kan worden beschouwd 
als een veiligheidssignaal.

Vrij verkeer van werknemers

Het wordt steeds dringender de nog lopende kwesties met betrekking tot het vrije verkeer van 
werknemers aan te pakken, op gebieden als de erkenning van beroepskwalificaties, 
pensioenfondsen van mobiele werknemers, buitenschoolse opleiding en een 
vaardighedenpaspoort, de "jeugd in beweging-kaart", alsook de verbetering van de rechten 
van vliegtuigpassagiers en andere passagiers.

Het voorstel van de Commissie om de richtlijn inzake pensioenen opnieuw te bestuderen en 
een groenboek over pensioenen op te stellen is eveneens welkom. Het belang van adequate 
pensioenen en een duurzaam pensioenstelsel wordt erin benadrukt. Dergelijk stelsel is best 
gebaseerd op een tripartiet systeem met openbare, bedrijfs- en particuliere pensioenstelsels, 
dat gewaarborgd wordt door middel van specifieke regelgeving en toezicht om investeerders 
te beschermen.

Het vrije verkeer van werknemers kan worden aangemoedigd door middel van een 
gemeenschappelijk Europees beleid voor de ontwikkeling en valorisatie van menselijk 
kapitaal, op basis van kennis en een leven lang leren en op basis van de inzetbaarheid van 
werknemers die in staat zijn zich aan te passen aan veranderende productiemodellen en de 
economische dynamiek.

De verbreding van de interne markt voor een Europa met een toegevoegde waarde

Het is ondertussen zeer duidelijk dat er nood is aan een interne energiemarkt die in staat is de 
Europese economie aan te jagen en het concurrentievermogen te bevorderen, de 
afhankelijkheid van derde landen te verminderen en de energieprijzen goedkoper te maken. 
De wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven op het vlak van energie moeten tot doel 
hebben te zorgen voor de zekerheid van de energievoorziening door middel van een 
gediversifieerd energienet, nieuwe infrastructuur voor hernieuwbare energie en een 
gecoördineerde vorm van onderzoek en ontwikkeling op het vlak van nieuwe energiebronnen. 
Dergelijke initiatieven moeten worden genomen op basis van nauwe samenwerking tussen de 
Commissie, de lidstaten en de relevante sectoren van de industrie.
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Een ware verbreding van de interne markt die burgers, ondernemingen en het Europese 
concurrentievermogen ten goede komt, moet berusten op de capaciteit om te zorgen voor de 
ontwikkeling van projecten die zorgen voor Europese toegevoegde waarde met betrekking tot 
materiële en immateriële infrastructuren. Deze projecten moeten worden gestuurd en 
gefinancierd op het niveau van de EU. De Commissie moet in dit verband gepaste 
wetgevingsvoorstellen doen.

De intentie te komen tot een Europees vervoersnet door middel van een gemeenschappelijk 
kader van Europese financiering, waarmee wordt gezorgd voor een verhoging van het 
concurrentievermogen en de integratie, en waarmee de mobiliteit van werknemers wordt 
vergemakkelijkt door betaalbare diensten, is welkom. Hogesnelheidstreinendiensten die alle 
lidstaten verbinden, in combinatie met plannen om investeringen in de materiële en financiële 
infrastructuur ervan te vergemakkelijken, worden steeds dringender.

Maatschappelijk georiënteerde ondernemingen

Het "Initiatief voor een Sociaal Ondernemerschap" om innoverende projecten van 
ondernemingen op sociaal gebied binnen de interne markt te ontwikkelen en steunen is zeer 
interessant en vernieuwend. De aandacht wordt erdoor gevestigd op de bijdrage van de sociale 
economie aan een evenwichtige ontwikkeling van de interne markt, die groei, 
werkgelegenheid en sociale integratie bevordert. 

Het is nodig verder maatregelen te ontwikkelen die gericht zijn op een verantwoordelijk en 
aansprakelijk ondernemingsbeheer en –bestuur, om zo een positieve bijdrage te leveren aan de 
reële economie en de samenleving. Hoofddoelstellingen als een gezond en verantwoordelijk 
beloningsbeleid, passende participatie van vrouwen in het hoger management en 
besluitvormingsorganen, de valorisatie van het langetermijnaandeelhouderschap en de 
versterking van regelingen voor de raadpleging, deelname en het aandeelhouderschap van 
werknemers moeten centraal staan in de raadpleging en de daaruit voortvloeiende 
regelgevingsmaatregelen.

De herziening van bestaande of de invoering van nieuwe regelgeving met betrekking tot 
stichtingen, coöperatieve vennootschappen en onderlinge waarborgmaatschappijen moet 
gepaard gaan met specifieke regelgeving op het vlak van sociale rechten en rechten van 
werknemers inzake informatie en raadpleging, door de oprichting van gemeenschaps- en 
werknemersraden.

Voor bepaalde lopende kwesties is er nog steeds nood aan een duurzame 
communicatiestrategie: hoe burgers beter te betrekken en mondig te maken door middel van 
een verbeterde toegang tot informatie; hoe meer burgers te bereiken om ervoor te zorgen dat 
ze informatie ontvangen over hun rechten binnen de interne markt, met inbegrip van 
collectieve vorderingen; hoe grensoverschrijdende contacten verbeteren; hoe de erkenning 
van beroepskwalificaties versnellen en de mobiliteit verbeteren; hoe te zorgen voor meer 
onderzoek voor innovatie?

Tegelijkertijd met de Single Market Act werd het "Verslag over het burgerschap van de EU 
2010: Het wegnemen van de belemmeringen voor de rechten van EU-burgers" aangenomen. 
In dat verslag gaat de aandacht vooral uit naar de opheffing van de belemmeringen waarmee 
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burgers worden geconfronteerd, bijvoorbeeld wanneer zij reizen, studeren, huwen, op 
pensioen gaan, onroerend goed aankopen of erven, of in een andere lidstaat hun stem 
uitbrengen. De Single Market Act en het verslag over het burgerschap zijn complementaire 
initiatieven die erop gericht zijn een einde te maken aan de nog steeds bestaande 
versnippering van de Europese Unie met betrekking tot kwesties die de burger rechtstreeks 
aanbelangen, om te zorgen voor een Europa van de burgers en een efficiënt functionerende 
eengemaakte markt. Met een dergelijke aanpak wordt beoogd aan de behoeften en 
verwachtingen van burgers en bedrijven tegemoet te komen.

Prioriteitsstelling

Vanuit praktisch oogpunt is het nodig prioriteiten te stellen binnen de 19 voorstellen. Deze 
prioriteiten moeten worden geselecteerd op basis van vijf sleutelwaarden: sociale 
grondrechten, vrij verkeer van werknemers, vrij verkeer van goederen, maatschappelijk 
georiënteerde ondernemingen en consumentenrechten. Het is echter nodig te zorgen voor 
snelle praktische resultaten voor de burgers. Uiteindelijk moet bij de uitvoering van de 
prioriteiten rekening worden gehouden met voorstellen die tastbare resultaten voor burgers en 
consumenten met zich meebrengen (tastbaarheid), en die eenvoudig kunnen worden 
verwezenlijkt, binnen een relatief kort tijdsbestek (haalbaarheid).

Er is dringend nood aan beleidscontrole met betrekking tot de tastbaarheid van de maatregelen 
voor de burgers. Ook de beoordeling van het uitvoeringsgemak van deze maatregelen 
(haalbaarheid), te beginnen bij het plan voor 2011, is een belangrijk aandachtspunt. Bij gebrek 
aan dergelijke instrumenten, hebben we vijf terreinen geïdentificeerd waarop in de loop van 
2011 onmiddellijk kan worden overgegaan tot actie:

I. De verbetering van het Europese markttoezicht en de toegang tot 
basisbankdiensten, de totstandbrenging van een geïntegreerde markt voor 
hypothecair krediet en de verwijdering van fiscale belemmeringen en dubbele 
belastingheffing.

II. De snelle en effectieve uitvoering van een beleid inzake elektronische handel 
om het vertrouwen van de burgers en de consumenten te verhogen wanneer ze 
online aankopen doen.

III. De opstelling van een actieplan tegen namaak en piraterij als een belangrijk 
instrument voor preventie, om ervoor te zorgen dat goederen die binnen de 
interne markt circuleren veilig zijn voor consumptie, voldoen aan de passende 
normen en legaal zijn.

IV. De ontwikkeling, door de Commissie en de lidstaten, van een effectief 
communicatiebeleid met betrekking tot de Single Market Act, op basis van een 
beleidscontrole waarmee de tastbaarheid ervan voor de burgers wordt 
beoordeeld.

V. De invoering van een systeem met benchmarks, op basis van de horizontale 
sociale clausule, om de relevantie van alle maatregelen met betrekking tot de 
interne markt te beoordelen op het vlak van hun sociale impact, tastbaarheid en 
haalbaarheid, om te gebruiken als basis voor toekomstig beleid.
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