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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een binnenmarkt voor ondernemingen en groei
(2010/2277(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Naar een Single Market Act. Voor een 
sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen. 50 voorstellen om beter 
samen te werken, te ondernemen en zaken te doen" (COM(2010)0608),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 mei 2010 over het verwezenlijken van een 
interne markt voor consumenten en burgers1,

– gezien het op 9 mei 2010 gepubliceerde verslag-Monti getiteld "Een nieuwe strategie voor 
de interne markt",

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

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Europa 2020-kerninitiatief. Innovatie-
Unie" (COM(2010)0546),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Slimme regelgeving in de Europese 
Unie" (COM(2010)0543),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Een digitale agenda voor Europa" 
(COM(2010)0245),

– gezien het verslag van de beoordeling van de toegang van het MKB tot de markten voor 
overheidsopdrachten in de EU2,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "De grensoverschrijdende elektronische 
handel tussen ondernemingen en consumenten in de EU" (COM(2009)0557),

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 29 juni 2009 over maatregelen ter 
verbetering van de werking van de interne markt,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Overheidsopdrachten voor een beter 
milieu" (COM(2008)0400),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Denk eerst klein - een 'Small Business 
Act' voor Europa" (COM(2008)0394),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Een interne markt voor de 21e eeuw" 
(COM(2007)0724) en het begeleidend werkdocument van de diensten van de Commissie 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0186.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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getiteld "The single market: review of achievements" (SEC(2007)1521),

– 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),

– gezien de interpretatieve mededeling van de Commissie over de toepassing van het 
Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten op 
geïnstitutionaliseerde publiek-private samenwerking (geïnstitutionaliseerde PPS) 
(C(2007)6661),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Tijd voor een hogere versnelling. Het 
nieuwe partnerschap voor groei en werkgelegenheid" (COM(2006)0030),

– gezien de conclusies van de Raad inzake de Single Market Act van 10 december 2010,

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

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 mei 2010 over nieuwe ontwikkelingen bij 
overheidsopdrachten1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 maart 2010 over het scorebord van de interne 
markt2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 3 februari 2009 over precommerciële inkoop:
Aansturen van innovatie voor het waarborgen van duurzame hoogkwalitatieve 
overheidsdiensten in Europa3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 30 november 2006 over "Tijd voor een hogere 
versnelling: Een Europa van ondernemerschap en groei tot stand brengen"4,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van ... (A7-0000/2010), (A7-0000/2010),

A. overwegende dat het belangrijk is het vertrouwen in de interne markt op alle niveaus te 
herstellen en een eind te maken aan de nog altijd bestaande obstakels die bedrijven 
belemmeren bij de toegang tot de markt; overwegende dat het grote aantal administratieve 
procedures en hun complexiteit nieuwe ondernemers afschrikken, 

B. overwegende dat alle ondernemingen met de gevolgen van marktversnippering te maken 
hebben, maar dat met name kleine en middelgrote ondernemingen kwestbaar zijn voor de 
gevolgen daarvan,

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0173.
2 PB C 349 E van 22.10.2010, blz. 25.
3 PB C 67E van 18.3.2010, blz. 10.
4 PB C 316E van 22.12.2006, blz.378.
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C. overwegende dat vaak de indruk bestaat dat de interne markt tot nu toe vooral grote 
ondernemingen ten goede is gekomen, terwijl juist de kleine en middelgrote 
ondernemingen dé stuwende kracht achter groei in de EU zijn,

D. overwegende dat te weinig innovatie in de EU een van de belangrijkste oorzaken is voor 
het feit dat de groeicijfers de voorbije jaren zo laag waren; overwegende dat innovatieve 
groene technologie een kans biedt om langetermijngroei en milieubescherming met elkaar 
te verzoenen,

E. overwegende dat, om de doelstellingen van de EU 2020-strategie te verwezenlijken, de 
interne markt de voorwaarden dient te bieden voor stevige, duurzame en inclusieve groei; 
overwegende dat de interne markt betere kansen moet bieden voor innovatie en onderzoek 
door ondernemingen in de EU,

F. overwegende dat risicokapitaal een belangrijke bron van financiering voor nieuwe 
innovatieve bedrijven  is; overwegende dat risicokapitaalfondsen problemen ondervinden 
bij het doen van investeringen in de verschillende lidstaten van de EU,

G. overwegende dat het ontwikkelen van ict en het grootschaliger gebruik daarvan door 
ondernemingen in de EU van cruciaal belang zijn voor onze toekomstige groei,

H. overwegende dat e-handel en e-diensten, met inbegrip van e-government, op het niveau 
van de EU nog onvoldoende zijn ontwikkeld,

I. overwegende dat de postsector en de bevordering van interoperabiliteit en samenwerking 
tussen postsystemen en -diensten de ontwikkeling van grensoverschrijdende e-handel in 
belangrijke mate ten goede kunnen komen,

J. overwegende dat suboptimaal elektronisch beheer van auteursrechten tot een grote mate 
van versnippering van de markt voor audiovisuele producten leidt, hetgeen slecht is voor 
het bedrijfsleven in de EU; overwegende dat zowel het bedrijfsleven, als de consumenten 
zouden profiteren van de totstandbrenging van een daadwerkelijke interne markt voor 
audiovisuele producten, 

K. overwegende dat namaak en piraterij het vertrouwen van het bedrijfsleven in e-handel 
ondermijnen en tot een grotere versnippering van de regels voor de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten leiden, hetgeen innovatie op de interne markt ernstig 
bemoeilijkt, 

L. overwegende dat verschillen tussen de belastingregels, zoals ten aanzien van de 
vennootschapsbelasting en de rapportageverplichtingen voor BTW, grensoverschrijdende 
transacties in ernstige mate hinderen; overwegende dat deze belemmeringen ook zonder 
een harmonisatie van de belastingtarieven kunnen worden geëlimineerd,

M. overwegende dat grensoverschrijdende overheidsopdrachten slechts een klein deel van de 
totale markt voor overheidsopdrachten vertegenwoordigen, en dat hier dus kansen voor 
het bedrijfsleven in de EU liggen; overwegende dat het MKB nog altijd beperkt toegang 
tot de markten voor overheidsopdrachten heeft,
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N. overwegende dat diensten een belangrijk deel van onze economische groei voor hun 
rekening nemen; overwegende dat de interne markt voor diensten ten gevolg van leemten 
in de dienstenrichtlijn in combinatie met een late implementatie daarvan nog altijd 
onderontwikkeld is,

Inleiding

1. is verheugd over de Mededeling van de Commissie getiteld "Naar een Single Market Act" 
en met name over het (eerste) hoofdstuk "Strong, sustainable and equitable growth for 
business";

2. onderstreept het belang van de interne markt voor het concurrentievermogen van het EU-
bedrijfsleven en voor de groei van Europa's economieën, en is verheugd over het feit dat 
in de mededeling voor een holistische aanpak is gekozen;

I. Prioritair zwaartepunt 1: Een innovatieve interne markt

3. is sterk voorstander van de ontwikkeling van een EU-octrooi en van een geharmoniseerd 
systeem voor de beslechting van octrooigeschillen, teneinde de interne markt tot een 
innovatievriendelijke ruimte te maken; onderstreept dat de kosten van meertalige 
octrooien belemmerend zouden werken voor de interne markt;

4. is voorstander van de ontwikkeling van EU-projectobligaties, teneinde de 
langetermijninnovatie op de interne markt te steunen;

5. verzoekt de Commissie grensoverschrijdende investeringen te bevorderen en een 
wetgevingskader tot stand te brengen dat het vrijelijk investeren van risicokapitaalfondsen 
op de interne markt mogelijk maakt, ongeacht het land van herkomst;

6. erkent het belang van overheidsopdrachten, in het bijzonder precommerciële opdrachten, 
en de rol die zij spelen bij het bevorderen van innovatie op de interne markt; spoort de 
lidstaten aan precommerciële opdrachten te gebruiken om nieuwe markten voor 
innovatieve en groene technologieën een beslissend eerste steuntje in de rug te geven, en 
tegelijkertijd de kwaliteit en de doeltreffendheid van de publieke dienstverlening te 
verbeteren; verzoekt de Commissie en de lidstaten de bestaande mogelijkheden om van 
precommerciële overheidsopdrachten gebruik te maken beter bij overheden onder de 
aandacht te brengen; verzoekt de Commissie te onderzoeken hoe grensoverschrijdende 
gezamenlijke overheidsopdrachten kunnen worden bevorderd; 

7. verzoekt de lidstaten met klem meer te doen om hulpmiddelen voor innovatie bijeen te 
brengen door middel van de totstandbrenging van innovatieclusters en door te bevorderen 
dat het MKB aan onderzoekprogramma's van de EU deelneemt;

II. Prioritair zwaartepunt 2: Een digitale interne markt

8. is verheugd over het voornemen van de Commissie om de richtlijn e-handtekeningen te 
herzien; onderstreept de noodzaak van wederzijdse erkenning van elektronische 
identificatie en authenticatie in de hele EU;
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9. verzoekt de Commissie passende maatregelen te nemen om het vertrouwen van het 
bedrijfsleven in e-handel te vergroten, met name, daar waar mogelijk, in de vorm van 
harmonisatie van het verbintenissenrecht en het faciliteren van grensoverschrijdende 
invordering van schulden; 

10. verzoekt de lidstaten met klem de derde richtlijn postdiensten (2008/6/EG) volledig te 
implementeren, teneinde een efficiënte distributie en tracering van online-aankopen te 
bevorderen;

11. onderstreept de noodzaak van de totstandbrenging van een interne markt voor online-
audiovisuele goederen door middel van het verbeteren van het elektronisch beheer van 
auteursrechten, in combinatie met waarborgen betreffende de toekenning van een 
adequate vergoeding aan rechthebbenden voor hun creatieve werk;  

12. is van oordeel dat de bestrijding van online-piraterij op proportionele wijze en met 
publieke steun moet worden versterkt door volledig gebruik te maken van de beschikbare 
technologie, met inachtneming van fundamentele rechten;

III: Prioritair zwaartepunt 3: Een bedrijfsvriendelijke interne markt 

13. verzoekt de Commissie de toegang van het MKB tot kapitaalmarkten te verbeteren door te 
zorgen voor meer informatie over de verschillende financieringsmogelijkheden van de 
EU, zoals het programma concurrentievermogen en innovatie, de Europese 
Investeringsbank of het Europees Investeringsfonds, en door de financieringsprocedures 
eenvoudiger, sneller en minder bureaucratisch te maken; 

14. onderstreept dat het belangrijk is fiscale belemmeringen voor grensoverschrijdende 
activiteiten weg te nemen; is van oordeel dat het BTW-kader en de 
rapportageverplichtingen voor het bedrijfsleven moeten worden verduidelijkt om de 
aanpassingskosten te beperken en het concurrentievermogen van EU-ondernemingen te 
vergroten; 

15. onderstreept dat een gemeenschappelijke, geconsolideerde grondslag voor 
vennootschapsbelasting de transparantie en de vergelijkbaarheid van de desbetreffende 
tarieven ten goede zou komen en aldus zou bijdragen aan het verkleinen van de 
belemmeringen voor grensoverschrijdende activiteiten; 

16. verzoekt de Commissie de procedures voor overheidsopdrachten efficiënter te maken om 
EU-ondernemingen over de streep te trekken aan grensoverschrijdende 
overheidsopdrachten mee te doen; onderstreept dat de deelname van het MKB aan 
gunningsprocedures verder moet worden bevorderd; 

IV. Prioritair zwaartepunt 4: Een interne markt voor diensten

17. onderstreept de noodzaak van een goede implementatie van de dienstenrichtlijn en het 
belang van de mogelijkheid om procedures online te kunnen doen, omdat de operationele 
kosten voor ondernemingen daardoor flink zouden worden verlaagd; verzoekt de 
Commissie prioriteit toe te kennen aan de ontwikkeling van de interne markt voor online-
diensten;
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18. verzoekt de Commissie te werken aan de totstandkoming van de sector bedrijfsdiensten en 
de noodzakelijke regelgevingsmaatregelen te nemen om het MKB te beschermen tegen 
oneerlijke handelspraktijken van grotere ondernemingen in de detailhandelssector;

19. verzoekt de Commissie een voorstel te doen voor een wettelijk kader voor 
dienstenconcessies dat zorgt voor transparantie, een doeltreffende juridische bescherming 
van indieners van blijken van belangstelling, en juridische zekerheid;

20. onderstreept het belang van een goede implementatie van de richtlijn 
beroepskwalificaties; verzoekt de Commissie met klem voorstellen te doen voor 
maatregelen voor de ontwikkeling van pan-Europese beroepsbewijzen, indien van 
toepassing;

21. is verheugd over het voornemen van de Commissie om het normalisatiekader, waaronder 
voor diensten, te hervormen;

22. onderstreept het belang van de externe dimensie van de interne markt en met name van de 
samenwerking op het gebied van regelgeving met de belangrijkste handelspartners gericht 
op bevordering van convergentie van de regelgeving, totstandbrenging van equivalentie 
van de regelgevingen van derde landen en de ruimere goedkeuring van internationale 
normen;

23. 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

In oktober 2010 hechtte de Commissie goedkeuring aan de Mededeling "Naar een Single 
Market Act", die bedoeld was om de interne markt nieuw leven in te blazen. In het eerste deel 
van deze mededeling stelt de Commissie een aantal maatregelen voor om op het niveau van 
het bedrijfsleven te komen tot stevige, duurzame en billijke groei.

Europa is uitgegroeid tot de grootste economie ter wereld. De interne markt is de hoeksteen 
voor bedrijven en consumenten, maar er is wat groei en banen betreft nog ruimte voor méér; 
het volledige potentieel is nog niet benut. Er moet specifieke aandacht worden geschonken 
aan kleine en middelgrote ondernemingen omdat zij het grootste potentieel voor verdere 
ontwikkeling en nieuwe werkgelegenheid hebben. Het is daarom erg belangrijk duurzame 
economische groei te bevorderen.

De interne markt en de bedrijven die erop opereren zijn van cruciaal belang voor de groei van 
de EU-economieën in de toekomst. Dit ontwerpverslag bevat de prioritaire maatregelen die 
nodig zijn voor het tot stand brengen van een sterkere interne markt die beter aansluit op de 
behoeften van bedrijven in de EU en die tot méér groei leidt dan in het verleden. De 
prioriteiten van de rapporteur zijn onderverdeeld in vier groepen die erop gericht zijn de 
interne markt om te vormen tot een innovatieve, bedrijfsvriendelijke omgeving, stoelend op 
een digitale economie en met een doeltreffend vrij verkeer van diensten.

Een goed functionerende interne markt voor diensten heeft veel potentieel voor groei en, in 
het verlengde daarvan, voor herstel van onze economieën. Alleen duurzame groei garandeert 
de schepping van duurzame arbeidsplaatsen. Er moeten meer maatregelen worden genomen 
om te komen tot een goede implementatie van de dienstenrichtlijn (met speciale aandacht 
voor de online-diensten) en de richtlijn beroepskwalilficaties. Ook dient te worden nagedacht 
over de invoering, daar waar van toepassing, van pan-Europese beroepsbewijzen omdat deze 
het vrije verkeer voor burgers van de EU kunnen helpen verbeteren en de 
aanwervingsprocedures voor EU-bedrijven kunnen helpen vereenvoudigen.

Bij andere belangrijke maatregelen op dit gebied kan gedacht worden op de totstandbrenging 
van een adequaat juridisch kader voor dienstenconcessies en de integratie van diensten in de 
hervorming van het normalisatiekader.

Om haar concurrentievermogen te vergroten en groei te bevorderen, heeft de EU behoefte aan 
een digitale interne markt. Dit is ook nodig om de EU verder te doen opschuiven in de 
richting van andere landen in de wereld die sneller dan Europa op een digitale economie zijn 
overgestapt. 

E-handel kan een belangrijke bijdrage leveren aan méér grensoverschrijdende transacties. De 
Commissie moet het juridisch kader van e-handel verder verduidelijken en de nationale 
bepalingen die e-handel belemmeren, elimineren. E-handel en het vertrouwen daarin van 
zowel consumenten, als het bedrijfsleven, die vaak nog twijfelen, moeten worden bevorderd. 
Vandaar dat het verbintenissenrecht, daar waar mogelijk, moet worden geharmoniseerd en de 
grensoverschrijdende invordering van schulden vergemakkelijkt. 

E-governmentdiensten moeten verder worden ontwikkeld aangezien bedrijven hun 
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operationele kosten (een belangrijke factor voor hun concurrentievermogen) zouden kunnen 
verlagen wanneer ze voor hun contacten met overheden online-procedures kunnen gebruiken. 
Vandaar dat de voorstellen betreffende wederzijdse erkenning van e-identificatie en -
authenticatie, en betreffende herziening van de richtlijn inzake de elektronische handtekening 
zo belangrijk zijn.

De interne markt moet alle bedrijven ten goede te komen, maar in het bijzonder het MKB, 
aangezien kleine en middelgrote ondernemingen het nog moeilijker hebben om volledig de 
vruchten te plukken van de kansen die deze markt hen biedt. Kleine en middelgrote 
ondernemingen zijn de groeimotor van de EU, en ze bieden heel veel mensen werk. Zij 
ondervinden evenwel grote problemen bij het uitbreiden van hun activiteiten en bij innovatie, 
hetgeen voortvloeit uit het feit dat zij dit soort project moeilijk gefinancierd krijgen. Hun 
dynamiek wordt daarnaast negatief beïnvloed door administratieve lasten, die derhalve 
moeten worden verminderd. Er moet iets worden gedaan aan het probleem voor het MKB om 
op de kapitaalmarkten financiering aan te trekken, en de Commissie heeft gelijk wanneer ze 
hier de aandacht op vestigt. 

De EU moet ook maatregelen nemen om de zichtbaarheid van het MKB bij investeerders te 
vergroten. Kleine en middelgrote ondernemingen moeten gemakkelijker toegang krijgen tot 
informatie en de communicatie met hen moet naar een hoger plan worden getild. Dit soort 
bedrijven moet op de hoogte zijn van de mogelijkheden van de interne markt, alsook van de 
financiële instrumenten die met name de EU hen te bieden heeft. Daarnaast moet innovatie 
voor het MKB worden bevorderd en zou het nuttig zijn hun vermogen om aan 
onderzoekprogramma's deel te nemen, te vergroten. 

Steun voor innovatie is niet alleen van nut voor het MKB, maar voor alle bedrijven. Vandaar 
ook dat het voorstel van de Commissie betreffende de invoering van door de particuliere 
sector uit te geven projectobligaties van cruciaal belang is om hen in de gelegenheid te stellen 
financiële middelen aan te trekken. De Commissie moet erop toezien dat de procedures voor 
het gebruiken van deze nieuwe financiële instrumenten aansluiten bij de specifieke 
kenmerken van het MKB. 

Om de innovatiecapaciteit van Europese bedrijven te vergroten, heeft de EU verder behoefte 
aan een efficiënt regelgevingskader voor risicokapitaal, dat één van de belangrijkste bronnen 
van financiering is voor innovatieve nieuwe bedrijven, die voor veel toegevoegde waarde 
kunnen zorgen. Het is derhalve belangrijk een regelgevingskader tot stand te brengen dat 
risicokapitaalfondsen in de gelegenheid stelt in alle lidstaten te investeren. De EU zal zich niet 
op innovatieve sectoren kunnen concentreren indien er niet meer wordt gedaan om ervoor te 
zorgen dat de interne markt ook werkt op het vlak van het risicokapitaal.

Het verslag besteedt ook aandacht aan grensoverschrijdende overheidsopdrachten, die zowel 
voor EU-bedrijven, als de overheden van groot belang zijn. Bij leveringen, werken en 
diensten zijn overheidsopdrachten jaarlijks goed voor 17% van het EU-bbp. In deze moeilijke 
financiële tijden is het van het allergrootste belang ervoor te zorgen dat dit geld op de meest 
kosten-efficiënte wijze wordt gebruikt. 

De lidstaten van de EU moeten werken aan bevordering van overheidsopdrachten voor 
innovatieve en groene producten en diensten. In 2009 maakten grensoverschrijdende 
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overheidsaankopen slechts ongeveer 1,5% van alle gunningen van overheidsopdrachten uit. 
Hoewel er belangrijke stappen vooruit in de interne markt zijn gezet, is er nog ruimte voor 
verbetering bij elektronische overheidsopdrachten en internetgebruik. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan precommerciële overheidsopdrachten en gemeenschappelijke 
opdrachten.

Het aandeel van het MKB in overheidsopdrachten boven de drempel is 18% lager dan hun 
totale gewicht in de economie. Micro- en kleine bedrijven doen het zeer matig in vergelijking 
met hun feitelijke rol in de reële economie. Een betere toegang tot informatie en het 
aanpakken van hun beperkte technische en financiële capaciteiten zou de doeltreffendheid van 
informatie-uitwisseling tussen overheden en potentiële leveranciers aanzienlijke kunnen 
verbeteren. 

Tot slot zijn ook fiscale maatregelen erg belangrijk. Coördinatie van fiscale maatregelen en de 
introductie van een gemeenchappelijke, geharmoniseerde grondslag voor 
vennootschapsbelasting zou resulteren in een beter bedrijfsklimaat voor Europese 
ondernemingen. Hiermee zou Europese ondernemingen meer transparantie worden geboden 
en zouden zij de verschillende vennootschapsbelastingtarieven in de lidstaten beter kunnen 
vergelijken.

Er dient overigens op te worden gewezen dat dit niet de enige belemmering voor 
ondernemingen is om grensoverschrijdend actief te zijn. De rapporteur is voorstander van een 
nieuwe BTW-strategie die het kader verduidelijkt en aanpast aan de nieuwe realiteit van de 
Europese economieën, hetgeen goed is voor het concurrentievermogen van EU-
ondernemingen. Ook dient speciale aandacht te worden geschonken aan regels inzake 
rapportageverplichtingen, aangezien deze vaak een significante last voor ondernemingen 
vormen en een belemmeringen voor grensoverschrijdende transacties.


