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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over 20 zorgpunten van Europese burgers en ondernemingen ten aanzien van de werking 
van de interne markt
(2011/XXXX(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),

– 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 "Een interne markt voor het Europa van de 
21e eeuw" (COM(2007)0724) en het begeleidend werkdocument van de diensten van de 
Commissie getiteld "De interne markt: overzicht van verwezenlijkingen" (SEC(2007)1521),

– gezien zijn resolutie van 6 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 "Slimme regelgeving in de Europese Unie" 
(COM(2010)0543),

– gezien het 27e jaarverslag van de Commissie betreffende de controle op de toepassing van 
het EU-recht en het begeleidend werkdocument van de diensten van de Commissie getiteld 
"Situatie in de verschillende sectoren" (SEC(2010)1143),

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 29 juni 2009 over maatregelen ter verbetering 
van de werking van de interne markt (C(2009)4728),

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

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

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

– gezien het scorebord van de interne markt nr. 21 (2010) en gezien zijn resoluties van 9 maart 
20103 en 23 september 20084, over het scorebord van de interne markt, 

– gezien de mededeling van de Commissie: "Een Europa van resultaten - Toepassing van het
Gemeenschapsrecht" (COM(2007)0502),

– gezien de artikelen 258 tot en met 260 van het Verdrag betreffende de werking van de 

                                               
1 PB C 187E van 27.7.2008, blz. 80. 
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0186.
3 PB C 349E van 22.12.2010, blz. 25.
4 PB C 8E van 14.1.2010, blz. 7.
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Europese Unie (VWEU),

– gezien de artikelen 7, 10 en 15 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie,

– gezien de mededeling van de Commissie: "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 het werkdocument van de Commissie – 20 zorgpunten van Europese burgers en 
ondernemingen ten aanzien van de werking van de interne markt (SEC(2011)1003),

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming 
(A7-0000/2012),

A. overwegende dat de "20 zorgpunten van Europese burgers en ondernemingen ten aanzien van 
de werking van de interne markt" bevestigen dat er nog steeds een kloof bestaat tussen de 
verwachtingen en de werkelijkheid ten aanzien van de interne markt;

B. overwegende dat de Europese burgers het hoofd moeten bieden aan diverse moeilijkheden en 
aan de ingewikkelde en discriminerende eisen van bankinstellingen om een rekening te 
kunnen openen, waardoor 30 miljoen Europese burgers geen bankrekening hebben, wat een 
belemmering vormt voor hun mobiliteit;

C. overwegende dat ongeveer 30% van de Europese burgers niet op de hoogte is van het feit dat 
zij recht hebben op gezondheidszorg in het buitenland en op terugbetaling daarvan;

D. overwegende dat nauwelijks een op drie Europese burgers weet dat hij zijn Europese 
gezondheidspas bij zich moet hebben tijdens verplaatsingen naar het buitenland;

E. overwegende dat Europese burgers die in een ander land gaan wonen en hun wagen daarbij 
willen meenemen, geconfronteerd worden met lange en ingewikkelde procedures, waarbij 
soms documenten vereist zijn die in hun land niet bestaan en waarbij ze aanvullende 
belastingen moeten betalen;

F. overwegende dat 29% van de ondervraagde consumenten volgens gegevens van de 
Eurobarometer het moeilijk vindt om aanbiedingen te vergelijken voor hun lopende rekening, 
waardoor zij niet in staat zijn om het type rekening te kiezen dat het beste is afgestemd op 
hun behoeften;

G. overwegende dat het gebrek aan informatie over de rechten van de consument, de onjuiste 
toepassing van de wetgeving en de moeilijkheden op het vlak van geschillenbeslechting bij 
grensoverschrijdende aankopen tot wantrouwen leiden bij de consumenten ten aanzien van 
online aankopen, waardoor er in de EU geen echte digitale markt bestaat die ten dienste staat 
van burgers en ondernemingen;

H. overwegende dat 62% van de Europese consumenten van energieleverancier zou willen 
veranderen maar dat hun keuzevrijheid beperkt wordt door een gebrek aan duidelijke, 
vergelijkbare informatie;
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I. overwegende dat ondernemingen nog steeds met moeilijkheden kampen bij de toegang tot de 
markt van openbare aanbestedingen in andere landen vanwege de verschillende nationale 
praktijken op het vlak van openbare aanbestedingen en de ingewikkelde administratieve 
eisen in sommige lidstaten;

J. overwegende dat er bijzondere aandacht besteed moet worden aan de behoeften van mensen 
met een handicap, opdat ook zij optimaal kunnen profiteren van de interne markt;

I. Inleiding

1. is ingenomen met het werkdocument van de Commissie over "20 zorgpunten van Europese 
burgers en ondernemingen ten aanzien van de werking van de interne markt" dat werd 
opgesteld naar aanleiding van de resolutie van het EP van 20 mei 2010 over een interne 
markt ten dienste van consumenten en burgers;

2. is ervan overtuigd dat de Commissie ten aanzien van deze 20 zorgpunten van burgers 
concrete voorstellen zal indienen om de zorgen weg te nemen;

3. erkent dat een grotere mobiliteit van gekwalificeerde arbeidskrachten zal bijdragen tot een 
concurrentiekrachtiger Europa, maar dat daartoe een modern kader moet worden uitgewerkt 
voor de erkenning van beroepskwalificaties;

4. roept de Commissie op om de programma’s voor de mobiliteit van jongeren te versterken om 
hun integratie op de arbeidsmarkt te bevorderen;

5. benadrukt de rol van het internet in het tot stand brengen van doeltreffende onderhandelingen 
en in het creëren van nieuwe markten en kansen; 

II. Governance

6. wijst erop dat het noodzakelijk is om een holistische aanpak te hanteren ten aanzien van de 
interne markt, die gericht is op burgers, consumenten en het mkb, opdat zij ten volle van de 
voordelen van de interne markt kunnen profiteren;

7. herhaalt dat het noodzakelijk is om de samenwerking tussen het Parlement, de Raad, de 
Commissie en de lidstaten te versterken om ervoor te zorgen dat burgers zich kunnen vinden 
in de belangrijkste projecten en in de dagelijkse activiteiten van de EU; 

8. spoort de lidstaten aan om hun overheidsadministratie te moderniseren door hun 
regelgevingskader te vereenvoudigen en om het gebruik van elektronische functionaliteiten, 
zoals e-overheid, aan te moedigen;

9. spoort de lidstaten aan om goede praktijken uit te wisselen om tot een uniforme toepassing 
van de Europese regelgeving te komen;

10. is ingenomen met het besluit van de Commissie om haar gegevensbanken voor het beheer 
van zaken die verband houden met de toepassing van het recht in de EU te perfectioneren1;

11. dringt er bij de Commissie op aan om de portaalsite "Uw Europa" verder uit te werken en ze 
                                               
1 CHAP – Registratiesysteem voor klachten en vragen
 EU PILOT – Probleemoplossing in samenwerking met de lidstaten
 NIF – Gegevensbank voor de registratie van onderrapportage



PE483.745v01-00 6/10 PR\894133NL.doc

NL

om te vormen tot een echte digitale one-stop-shop waar burgers en ondernemingen 
informatie kunnen vinden over de interne markt;

12. verzoekt de Commissie om in de strategie voor de uitbreiding van het informatiesysteem 
voor de interne markt de ontwikkeling van plaatselijke en regionale overheden te analyseren;

13. benadrukt dat de zorgpunten van de burgers ten aanzien van de werking van de interne markt 
te wijten zijn aan 3 leemten, in het bijzonder de leemte op het vlak van informatie, de leemte 
op het vlak van de toepassing en de leemte in de wetgeving; erkent dat die drie leemten 
gelijktijdig weggewerkt moeten worden om de werking van de interne markt te kunnen 
optimaliseren;

14. herinnert aan het belang van het mkb voor de Europese economie en roept de Commissie op 
om, in samenwerking met de lidstaten, de mkb-test te perfectioneren om zo de 
administratieve rompslomp en lasten waaraan kleine en middelgrote ondernemingen worden 
onderworpen, te beperken;

III. Informatie en communicatie

15. wijst er nogmaals op dat er een leemte bestaat op het vlak van informatie over de interne 
markt, die er vaak voor zorgt dat burgers niet op de hoogte zijn van hun rechten en plichten 
of die rechten en plichten niet begrijpen, en dat zij niet weten hoe ze de nodige antwoorden 
of hulp kunnen krijgen;

16. dringt er bij de Commissie op aan om voordeel te halen uit alle beschikbare technologische 
hulpmiddelen om voorlichtingscampagnes te lanceren om de burgers te informeren over de 
voordelen van de interne markt en over hun rechten, om hen er zo toe aan te zetten bij te 
dragen tot de totstandbrenging van een concurrerende, rechtvaardige en evenwichtige markt;

17. benadrukt dat het belangrijk is dat de plaatselijke en regionale overheden en het 
maatschappelijk middenveld betrokken worden bij de voorlichtingscampagnes en wijst 
daarbij in het bijzonder op de noodzaak van voorlichtingscampagnes in scholen en 
universiteiten om de volgende generaties voor te bereiden op een actiever Europees 
burgerschap;

18. roept de Commissie op om, in samenwerking met de lidstaten, een echte digitale interne 
markt tot stand te brengen die ten dienste staat van de Europese consumenten en 
ondernemingen;

IV. Wetgeving/omzetting

19. erkent dat er nog steeds 2100 inbreukprocedures hangende waren eind 2010, ondanks het feit 
dat de Commissie minder procedures heeft opgestart;

20. verzoekt de lidstaten om prioriteit te geven aan een correcte en tijdige omzetting van de 
wetgeving over de interne markt te verzekeren, en niet-naleving terug te dringen;

21. spoort de Commissie aan om beste praktijken voor de omzetting van regelgeving ten aanzien 
van de interne markt in nationale wetgeving te blijven bevorderen;

22. herinnert aan de doelstelling om betere wetgeving uit te werken en spoort de Commissie, het 
Europees Parlement en de Raad er daarom toe aan om hun inspanningen om de strategie voor 
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slimme regelgeving te verbeteren, te intensiveren; 

V. Suggesties

23. dringt er bij de Commissie op aan om de "20 zorgpunten van Europese burgers en 
ondernemingen ten aanzien van de werking van de interne markt" na twee jaar te evalueren 
en bij te werken;

24. spoort de Commissie en de lidstaten, regionale en plaatselijke overheden en 
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld aan om regelmatig Europese 
voorlichtingscampagnes te organiseren in de nationale, regionale en plaatselijke media om de 
burgers te informeren over de voordelen van de interne markt, over hun rechten en plichten 
en over hoe zij informatie kunnen verkrijgen of hulp kunnen krijgen bij het oplossen van 
problemen;

25. roept de Commissie op om een effectieve samenhang te garanderen tussen de bestaande 
instrumenten, zoals SOLVIT, het evaluatiepanel voor de interne markt, om zo toezicht te 
kunnen uitoefenen op de goede en tijdige omzetting van de Europese richtlijnen;

26. dringt er bij de Commissie op aan om na te gaan in welke gebieden de communautaire 
regelgeving tegelijkertijd de doelstelling van vereenvoudiging en de rechtstreekse toepassing 
door de lidstaten van de doelstellingen van de interne markt dient; 

27. spoort de Commissie aan om in het tweede semester van 2012 "Twaalf hefbomen voor het 
stimuleren van de groei en het versterken van het vertrouwen" "Samen werk maken van een 
nieuwe groei" voor te stellen;

28. roept de Commissie op om het informatiesysteem voor de interne markt (IMI) te herzien om 
het toepassingsgebied ervan uit te breiden en de werking van de administratieve 
samenwerking te verbeteren, en om het SOLVIT-programma opnieuw te bekijken om het 
van een nieuw kader en van passende middelen te voorzien;

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

De interne markt werd volledig verwezenlijkt in 1992 en ontstond in het licht van de doelstelling 
om de banden tussen de burgers en de lidstaten te vernauwen. Ze wordt dan ook gekenmerkt 
door een ruimte zonder grenzen waarbinnen het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en 
kapitaal gegarandeerd wordt.

De interne markt is van essentieel belang voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie en voor de verwezenlijking van de doelstellingen van een duurzame, 
slimme en inclusieve groei die daarin vervat zitten.

In dat opzicht is het van cruciaal belang dat de interne markt, die meer dan 500 miljoen 
consumenten telt en een economische activiteit ter waarde van 11 miljard euro vertegenwoordigt, 
nieuw leven wordt ingeblazen en doeltreffender gemaakt wordt om de economische groei en de 
werkgelegenheid in Europa opnieuw aan te zwengelen en het vertrouwen van de burgers te 
winnen.

Dit jaar vieren we de 20e verjaardag van de interne markt, maar zien we jammer genoeg ook dat 
er, wat de interne markt betreft, nog steeds een kloof bestaat tussen de verwachtingen en de 
werkelijkheid. De Europese burgers en ondernemingen moeten immers nog steeds obstakels 
overwinnen om de rechten die zij ontlenen aan het acquis van de interne markt te kunnen 
genieten.

Werkdocument van de Commissie

Naar aanleiding van de resolutie van het Europees Parlement van 20 mei 2010 over het 
verwezenlijken van een interne markt voor consumenten en burgers, heeft de Commissie een 
werkdocument opgesteld over de "20 zorgpunten van Europese burgers en ondernemingen ten 
aanzien van de werking van de interne markt".

In dat document wordt ingegaan op de 20 vaakst voorkomende problemen waarmee burgers en 
ondernemingen in de Europese Unie geconfronteerd worden als ze in het buitenland gaan wonen 
of werken. In het document van de Commissie wordt er gekeken naar vraagstukken zoals 
beroepskwalificaties, sociale zekerheid, fiscale belemmeringen, toegang tot financiering, online 
aankopen, meeneembaarheid van pensioenen, enz.

Het document bevat een globale visie op de belemmeringen die burgers en ondernemingen in de 
praktijk tegenkomen op de interne markt. Er wordt uitgegaan van een analyse van de klachten 
die de Commissie en de diensten voor bijstand (het SOLVIT-netwerk, de dienst "Uw Europa –
advies", Enterprise Europe Network, de Europese consumentencentra, de contactcentra van 
Europe Direct, EURES – Europese dienst voor arbeidsvoorziening) ontvangen hebben, samen 
met de resultaten van de laatste Eurobarometer-enquêtes en gerichte studies bij specifieke 
doelgroepen.

Er bestaat een kloof tussen de verwachtingen en de werkelijkheid op het vlak van de interne 
markt, die veroorzaakt wordt door de volgende onderling verbonden leemten:

– Een leemte op het vlak van informatieverstrekking – vaak zijn mensen niet op de hoogte van 
hun rechten of begrijpen zij die rechten onvoldoende en weten ze niet waar ze informatie of 
hulp kunnen krijgen;

– Een leemte op het vlak van de toepassing – in veel gevallen stemt de manier waarop de 
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wetgeving in de praktijk wordt toegepast niet overeen met het rechtskader van de EU;

– Een leemte in de wetgeving – op bepaalde beleidsterreinen is het rechtskader van de EU niet 
afgestemd op de verwachtingen van de burgers en de ondernemingen.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is ingenomen met de voorstelling van een werkdocument over de "20 zorgpunten 
van Europese burgers en ondernemingen ten aanzien van de werking van de interne markt" door 
de Commissie.

 De economische, financiële en sociale crisis die Europa sinds 2008 treft, heeft zware gevolgen 
gehad voor de interne markt, waardoor de burgers een negatief beeld hebben gekregen van die 
interne markt en de Europese instellingen en de lidstaten zijn gaan beseffen dat de 
mogelijkheden van de interne markt nog niet volledig benut zijn. 

Sinds de crisis heeft de Commissie zich beziggehouden met het uitwerken van maatregelen1 die 
erop gericht zijn de interne markt nieuw leven in te blazen en het vertrouwen van de burgers in 
de interne markt te versterken2. Zo worden er op heel wat problematische gebieden al 
maatregelen getroffen: er zijn bijvoorbeeld voorstellen ingediend om het stelsel voor de 
erkenning van beroepskwalificaties te moderniseren en om de toegang tot kansen op het vlak van 
openbare aanbestedingen te verbeteren.

In dat verband is de rapporteur van mening dat dit verslag niet tot doelstelling mag hebben om 
oplossingen aan te reiken voor elk van de 20 zorgpunten, maar eerder 
richtsnoeren/aanbevelingen moet bevatten voor de Commissie en de lidstaten om de drie leemten 
die in het document van de Commissie worden geïdentificeerd, weg te werken en zo bij te 
dragen tot het herstel van de interne markt.

Anderzijds is de rapporteur van mening dat de drie vastgestelde leemten tegelijkertijd 
weggewerkt moeten worden en dat daarvoor in de eerste plaats een duidelijke politieke wil van 
de lidstaten nodig is.

Voorts wijst ze op de noodzaak van de totstandbrenging van een echte digitale interne markt, die 
naar behoren werkt, veilig is voor consumenten en ondernemingen en een nieuwe impuls geeft 
aan het Europese project, om zo het vertrouwen van de burgers, de consumenten en de 
ondernemingen terug te winnen.

Nu de burgers enigszins wantrouwend zijn ten opzichte van Europa, is het meer dan ooit 
noodzakelijk om de samenwerking tussen het Parlement, de Raad, de Commissie en de lidstaten 
te versterken om ervoor te zorgen dat de burgers zich steeds meer kunnen vinden in de 
belangrijkste projecten en in de dagelijkse activiteiten van de Europese Unie. 

Het is daarom noodzakelijk om samen te werken aan betere governance. 

De rapporteur heeft daarom besloten om een hoofdstuk ten aanzien van governance op te nemen 
in het verslag, waarin zij pleit voor een holistische aanpak van governance, die het mogelijk 
                                               
1 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),
2 Mededeling van de Commissie: "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), 
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maakt om toezicht uit te oefenen op de correcte en tijdige omzetting van de regelgeving ten 
aanzien van de interne markt en de burgers te informeren over hun rechten, die de uitoefening 
van die rechten eenvoudiger maakt door de administratieve procedures te vereenvoudigen en die 
het contact tussen de bevoegde autoriteiten in de verschillende lidstaten vernauwt in het licht van 
de doelstelling van een betere samenwerking. 

Het wegwerken van de belemmeringen en het herstel van de interne markt zijn van essentieel 
belang in de context van de economische, financiële en sociale crisis die Europa momenteel treft, 
omdat dat zal bijdragen tot innovatie, groei, het bevorderen van het mededingingsvermogen, het 
scheppen van banen en het bevorderen van het vertrouwen van de Europeanen in de interne 
markt.

Het is daarom belangrijk om de interne markt nieuw leven in te blazen en om de Europese 
burgers en ondernemingen daarbij centraal te stellen opdat zij ten volle kunnen profiteren van de 
voordelen van de interne markt en om zo bij te dragen tot de territoriale, economische en sociale 
samenhang van de Europese Unie.

Het is de bedoeling om de Europese burgers opnieuw te verzekeren van een gezamenlijk project 
van vooruitgang en solidariteit.


