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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de governance van de interne markt
(2012/0000(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU),

– gezien artikel 26, lid 3, van het VWEU,

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

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

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 oktober 2010 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 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 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 over de tenuitvoerlegging van 
de dienstenrichtlijn getiteld "Een partnerschap voor nieuwe groei in diensten 2012-2015" 
(COM(2012)0261),

– gezien het verslag van Mario Monti aan de voorzitter van de Europese Commissie van 
9 mei 2010 getiteld "Een nieuwe strategie voor de interne markt – In dienst van Europa's 
economie en samenleving",

– gezien het verslag van de voorzitter van de Europese Raad van 26 juni 2012 getiteld 
"Naar een echte economische en monetaire unie" en het tussentijds verslag hierover van 
12 oktober 2012,

– gezien het scorebord van de interne markt nr. 23 (september 2011) en de resolutie van het 
Parlement hierover van 22 mei 20121,

– gezien het scorebord van de interne markt nr. 25 (oktober 2012),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 24 februari 2012 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0211.
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getiteld "De interne markt laten renderen – Jaarlijkse governance-controle 2011" 
(SWD(2012)0025),

– gezien de conclusies van de Raad Concurrentievermogen van 30-31 mei 2012 over de 
digitale interne markt en de governance van de interne markt,

– gezien de beraadslagingen van de Raad Concurrentievermogen van 10-11 oktober 2012 
over de Single Market Act,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 28-29 juni 2012,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 18-19 oktober 2012,

– gezien de bijdrage en de conclusies van de XLVIIIe Conferentie van parlementaire 
commissies voor Uniezaken van de parlementen van de Europese Unie (COSAC) van 14-
16 oktober 2012,

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

– gezien zijn resolutie van 6 april 2011 over governance en partnerschap op de interne 
markt2,

– gezien zijn resolutie van 14 juni 2012 over de toekomst van de Single Market Act3,

– gezien de artikelen 42 en 48 van zijn Reglement,

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

A. overwegende dat een goed werkende, doeltreffende interne markt zonder barrières op 
grond van het concept van de socialemarkteconomie meer dan ooit noodzakelijk is om de 
Europese economie nieuw leven in te blazen, de groei en het concurrentievermogen te 
stimuleren en banen te creëren;

B. overwegende dat de interne markt een fundamentele rol vervult om de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie te verwezenlijken;

C. overwegende dat de interne markt 20 jaar na zijn officiële oprichting nog steeds niet 
volledig voltooid is, ondanks de goedkeuring van ongeveer 1500 richtlijnen en 1000 
verordeningen; 

D. overwegende dat de governance van de interne markt dringend moet worden versterkt en 
de uitvoering en de handhaving van de onderliggende regels dringend moeten worden 
verbeterd;

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0186.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0144.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0258.
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E. overwegende dat, ondanks de politieke toezeggingen op het hoogste niveau en de 
inspanningen van de Commissie en de lidstaten, het gemiddelde omzettingsdeficit 
gestegen is van 0,7% in 2009 tot 1,2% in februari 2012;

F. overwegende dat de interne markt, als ruggengraat van de Unie, en de goede werking 
ervan, als basis en kader voor economisch en sociaal herstel in Europa, van uitermate 
groot belang zijn;

G. overwegende dat de mogelijke economische voordelen van een volledige en degelijke 
uitvoering van de dienstenrichtlijn een groeipotentieel inhouden dat zich situeert tussen 
0,8% en 2,6% van het bruto binnenlands product (bbp) en dat ongeveer vijf à tien jaar na 
de uitvoering van deze richtlijn concreet zichtbaar zou zijn;

H. overwegende dat de Unie volgens ramingen van de Commissie er de komende tien jaar 
nog eens 4% van het bbp op kan vooruitgaan door een snelle ontwikkeling van de interne 
markt te stimuleren;

I. overwegende dat sterk leiderschap van alle Europese instellingen en duidelijke politieke 
zeggenschap van de lidstaten nog steeds noodzakelijk zijn om de resterende beperkingen 
op de vrijheden van de interne markt weg te nemen;

J. overwegende dat de voorzitter van de Europese Raad in zijn bovengenoemd verslag van 
26 juni 2012 heeft benadrukt dat volledige compatibiliteit met de interne markt, en ook 
openheid en transparantie van groot belang zijn om tot een diepere economische en 
monetaire unie te komen;

K. overwegende dat er nu concrete acties noodzakelijk zijn, zowel van de lidstaten als van 
de Unie, om de beperkingen weg te nemen die toegang en mededinging verhinderen, en 
dat er ook concrete hervormingen moeten komen om echt vrij verkeer van goederen, 
personen, diensten en kapitaal in Europa tot stand te brengen;

Betere wetgeving

L. overwegende dat de Commissie moet streven naar meer horizontale coördinatie en 
samenhang bij de voorbereiding van wetgevingsvoorstellen die relevant zijn voor de 
interne markt; overwegende dat de Commissie grondige effectbeoordelingen moet 
verrichten en deze moet toetsen aan overtuigende argumenten die de behoefte aan 
internemarktregelgeving aantonen vooraleer zij wetgevingsvoorstellen aanneemt;

M. overwegende dat de Commissie overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel waar nodig en 
vooral wanneer een beoordelingsmarge niet vereist is bij de uitvoering van EU-
wetgeving, de voorkeur moet geven aan verordeningen in plaats van richtlijnen als 
rechtsinstrument ter regulering van de interne markt;

N. overwegende dat de Commissie de invoering van een "internemarkttest" op het niveau 
van de lidstaten moet overwegen om na te gaan of nieuwe wetgeving op nationaal niveau 
negatieve gevolgen kan hebben voor de interne markt; overwegende dat een herziening 
van Richtlijn 98/34/EG moet worden overwogen om het toepassingsgebied ervan uit te 
breiden tot diensten en andere sectoren;
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O. overwegende dat het van essentieel belang is dat de administratieve samenwerking tussen 
de lidstaten efficiënt, doeltreffend en prijsgunstig verloopt, zoals het geval is bij het  
informatiesysteem voor de interne markt;

Betere omzetting, uitvoering en toepassing

P. overwegende dat de lidstaten richtlijnen consistent moeten omzetten en alle nieuwe 
bepalingen met betrekking tot een wetgevingshandeling van de Unie samen en op 
hetzelfde ogenblik moeten goedkeuren om ervoor te zorgen dat de omzetting een 
afspiegeling is van het compromis dat op het niveau van de Unie is bereikt;

Q. overwegende dat er behoefte is aan meer transparantie betreffende de uitvoering en de 
uniforme toepassing van het Unierecht in de lidstaten; overwegende dat 
concordantietabellen in een geïntegreerde interne markt een steeds nuttiger instrument 
zullen worden om de nationale omzetting van de regels van de Unie weer te geven, en dat 
de Commissie deze tabellen bijgevolg vaker moet vragen;

Toezicht op de uitvoering

R. overwegende dat de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken tussen lidstaten van 
cruciaal belang is om de nationale mechanismen voor de toepassing van het Unierecht en 
de resterende obstakels voor de interne markt te begrijpen; overwegende dat de 
Commissie een netwerk van ambtenaren kan opzetten en coördineren dat belast is met de 
uitvoering van alle nieuwe Uniewetgeving buiten SOLVIT, waardoor een platform voor 
uitwisseling en collegiale toetsing wordt aangereikt om nauw met de lidstaten samen te 
werken en zo de kwaliteit van de uitvoering globaal te verbeteren; overwegende dat een 
uitwisseling moet worden bevorderd van nationale ambtenaren die belast zijn met de 
uitvoering van het Unierecht tussen de lidstaten, om een betere informatiestroom en 
goede praktijken aan te moedigen;

S. overwegende dat louter kwantitatieve statistieken over de uitvoering van 
internemarktwetgeving niet toelaten de kwaliteit van de uitvoering en de bijzondere 
impact van specifieke sleutelinstrumenten op de interne markt te meten; overwegende dat 
bijgevolg een politieke en kwalitatieve beoordeling van de uitvoering en van de 
voortgang van de interne markt vereist is, met name ten aanzien van de economische 
relevantie van nieuwe Uniewetgeving betreffende de interne markt;

T. overwegende dat bij een dergelijke beoordeling een onderscheid moet worden gemaakt 
tussen niet-omzetting, wat een duidelijk identificeerbare nalatigheid van de lidstaat is, en 
mogelijke niet-conformiteit, die het gevolg kan zijn van een andere interpretatie van en 
inzicht in het Unierecht; overwegende dat de Verdragen bepalen dat enkel het Europees 
Hof van Justitie uiteindelijk en publiek kan vaststellen dat nationaal recht niet in 
overeenstemming is met het Unierecht; overwegende dat het Europees Parlement jaarlijks 
een lijst moet krijgen van niet-omgezette of niet correct omgezette Uniewetgeving in de 
betrokken lidstaten;

Betere handhaving

U. overwegende dat inbreukprocedures, zoals vastgelegd in artikel 258 van het VWEU en 
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toegepast door de Commissie, niet toelaten dat tekortkomingen bij de uitvoering en de 
toepassing van internemarktbepalingen in de lidstaten correct en snel worden aangepakt;

V. overwegende dat de lidstaten en de Europese Raad bijgevolg in het kader van 
toekomstige herzieningen van het VWEU moeten blijven werken aan de verdere 
ontwikkeling van de inbreukprocedures; overwegende dat in deze context voor niet-
naleving van internemarktbepalingen "snelle" inbreukprocedures moeten worden 
overwogen;

W. overwegende dat het EU Pilot-project positieve resultaten heeft gekend om de correcte 
toepassing van Unierecht te waarborgen en dat het snellere oplossingen biedt voor 
problemen die burgers en bedrijven ondervinden; overwegende dat de Commissie 
bijgevolg het gebruik van EU Pilot moet bevorderen en de efficiëntie ervan verder moet 
verbeteren; 

X. overwegende dat de Commissie haar optreden moet versterken om ervoor te zorgen dat 
alle goedgekeurde regels in de lidstaten behoorlijk worden uitgevoerd en gehandhaafd, en 
dat zij sneller moet reageren op berichten en klachten over incorrecte uitvoering van 
Unierecht en tijdig de nodige stappen moet ondernemen om bestaande inconsistenties 
weg te nemen;

Y. overwegende dat het noodzakelijk is dat de Commissie, na een politieke evaluatie, 
krachtig gebruik maakt van al haar bevoegdheden en alle sanctiemechanismen waarover 
zij beschikt optimaal benut;

Z. overwegende dat de "EU sweeps", dit zijn toezichtsacties die door de Commissie worden 
gecoördineerd en op hetzelfde ogenblik in de lidstaten door de relevante nationale 
instanties worden uitgevoerd, een nuttig instrument blijken te zijn om de Commissie en 
de lidstaten in staat te stellen met gezamenlijke acties toe te zien op de toepassing van 
reeds omgezette internemarktwetgeving in de lidstaten; overwegende dat de Commissie 
de lidstaten bijgevolg een uitgebreider gebruik van "EU sweeps" moet aanreiken om het 
toezicht te vergemakkelijken, in het bijzonder door minder uitgeruste en minder 
voorbereide nationale instanties;

Belangrijke gebieden

AA.overwegende dat de Commissie voorstelt haar activiteiten te richten op specifieke 
belangrijke gebieden en instrumenten; overwegende dat echter meer moet worden 
gefocust op een beperkt aantal instrumenten en acties om te komen tot zichtbare 
verbeteringen in de toepassing van de internemarktregels; overwegende dat de digitale 
interne markt, de energiesector en overheidsopdrachten tot de belangrijkste gebieden 
behoren; overwegende dat deze belangrijke gebieden en instrumenten jaarlijks kunnen 
worden herzien om naar behoren rekening te houden met de huidige ontwikkelingen in de 
lidstaten en de besluitvormingsprocessen tussen de instellingen van de Unie, en in het 
bijzonder met de economisch relevante gebieden, op basis van een wetenschappelijke 
beoordeling, voor de interne markt;

Een interne markt voor alle betrokkenen
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AB. overwegende dat de Europese burgers en ondernemers, met name kleine en middelgrote 
ondernemingen, in alle lidstaten moeten worden verzocht suggesties te doen over de 
wijze waarop de interne markt het best volledig kan worden verwezenlijkt; overwegende 
dat alle instellingen moeten worden aangemoedigd hiertoe een procedure voor openbare 
raadpleging en debat in het leven te roepen;

Europees semester

AC. overwegende dat het Europees semester het kader aanreikt om het economisch beleid te 
coördineren en een inventaris opmaakt van de begrotings- en economische situatie in de 
lidstaten, maar geen rekening houdt met de situatie van de interne markt, ondanks het 
cruciaal belang hiervan voor de economie in alle lidstaten;

AD.overwegende dat het aangewezen is naar elke lidstaat afzonderlijk te kijken om 
tekortkomingen op het gebied van omzetting, uitvoering en toepassing te identificeren en 
deze in landenspecifieke aanbevelingen aan te pakken;

AE. overwegende dat de beoordeling van de situatie van de interne markt een integraal 
onderdeel van het Europees semester moet worden, waarbij een rubriek governance van 
de interne markt moet worden ingevoerd naast de rubriek economische governance; 
overwegende dat het voorstel van de Commissie om een jaarverslag over de integratie 
van de interne markt voor te bereiden dat moet bijdragen aan de landenspecifieke 
aanbevelingen, de basis kan vormen voor een toekomstige jaarlijkse internemarktcyclus 
binnen het Europees semester;

1. verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk, op basis van artikel 26, lid 3, van het 
VWEU, een voorstel voor een besluit inzake betere governance van de interne markt in te 
dienen aan de hand van bijgaande, gedetailleerde aanbevelingen in de bijlage;

2. constateert dat deze aanbevelingen in overeenstemming zijn met de grondrechten en het 
subsidiariteitsbeginsel;

3. is van oordeel dat de financiële gevolgen van het verlangde voorstel gedekt moeten 
worden door bestaande middelen uit de begroting;

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en bijgaande gedetailleerde aanbevelingen te doen 
toekomen aan de Commissie en de Raad, alsmede aan de Europese Raad en de 
parlementen en regeringen van de lidstaten.
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BIJLAGE BIJ DE ONTWERPRESOLUTIE:
GEDETAILLEERDE AANBEVELINGEN BETREFFENDE DE INHOUD VAN HET 

VERLANGDE VOORSTEL

Aanbeveling 1: Uniale richtsnoeren en andere voorwaarden vaststellen die nodig zijn om 
de governance van de interne markt te versterken

Het Europees Parlement is van mening dat het in te dienen voorstel in de volgende regulering 
moet voorzien:

– Op grond van artikel 26, lid 3, van het VWEU en in samenhang met andere relevante 
rechtsgronden moet een voorstel voor een wetgevingshandeling worden ingediend, die tot 
doel heeft de richtsnoeren en andere voorwaarden vast te stellen die nodig zijn om de 
governance van de interne markt te versterken, teneinde bij te dragen aan de goede 
werking van de interne markt van de Unie en economische groei in Europa te bevorderen.

– Deze handeling mag geen afbreuk doen aan het reeds bestaande regelgevingskader voor 
de interne markt of aan regels die in verschillende sectoren moeten worden ingevoerd. 
Evenmin mag deze handeling afbreuk doen aan de prerogatieven van de instellingen die 
zijn vastgelegd in de Verdragen, met name aan deze van de Commissie, of aan de 
verplichtingen van de lidstaten die voortvloeien uit de Verdragen of het 
internemarktacquis.

– De handeling moet het regelgevingskader voor de interne markt aanvullen en de 
omzetting, uitvoering, toepassing en handhaving van de regels en beginselen van de 
interne markt bevorderen.

– Er moeten uniale richtsnoeren voor de interne markt worden vastgesteld. Deze 
richtsnoeren moeten te verwezenlijken doelstellingen bevatten, evenals prioriteiten voor 
acties en te garanderen voorwaarden, en moeten vergezeld gaan van werkmethoden en 
procedures om de governance van de interne markt te versterken.

– Er moeten procedures worden vastgesteld voor de indiening, beoordeling en supervisie 
van nationale actieplannen als antwoord op de richtsnoeren van de Unie, en voor de 
vaststelling van internemarktgerelateerde landenspecifieke aanbevelingen.

– Ook moeten aanvullende maatregelen worden vastgesteld die nodig zijn om de uitvoering 
en de handhaving van het regelgevingskader voor de interne markt te verbeteren.

– De band tussen de governancecyclus van de interne markt en de jaarlijkse beleidscyclus 
van het Europees semester moet worden verduidelijkt.

Aanbeveling 2: Uniale richtsnoeren vaststellen om de werking van de interne markt te 
verbeteren

Het Europees Parlement is van mening dat het in te dienen voorstel in de volgende regulering 
moet voorzien:
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– Om ervoor te zorgen dat de interne markt daadwerkelijk voor groei zorgt en het 
vertrouwen van de consument en het bedrijfsleven geniet, moeten Uniale richtsnoeren 
worden vastgesteld om de werking van de interne markt te verbeteren. Deze richtsnoeren 
moeten het volgende omvatten: a) doelstellingen en prioriteiten voor door de Unie en de 
lidstaten te ondernemen acties; b) te creëren voorwaarden om de governance van de 
interne markt verder te verbeteren.

– Een beperkt aantal doelstellingen en prioriteiten voor acties op gebieden waar een beter 
werkende interne markt wellicht de grootste voordelen voor groei en banen in de hele 
Unie kan opleveren.

– De selectie van de doelstellingen en prioriteiten voor acties moet gebaseerd zijn op de 
volgende criteria:

a) productiebenchmarking die gebruikmaakt van een reeks kwantitatieve 
kernindicatoren die betrekking hebben op de input in de productie van goederen en 
diensten, om na te gaan in welke sectoren het onontgonnen potentieel om groei te 
creëren het grootst is;

b) economische omvang, waarbij wordt nagegaan of de sector belangrijk genoeg is om 
een niet te verwaarlozen effect te hebben op de groei als de kernoorzaken van het 
onontgonnen potentieel in die sector worden aangepakt;

c) dynamische factoren, waarbij wordt nagegaan of de sector zelf al zijn onontgonnen 
potentieel aanboort, op basis van factoren zoals de mate waarin hij 
werkgelegenheidsgroei creëert en zijn eventuele convergentie met de 
arbeidsproductiviteitsniveaus van de benchmark;

d) internemarktfactoren, waarbij wordt nagegaan of er aanwijzingen zijn dat 
verbeteringen op de interne markt onontgonnen potentieel zouden kunnen 
ontsluiten.

Aanbeveling 3: In het kader van de uniale richtsnoeren de te garanderen voorwaarden 
vaststellen om de governance van de interne markt te verbeteren

Het Europees Parlement is van mening dat het in te dienen voorstel in de volgende regulering 
moet voorzien:

– De te creëren voorwaarden om de governance van de interne markt verder te verbeteren, 
moeten het volgende omvatten:

a) bij de opstelling en de uitvoering van de internemarktregels de beginselen van 
slimme regelgeving toepassen om ervoor te zorgen dat deze regels op zodanige 
wijze worden opgesteld, omgezet en uitgevoerd dat zij daadwerkelijk 
"functioneren" voor degenen voor wie zij bestemd zijn;
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b) de administratieve rompslomp, met name voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, tot een minimum beperken;

c) wanneer bedrijven en burgers procedures moeten volgen, moeten die snel via 
elektronische weg kunnen worden afgehandeld;

d) garanderen dat bedrijven en burgers toegang hebben tot inlichtingen en hulp en dat 
zij zo nodig snel en effectief verhaal kunnen zoeken;

e) slimmer gebruikmaken van informatietechnologie om burgers en bedrijven te 
informeren en hen in staat te stellen hun rechten en kansen te benutten, en 
initiatieven op nationaal en Unieniveau beter op elkaar afstemmen;

f) beter gebruikmaken van onlinetools zoals het informatiesysteem voor de interne 
markt (IMI) bij grensoverschrijdende samenwerking tussen administraties;

g) de centrale contactpunten verder ontwikkelen;

h) daadwerkelijk gebruikmaken van snelle en effectieve probleemoplossings- en 
verhaalmechanismen door te voorzien in één, gemakkelijk toegankelijke en 
eerstelijns hulpdienst op nationaal niveau waarop burgers en bedrijven een beroep 
kunnen doen wanneer zij problemen hebben om de rechten en de kansen die de 
interne markt hen biedt, te benutten.

Aanbeveling 4: Aanvullende maatregelen vaststellen die nodig zijn om de uitvoering en 
de handhaving van het regelgevingskader voor de interne markt te verbeteren

Het Europees Parlement is van mening dat het in te dienen voorstel in de volgende regulering 
moet voorzien:

– Om de uitvoering en de handhaving van het regelgevingskader voor de interne markt te 
verbeteren, moet de Commissie:

a) voor richtlijnen die nog moeten worden omgezet, haar steun aan de lidstaten bij de 
omzetting versterken;

b) systematisch op verenigbaarheid toetsen en ondersteunende maatregelen nemen om 
ervoor te zorgen dat de regels in de praktijk functioneren in alle lidstaten;

c) met betrekking tot wetgeving die al is omgezet en ten uitvoer gelegd, grondige 
evaluaties verrichten om na te gaan hoe regels zijn uitgevoerd en in de praktijk 
functioneren, zowel in praktisch als in economisch opzicht;

d) de rapportering achteraf over de uitvoering verbeteren, waarbij de nadruk ligt op de 
naleving door de lidstaten en waarbij de prestatiebeoordelingen gericht zijn op de 
efficiëntie van de goedgekeurde beleidsmaatregelen;
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e) exercities voor collegiale toetsing met de lidstaten organiseren.

– Om de uitvoering en de handhaving van het regelgevingskader voor de interne markt te
verbeteren, moeten de lidstaten:

a) ontwerp-omzettingsmaatregelen aan de Commissie voorleggen wanneer zij of de 
Commissie dat passend achten, om conformiteit en een snelle uitvoering te 
bewerkstelligen;

b) tijdens het omzettingsproces en de uitvoering regelmatig de belanghebbenden en 
het maatschappelijk middenveld raadplegen, onder meer consumenten en het 
bedrijfsleven;

c) online een toelichting geven op de wijze waarop zij regels hebben omgezet en hoe 
deze regels in de praktijk functioneren.

Aanbeveling 5: Toezien op de indiening, beoordeling en supervisie van nationale 
actieplannen

Het Europees Parlement is van mening dat het in te dienen voorstel in de volgende regulering 
moet voorzien:

– De lidstaten moeten nationale actieplannen opstellen en aan de Commissie voorleggen, 
die tot doel hebben de Uniale richtsnoeren om de werking van de interne markt te 
verbeteren uit te voeren. De actieplannen moeten een lijst van te nemen gedetailleerde 
maatregelen bevatten, evenals een stappenplan voor de uitvoering ervan.

– De nationale actieplannen moeten worden opgesteld in overleg met relevante 
belanghebbenden die economische en sociale belangen vertegenwoordigen, evenals de 
belangen van consumenten.

– De Commissie moet samen met het Raadgevend Comité voor de interne markt de 
nationale actieplannen beoordelen en een samenvattend verslag doen toekomen aan het 
Europees Parlement en de Raad.

– Bij de beoordeling van de nationale actieplannen moet rekening worden gehouden met 
het scorebord van de interne markt en met het verslag over de governance van de interne 
markt.

– De Commissie moet toezien op de vorderingen bij de uitvoering van de nationale 
actieplannen. Hiertoe moeten de lidstaten de Commissie alle relevante informatie 
verstrekken die nodig wordt geacht om de vorderingen te beoordelen.

Aanbeveling 6: Afzonderlijke internemarktgerelateerde landenspecifieke aanbevelingen 
vaststellen
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Het Europees Parlement is van mening dat het in te dienen voorstel in de volgende regulering 
moet voorzien:

– Op grond van de beoordeling van de nationale actieplannen en met behulp van andere 
relevante internemarktinstrumenten kan de Raad, op voorstel van de Commissie en na 
raadpleging van het Europees Parlement, internemarktgerelateerde aanbevelingen aan de 
lidstaten vaststellen die tot doel hebben de uitvoering en de handhaving van 
internemarktregels en de werking van de interne markt te verbeteren.

– Wanneer de Raad aanbevelingen tot de lidstaten richt, moet hij ten volle gebruikmaken 
van instrumenten waarin het VWEU voorziet.

– Wanneer een internemarktgerelateerde aanbeveling wordt gedaan, moet de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement vertegenwoordigers van de betrokken lidstaat 
kunnen uitnodigen om aan een gedachtewisseling deel te nemen, en moeten 
vertegenwoordigers van de Commissie kunnen worden uitgenodigd om met het 
parlement van de betrokken lidstaat van gedachten te wisselen.

Aanbeveling 7: In het Europees semester een rubriek "interne markt" vaststellen

Het Europees Parlement is van mening dat het in te dienen voorstel in de volgende regulering 
moet voorzien:

– Om ervoor te zorgen dat de interne markt concrete resultaten oplevert voor burgers, 
consumenten en bedrijven, moet de jaarlijkse cyclus van het Europees semester worden 
gebruikt als platform voor beleidsbijsturing, rapportering en monitoring van de 
vorderingen van de lidstaten en de Unie om de interne markt te verwezenlijken, en ook 
voor het vaststellen van corrigerende maatregelen.

– In het Europees semester moet een rubriek "interne markt" worden vastgesteld.

– De rubriek "interne markt" van het Europees semester moet het volgende omvatten:

a) het scorebord van de interne markt, inclusief gedetailleerde landenspecifieke 
verslagen over de uitvoering en de toepassing van de internemarktwetgeving;

b) de voorstellen van de Commissie voor beleidsprioriteiten voor het komende jaar, 
zowel op het niveau van de Unie als van de lidstaten, gepresenteerd in de context 
van de jaarlijkse groeianalyse en van het jaarverslag over de integratie van de 
interne markt. Het jaarverslag moet ook een beoordeling bevatten van hoe de 
interne markt in de praktijk functioneert. Deze voorstellen voor beleidsprioriteiten 
moeten gebaseerd zijn op de bevindingen van het scorebord van de interne markt;

c) de vaststelling van beleidsprioriteiten voor te nemen maatregelen en te 
verwezenlijken doelstellingen om de resterende belemmeringen op Unie- en 
nationaal niveau weg te nemen, in de vorm van richtsnoeren voor de interne markt;
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d) de indiening door de lidstaten van nationale actieplannen om de richtsnoeren voor 
de interne markt uit te voeren;

e) de beoordeling van de nationale actieplannen door de Commissie, in nauwe 
samenwerking met het Raadgevend Comité voor de interne markt, waarbij rekening 
wordt gehouden met het scorebord van de interne markt en met het verslag over de 
governance van de interne markt;

f) de vaststelling door de Raad van afzonderlijke internemarktgerelateerde 
aanbevelingen aan de lidstaten, op grond van een voorstel van de Commissie.

Aanbeveling 8: De democratische verantwoordingsplicht en de rol van het Europees 
Parlement en van de nationale parlementen vergroten

Het Europees Parlement is van mening dat het in te dienen voorstel in de volgende regulering 
moet voorzien:

– Het Europees Parlement moet door de Raad worden geraadpleegd over de voorgestelde 
Uniale richtsnoeren, inclusief over de motivering voor het prioritair beschouwen van 
doelstellingen en geplande beleidsmaatregelen.

– Vóór de voorjaarstop van de Europese Raad moet het Europees Parlement de jaarlijkse 
groeianalyse bespreken en stemmen over de amendementen betreffende het jaarverslag 
over de integratie van de interne markt dat aan de Europese Raad moet worden 
voorgelegd.

– De Voorzitter van het Europees Parlement moet op de voorjaarstop van de Europese 
Raad het standpunt van het Europees Parlement over de integratie van de interne markt 
toelichten.

– De Raad en de Commissie moeten aanwezig zijn op interparlementaire bijeenkomsten 
tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen waarop de integratie van de 
interne markt wordt besproken.
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TOELICHTING

Inleiding

Begonnen als een financiële crisis in 2007-2008, heeft de huidige wereldwijde economische 
recessie enorme economische en sociale gevolgen voor de burgers en het bedrijfsleven in de 
EU, die velen, om niet te zeggen de meesten, onder ons vermoedelijk en gelukkig nooit eerder 
hebben gekend. Deze crisis heeft bovendien het grote wanbeheer van nationale schulden in de 
Unie blootgelegd, met name in de eurozone, waarvan de kosten nu door de burgers en het 
bedrijfsleven moeten worden gedragen. Terwijl wederzijdse beschuldigingen tussen sectoren, 
lidstaten en individuele actoren deel blijven uitmaken van de dagelijkse debatten, werd er 
vastgesteld dat er op EU-niveau behoefte is aan meer economische coördinatie en governance 
en werd hiertoe in 2011 de aanzet gegeven met het zogenaamde "Europees semester".

Als onderdeel van deze inspanningen tot herstel vervult de interne markt een cruciale rol voor 
de burgers en het bedrijfsleven: erkend als belangrijke motor om groei en werkgelegenheid te 
bevorderen, zal de interne markt de basis vormen om het concurrentievermogen te herstellen 
en duurzame groei te stimuleren overeenkomstig de Europa 2020-strategie.

In de context van een reeds ruim acquis van internemarktbepalingen wordt de degelijke 
uitvoering en handhaving van deze regels steeds belangrijker om daadwerkelijk bij te dragen 
aan economisch herstel. De statistieken over het omzettingsdeficit van de lidstaten ten aanzien 
van internemarktregels en het toenemend aantal inbreukprocedures geven evenwel aanleiding 
tot ernstige bezorgdheid en tonen duidelijk aan dat we nog niet ten volle de potentiële 
voordelen plukken van een voltooide interne markt.

Mededeling van de Commissie over "Betere governance van de interne markt"

Tegen deze achtergrond heeft de Commissie een mededeling opgesteld over de governance 
van de interne markt (COM(2012)259 definitief), waarin zij een tweeledige aanpak voorstelt 
om de uitvoering en de handhaving van de internemarktregels te verbeteren. Enerzijds wordt 
gedacht aan snelle vooruitgang op sleutelgebieden. Anderzijds stelt de Commissie voor de 
"governancecyclus" te verbeteren door rekening te houden met de wijze waarop de regels 
worden opgesteld, ten uitvoer gelegd, toegepast en gehandhaafd.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is ingenomen met de mededeling van de Commissie en met haar voorstellen en 
beoordelingen. Niettemin is de rapporteur van oordeel dat deze maatregelen ontoereikend zijn 
en niet ver genoeg gaan om daadwerkelijk tot een voltooiing van de interne markt te komen. 
Daarom komt hij tot de conclusie dat de Commissie, op grond van de onderstaande 
opmerkingen en verzoeken om maatregelen, een voorstel voor een handeling moet indienen 
die toelaat de bestaande tekortkomingen inzake de governance van de interne markt aan te 
pakken.
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1. Wetgeving: de gevolgen beter beoordelen

Gezien de versnipperde aanpak in het verleden, zowel bij de voorbereiding van mogelijke 
nieuwe wetgevingshandelingen als daarna bij de uitvoering ervan, is het noodzakelijk beter te 
coördineren en de gevolgen en de noodzaak van internemarktinstrumenten te beoordelen.

Daarom wordt voorgesteld:
 de coördinatie binnen de Commissie te versterken, de behoefte aan nieuwe 

instrumenten beter te beoordelen en bijgevolg de samenhang te vergroten vooraleer 
een wetgevingshandeling wordt voorgesteld;

 te kiezen voor verordeningen in plaats van richtlijnen wanneer dit mogelijk is;
 een " internemarkttest" in te voeren om de gevolgen op nationaal niveau te meten van 

nieuwe wetgeving op het gebied van de interne markt;
 te overwegen het toepassingsgebied van Richtlijn 98/34/EG ("kennisgevingsrichtlijn") 

uit te breiden tot andere sectoren.

2. Omzetting en uitvoering: naar meer transparantie en samenhang

Hoewel de omzetting van EU-recht in nationaal recht vaak als een louter juridische techniek 
van de lidstaten wordt beschouwd, bestaan er aanzienlijke mogelijkheden om de governance 
van de interne markt ook in dat stadium te verbeteren.

Door alle maatregelen met betrekking tot een wetgevingshandeling van de Unie samen en op 
hetzelfde ogenblik om te zetten, wordt de omzetting transparanter en samenhangender omdat 
ze dan een afspiegeling is van de overeenkomst die op het niveau van de Unie is bereikt. 
Hoewel er bovendien al een instrument bestaat om de bepalingen van richtlijnen die op het 
niveau van de Unie zijn goedgekeurd te vergelijken met de overeenkomstige bepalingen op 
nationaal niveau (de zogenaamde "concordantietabellen"), wordt naar transparantie toe 
nauwelijks gebruikgemaakt van de meerwaarde hiervan. Met het oog op beter wetgeven zoals 
vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie (PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1), is het bijgevolg aangewezen vaker dergelijke 
concordantietabellen op te stellen en discrepanties tussen het Unierecht en het nationaal recht 
sneller aan het licht te brengen. 

3. Monitoring en handhaving: hoofdrolspelers en bestaande instrumenten gebruiken

De monitoring van de uitvoering van het Unierecht en dus ook van de internemarktbepalingen 
is vastgelegd in de Verdragen en toegewezen aan de Commissie. Dit komt meestal tot uiting 
in inbreukprocedures. Monitoring moet evenwel worden gezien als een veel complexere en 
meervoudige reeks acties, waarbij de inbreukprocedure slechts de laatste fase is. Gezien het 
feit dat inbreukprocedures tijdrovend zijn en rechtsgedingen gevoelig liggen, moet een beroep 
worden gedaan op bijkomende facilitatoren voor de toepassing en uiteindelijk ook de 
handhaving.

Dit leidt tot de volgende overwegingen:
 Net zoals op andere gebieden zou de governance van de interne markt baat hebben bij 

een intensere en betere uitwisseling van ervaringen en goede praktijken tussen 
ambtenaren op het niveau van de Unie en van de lidstaten.
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 Naast louter statistische beoordelingen is er behoefte aan een kwalitatieve beoordeling 
van de uitvoering, die moet toelaten na te gaan welke maatregelen een bijzondere 
impact en economische relevantie voor de interne markt hebben.

 Het is absoluut aangewezen een onderscheid te maken tussen niet-omzetting en niet-
conformiteit met het Unierecht omdat dit laatste, als het voortvloeit uit een andere 
interpretatie van de onderliggende wetgevingshandeling, uiteindelijk enkel door het 
Europees Hof van Justitie kan worden opgehelderd.

 Waar inbreukprocedures tijdrovend zijn en verder moeten worden verbeterd, laten 
instrumenten zoals de "EU sweeps"1 en de 'EU Pilot"2 intussen evenwel toe om sneller 
een gebrekkige uitvoering te detecteren en sneller in te spelen op mogelijke gevallen 
van niet-omzetting en niet-conformiteit.

4. Belangrijke gebieden: prioriteiten vaststellen

Aangezien er een groot aantal internemarktbepalingen bestaat, spreekt het voor zich dat deze 
niet allemaal even relevant zijn en dezelfde impact hebben op burgers en bedrijven. In de 
ideale wereld zouden al deze bepalingen in dezelfde mate uitgevoerd zijn en gecontroleerd 
worden; aangezien dit echter niet het geval is, moeten er belangrijke actiegebieden worden 
geselecteerd om voor de interne markt zichtbare verbeteringen tot stand te brengen. Daarom 
wordt voorgesteld met name te kijken naar de economische relevantie en het groeipotentieel 
van de specifieke gebieden en instrumenten. Om het aantal belangrijke gebieden en 
instrumenten dat de Commissie voorstelt verder te beperken, moet een jaarlijkse herziening 
van deze prioriteiten toelaten het huidige belang van deze gebieden weer te geven en in te 
spelen op recente ontwikkelingen en op de gevolgen ervan voor de interne markt.

Conclusie

Gezien deze overwegingen is de rapporteur van oordeel dat een duidelijke en striktere 
governance van de interne markt noodzakelijk is om merkbare verbeteringen tot stand te 
brengen. Hiertoe is het aangewezen een transparant en voorspelbaar kader vast te stellen 
waarin de mogelijke negatieve en positieve resultaten van de lidstaten inzake uitvoering en 
toepassing adequaat en regelmatig worden weergegeven. Een dergelijke governancecyclus 
voor de interne markt moet worden gezien in het licht van het Europees semester, waar
momenteel niet alleen economische en begrotingsaspecten maar ook 
werkgelegenheidsaspecten worden geobserveerd. Gezien het economisch belang van de 
interne markt zou een regelmatige beoordeling van zijn situatie een meerwaarde inhouden 
voor deze beoordelingen en het beeld vervolledigen.

Verder is de rapporteur van mening dat een dergelijke governancecyclus voor de interne 
markt moet samenvallen met de cyclus van het Europees semester of moet worden 
geïntegreerd in het semester zelf. Dit zou het mogelijk maken een regelmatige exercitie in te 
                                               
.
22 Het "EU Pilot" project vond zijn oorsprong in de mededeling van de Commissie getiteld "Een Europa van 
resultaten – Toepassing van het Gemeenschapsrecht" (COM(2007)502 definitief) en wordt sinds 2008 toegepast. 
Het biedt burgers en bedrijven de mogelijkheid een klacht in te dienen over de correcte toepassing van het 
Unierecht, die vervolgens door de Commissie wordt onderzocht en aan de betrokken lidstaat wordt toegestuurd. 
Als "pre-inbreukprocedure" laat de EP Pilot toe problemen of misverstanden bij de uitvoering en de toepassing 
in een samenwerkingsverband op te lossen.
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voeren waarbij de voltooiing van de interne markt wordt beoordeeld en specifieke 
tekortkomingen in de betrokken lidstaat worden aangepakt, indien nodig via landenspecifieke 
aanbevelingen.

Daarom verzoekt de rapporteur om een voorstel voor een wetgevingshandeling op grond van 
artikel 26, lid 3, van het VWEU. Deze verdragsbepaling voorziet in de vaststelling van de 
noodzakelijke beleidslijnen en voorwaarden om een evenwichtige vooruitgang te garanderen 
in alle sectoren die onder de internemarktregels vallen. Het verlangde voorstel moet het 
vereiste kader aanreiken om prioritaire gebieden en beginselen voor betere wetgeving in de 
lidstaten vast te stellen, te voorzien in ondersteunende maatregelen in de lidstaten en nationale 
actieplannen te vragen. Uiteindelijk moet dit resulteren in landenspecifieke aanbevelingen.

In deze context moet het Europees semester dienen als platform en cyclus om te voorzien in 
de bovengenoemde beleidsbijsturing. Daarom wordt voorgesteld een rubriek "interne markt" 
te creëren naast de rubriek "economische en begrotingsaspecten".

Ten slotte stelt de rapporteur voor de democratische verantwoordingsplicht en de rol van het 
Europees Parlement en van de nationale parlementen te vergroten.

Volgens de rapporteur moeten al deze voorgestelde maatregelen, een sterk leiderschap van 
alle Europese instellingen en duidelijke politieke zeggenschap van de lidstaten leiden tot 
sterkere governance van de interne markt en bijgevolg bijdragen aan het wegnemen van de 
resterende beperkingen waardoor alle betrokkenen ten volle de voordelen van de vier 
vrijheden kunnen plukken.


