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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat als gevolg van de economische en financiële crisis de investeringen in de 
EU met circa 15 % zijn gedaald ten opzichte van de piek in 2007;

B. overwegende dat deze investeringskloof het economisch herstel, het scheppen van banen, 
de langetermijngroei en het concurrentievermogen van onze industriële sector en van de 
interne markt als geheel belemmert en de verwezenlijking van de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie in gevaar brengt;

C. overwegende dat de evaluatie en verbetering van het economische bestuurskader 
gebaseerd moet zijn op een holistische aanpak via een reeks aan elkaar gekoppelde en 
samenhangende beleidsmaatregelen die slimme, duurzame en inclusieve groei en ook 
concurrentievermogen bevorderen en betere en duurzame banen scheppen, in plaats van 
alleen gericht te zijn op het terugdringen van tekorten, en overwegende dat het benutten 
van de voordelen van een goed werkende, doeltreffende en evenwichtige interne markt 
met een versterkte industriële basis ook van essentieel belang is om deze doelstellingen te 
verwezenlijken;

D. overwegende dat de Commissie moet toezien op de interne markt, rekening houdend met 
de kwaliteit van de toepassing van voor het kader voor economisch bestuur relevante 
maatregelen; overwegende dat de Commissie in de jaarlijkse governancecontrole en het 
scorebord van de interne markt belemmeringen voor de tenuitvoerlegging van 
internemarktwetgeving moet opnemen; overwegende dat in het kader van het toezicht 
moet worden beoordeeld in welke mate consumenten en bedrijven baat hebben bij de 
interne markt en dat daarbij rekening moet worden gehouden met de uitdagingen 
waarvoor consumenten en bedrijven op de interne markt staan, met name op gebieden 
waar lidstaten internemarktwetgeving niet ten uitvoer hebben gelegd of niet hebben 
gehandhaafd;

E. overwegende dat de voltooiing van de interne markt op het gebied van 
overheidsopdrachten en consumentenbescherming zou bijdragen tot een toename van het 
bbp met 300 miljard euro per jaar;

F. overwegende dat er een Europees investeringsplan wordt ontwikkeld om in de komende 
drie jaar 315 miljard euro aan nieuwe investeringen aan te trekken;

G. overwegende dat de Europese Unie te maken heeft met een diepe concurrentiekrachtcrisis, 
zowel in een steeds uitdagender wereldeconomie als in de interne markt, waarin alleen 
concurrerende economieën banen zullen kunnen scheppen en de levensstandaard van hun 
burgers zullen kunnen verhogen;

1. is ingenomen met het feit dat in de mededeling van de Commissie "Een investeringsplan 
voor Europa" (COM(2014)0903), de mededeling van de Commissie "Optimaal benutten 
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van de flexibiliteit binnen de bestaande regels van het stabiliteits- en groeipact" 
(COM(2015)0012) en het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen 
(COM(2015)0010) wordt gewezen op de noodzaak om, als prioriteit, de evaluatie van het 
economische bestuurskader rechtstreeks te koppelen aan de behoeften van de reële 
economie en om de interne markt te voltooien en een digitale interne markt tot stand te 
brengen;

2. beschouwt het economische bestuurskader als een essentieel politiek initiatief ter 
onderbouwing van de fundamenten van de Europa 2020-doelstellingen en de 
vlaggenschipinitiatieven die erop gericht zijn het onbenutte groeipotentieel van de interne 
markt volledig te benutten; is van mening dat de lidstaten door het groeipotentieel van de 
interne markt aan te boren gemakkelijker de doelstellingen van het economische 
bestuurskader zullen kunnen verwezenlijken; is voorts van mening dat consumenten en 
bedrijven de belangrijkste actoren op de interne markt zijn;

3. benadrukt dat de interne markt de sleutel tot groei en banen is en dat het belangrijkste 
groeigebied de digitale interne markt is, een echte markt voor grensoverschrijdende 
onlineverkoop van goederen, diensten en overheidsopdrachten;

4. onderstreept het feit dat de economische crisis duidelijk heeft aangetoond dat het 
belangrijk is om de economie van de Europese Unie en de lidstaten te versterken en in 
hogere mate te baseren op onderzoek en innovatie, technologie en kennis, door 
markttoegang en mobiliteit voor zowel consumenten als bedrijven te faciliteren, de 
digitale interne markt verder te ontwikkelen en de versnippering van de interne markt in 
de EU tegen te gaan door middel van een correcte tenuitvoerlegging en handhaving van de 
internemarktwetgeving door de lidstaten, en investeringen in de reële economie te 
bevorderen, met name in sectoren die bijdragen tot duurzame ontwikkeling, 
hulpbronnenefficiëntie en energietransitie, en tegelijkertijd een 
werkgelegenheidsintensieve groei en economische convergentie tussen de lidstaten te 
bevorderen en de kloof tussen de eurolanden en de niet-eurolanden te overbruggen;

5. is van mening dat de evaluatie van het Europese economische bestuurskader hand in hand 
moet gaan met de evaluatie van de overkoepelende Europa 2020-strategie en het Europees 
semester teneinde duurzame en concurrerende groei te bevorderen; verzoekt daarom om
een nieuwe benadering van de interne markt en de digitale interne markt in het kader van 
de evaluatie van de Europa 2020-strategie door prioritaire sectoren/doelstellingen voor de 
interne markt te integreren in een nieuwe, vereenvoudigde reeks richtsnoeren, kerndoelen 
of vlaggenschipinitiatieven;

6. verwelkomt de evaluatie van de doeltreffendheid van dit kader met de bedoeling na te 
gaan of de Commissie, de Raad en de lidstaten de governance-regels daadwerkelijk en 
uniform toepassen; is van mening dat deze evaluatie alleen waar dat relevant is, de aanzet 
dient te geven tot een herbeoordeling van het bestuurskader van de interne markt en dat 
moet worden onderzocht of er tussen de twee processen synergie-effecten mogelijk zijn;

7. herhaalt dat de procedures ervoor moeten zorgen dat het Europees Parlement op passende 
wijze bij de economische governance-cyclus wordt betrokken, zodat de weg wordt 
vrijgemaakt voor de goedkeuring door het Parlement en de Raad van de maatregelen die 



AD\1054416NL.doc 5/7 PE546.596v03-00

NL

nodig zijn om het internemarktbestuur te versterken, en in het bijzonder de maatregelen op 
de gebieden waarop het regelgevingskader van de Unie is vastgesteld overeenkomstig de 
gewone wetgevingsprocedure zoals bepaald in artikel 294 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie;

8. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie en de Raad om een interinstitutionele 
overeenkomst met het Parlement te sluiten om de rol van het Parlement in het gehele 
proces van het Europees semester volledig te garanderen;

9. is van mening dat in het economische bestuurskader  inclusief, transparanter en minder 
complex moet zijn, rekening moet houden met de specifieke kenmerken van landen, en 
dat de politieke prioriteiten ook op omvattender wijze moeten worden besproken met 
relevante belanghebbenden, onafhankelijk van gevestigde belangen; 

10. is van mening dat de nationale parlementen meer moeten worden betrokken bij de 
effectieve uitvoering van maatregelen die zijn vastgelegd in het economische 
bestuurskader en in de context van de internemarktwetgeving;

11. onderstreept het belang van nieuwe groei en nieuwe banen voor de aanvaarding van het 
economische bestuurskader door het publiek en verzoekt de Commissie daarom om het 
ondernemersklimaat in Europa te verbeteren en daarbij bijzondere aandacht te schenken 
aan het mkb, het verminderen van administratieve lasten en het verbeteren van de toegang 
tot financiering; herinnert in dit verband aan de noodzaak om het mkb de nodige 
ondersteuning te geven zodat het ook toegang kan krijgen tot niet-EU-markten, zoals de 
VS, Canada, China en India;

12. dringt erop aan dat de evaluatie van hoe het met de interne markt is gesteld, deel moet 
uitmaken van het economische bestuurskader, zodat de basis wordt gelegd voor een 
jaarlijkse internemarktcyclus door de interne markt als pijler binnen het Europees 
semester te versterken; merkt op dat zo'n geïntegreerd beleidskader een nuttige bijdrage 
kan leveren aan het vaststellen van belemmeringen voor de werking van de interne markt, 
en de toepassing van de EU-regels inzake economische governance kan helpen 
verbeteren; onderstreept dat de volledige tenuitvoerlegging van de herziene richtlijnen 
inzake overheidsopdrachten, en met name de regels inzake gunningscriteria, overheden 
kan helpen om openbare middelen beter te besteden en op de lange termijn onnodige 
sociale en milieukosten te vermijden, hetgeen een positief effect zal hebben op de 
stabiliteit van de overheidsfinanciën;

13. is sterk de mening toegedaan dat de inspanningen zich moeten concentreren op de 
belangrijkste prioriteiten van de pijlers binnen het Europees semester; benadrukt hoe 
belangrijk het is te focussen op gebieden die aanzienlijke Europese meerwaarde opleveren 
in overeenstemming met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid; verzoekt de 
Commissie met de lidstaten samen te werken om na te gaan hoe deze beginselen op een 
effectievere wijze kunnen worden toegepast;

14. verzoekt de Commissie aan het Europees Parlement een jaarlijks verslag over de integratie 
van de interne markt voor te leggen, waarin met name wordt ingegaan op belangrijke 
gebieden met het grootste potentieel voor groei en het scheppen van betere en duurzame 
banen en wordt beoordeeld of de lidstaten de landenspecifieke aanbevelingen effectief 
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uitvoeren en de internemarktwetgeving effectief ten uitvoer leggen en handhaven, en wijst 
erop dat deze beoordeling een bijdrage aan de jaarlijkse groeianalyse kan leveren;

15. herinnert eraan dat goed economisch bestuur pas daadwerkelijk effect kan opleveren als 
alle belanghebbende partijen daarbij worden betrokken; benadrukt de EU, de lidstaten, de 
regio's, gemeenten en belanghebbende partijen de uitvoering en ontwikkeling van beleid 
op holistische wijze moeten aanpakken; verzoekt de Commissie en de lidstaten het 
democratische beginsel van de maatschappelijke dialoog te waarborgen door de 
belanghebbenden op gestructureerde wijze bij het economisch bestuur, en met name bij 
het Europees semester, te betrekken.

16. wijst op de mogelijkheid om extra publieke en private geldstromen te kanaliseren naar 
levensvatbare projecten met echte meerwaarde voor de Europese sociale markteconomie, 
en benadrukt dat essentiële sectoren van de interne markt – vervoer, energie, diensten en 
producten, onderzoek en innovatie – en de digitale interne markt de adequate (meest 
geschikte) schaal hebben om in aanmerking te komen in de pijplijn van 
investeringsprojecten;

17. is verheugd over de nieuwe speelruimte die wordt geboden door de investeringsbepaling 
die de Commissie heeft vastgesteld in haar mededeling over flexibiliteit; is van mening 
dat deze nieuwe mogelijkheid zoveel mogelijk moet worden benut om lidstaten ertoe aan 
te moedigen meer te investeren in projecten met een duidelijke Europese meerwaarde, 
zoals projecten die nauwer verband houden met de verdere ontwikkeling van de interne 
markt en de digitale interne markt; is van mening dat gerichte investeringen en 
hervormingen in essentiële groeisectoren van de interne markt en de modernisering van 
overheden – met name op het gebied van e-overheid en e-aanbesteding – moeten worden 
aangemerkt als structurele hervormingen;

18. maakt zich zorgen over de gebrekkige uitvoering van de landenspecifieke aanbevelingen 
(CSR's) in een aantal lidstaten, waar in 2013 slechts 12 % van de CSR's volledig is 
uitgevoerd; benadrukt dat een betere tenuitvoerlegging van de CSR's noodzakelijk is om 
groei en werkgelegenheid te bevorderen; verzoekt de Commissie de lidstaten de CSR's 
meer in eigen handen te laten nemen de nationale parlementen daar nauwer bij te 
betrekken;



AD\1054416NL.doc 7/7 PE546.596v03-00

NL

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring 17.3.2015

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

33
2
4

Bij de eindstemming aanwezige leden Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, 
Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal 
Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Antanas Guoga, Robert 
Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, 
Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel 
Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, Anneleen Van 
Bossuyt, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Othmar Karas, Emma 
McClarkin, Jens Nilsson, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Lambert van 
Nistelrooij, Josef Weidenholzer, Kerstin Westphal

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

José Blanco López, Andrea Bocskor, Roger Helmer, György Hölvényi, 
Emilian Pavel


