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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het Jaarverslag over de governance van de interne markt binnen het Europees 

semester 

(2016/2248(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien zijn resolutie van 25 februari 2016 over de governance van de interne markt 

binnen het Europees semester 20161, en het antwoord van de Commissie daarop van 27 

april 2016, 

– gezien zijn resolutie van 11 maart 2015 over de governance van de interne markt binnen 

het Europees semester 20152, en het antwoord van de Commissie daarop van 3 juni 

2015, 

– gezien zijn resolutie van 25 februari 2014 over de governance van de interne markt 

binnen het Europees semester 20143, en het antwoord van de Commissie daarop van 28 

mei 2014, 

– gezien zijn resolutie van 7 februari 2013 met aanbevelingen aan de Commissie 

betreffende de governance van de interne markt4, en het antwoord van de Commissie 

daarop van 8 mei 2013, 

– gezien zijn resolutie van 26 mei 2016 over de strategie voor de interne markt5, 

– gezien zijn resolutie van 26 mei 2016 over non-tarifaire belemmeringen in de interne 

markt6, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 november 2015 getiteld "Jaarlijkse 

groeianalyse 2016 - Het herstel versterken en de convergentie bevorderen" 

(COM(2015)0690), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 november 2016 over de jaarlijkse 

groeianalyse 2017 (COM(2016)0725), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 oktober 2015 getiteld "De eengemaakte 

markt verbeteren: meer mogelijkheden voor mensen en ondernemingen" 

(COM(2015)0550) en het verslag getiteld "Integratie van de interne markt en 

concurrentiekracht in de EU en de lidstaten" (SWD(2015)0203), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 6 mei 2015 getiteld "Strategie voor een 

digitale eengemaakte markt voor Europa" (COM(2015)0192), 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0060. 
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0069. 
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0130. 
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0054, verslag-Schwab. 
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2016)0237, verslag-Comi. 
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2016)0236, verslag-Dalton. 
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– 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 8 juni 2012 over de tenuitvoerlegging van 

de dienstenrichtlijn (COM(2012)0261), als geactualiseerd in oktober 2015, 

– gezien de studie van september 2014 getiteld "De kosten van non-beleid van de EU op 

het gebied van de interne markt", uitgevoerd in opdracht van de commissie IMCO, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 21 oktober 2015 getiteld "Stappen naar de 

voltooiing van de economische en monetaire unie" (COM(2015)0600), 

– gezien de studie van september 2014 getiteld "Indicatoren voor het meten van de 

prestaties van de eengemaakte markt – Ontwikkeling van de internemarktpijler van het 

Europees semester", uitgevoerd in opdracht van de commissie IMCO, 

– gezien de studie van september 2014 getiteld "De bijdrage van de interne markt en 

consumentenbescherming aan groei", uitgevoerd in opdracht van de commissie IMCO, 

– gezien de in juli 2016 verschenen editie van het onlinescorebord van de interne markt, 

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 17 en 18 maart 2016, 

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 28 juni 2016, 

– gezien Protocol nr. 1 bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(VWEU) betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie, 

– gezien Protocol nr. 2 bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(VWEU) betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 

evenredigheid, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8-

0016/2017), 

A. overwegende dat een diepere en eerlijkere interne markt een voorwaarde is voor het 

scheppen van nieuwe banen, het bevorderen van de productiviteit en het creëren van een 

aantrekkelijk klimaat voor investeringen en innovatie alsook een 

consumentenvriendelijke omgeving; 

B. overwegende dat dit een hernieuwde focus vereist in heel Europa, met inbegrip van de 

tijdige voltooiing en uitvoering van verschillende strategieën voor de interne markt, met 

name de strategie voor een digitale interne markt; 

C. overwegende dat deze hernieuwde focus ook de gevolgen van de brexit moet omvatten, 

onder meer met betrekking tot het vrij verkeer van goederen en diensten, het recht van 

vestiging, de douane-unie en het acquis betreffende de interne markt in het algemeen; 

D. overwegende dat de EU na de economische crisis die in 2008 begon nog altijd te maken 
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heeft met stagnatie en een traag economisch herstel, een hoog niveau van werkloosheid 

en sociale kwetsbaarheden; overwegende dat echter een positievere toon werd 

aangeslagen met het motto "Het herstel versterken en de convergentie bevorderen" van 

de Jaarlijkse groeianalyse 2016; 

E. overwegende dat in de jaarlijkse groeianalyse 2017 wordt gewezen op de noodzaak om 

een inclusief economisch herstel te verwezenlijken waarin de sociale dimensie van de 

interne markt tot uiting komt, en overwegende dat in de analyse ook wordt benadrukt 

dat Europa krachtig moet investeren in jongeren en werkzoekenden, alsmede in starters 

en kmo's; 

F. overwegende dat de werkloosheid, ondanks het economische herstel, veel te hoog blijft 

in veel delen van Europa en dat de langdurige periode van grote werkloosheid in tal van 

lidstaten haar tol eist op sociaal vlak; 

G. overwegende dat het Europees Semester tot doel heeft de coördinatie van het 

economisch en fiscaal beleid binnen de EU te verbeteren om de stabiliteit te vergroten, 

de groei en werkgelegenheid te bevorderen en het concurrentievermogen te versterken 

in overeenstemming met de doelstellingen van sociale rechtvaardigheid en bescherming 

van de kwetsbaarsten in de samenleving; overwegende dat deze doelstelling niet is 

bereikt; 

H. overwegende dat de interne markt een van de hoekstenen en een van de belangrijkste 

verworvenheden van de EU is; overwegende dat het Europees Semester alleen kan 

bijdragen aan economische groei en stabielere economieën door ook de interne markt en 

het beleid voor voltooiing daarvan te omvatten; 

Versterking van de internemarktpijler van het Europees Semester 

1. herinnert eraan dat de interne markt een van de fundamenten van de EU is en de 

ruggengraat vormt van de economieën van de lidstaten en van het Europese 

integratieproject in zijn geheel; stelt vast dat de interne markt nog steeds 

gefragmenteerd is en onvoldoende ten uitvoer is gelegd, en een enorm potentieel heeft 

voor groei, innovatie en werkgelegenheid; benadrukt dat de interne markt van essentieel 

belang is voor een succesvol economisch herstel, het stimuleren van convergentie en het 

steunen van investeringen in jongeren en werkzoekenden alsook in startende bedrijven 

en kmo's; roept de Commissie op te zorgen voor de voltooiing van alle dimensies van de 

interne markt, waaronder goederen, diensten, kapitaal, arbeid, energie, vervoer en de 

digitale sector; 

2. roept nogmaals op tot de invoering van een sterke internemarktpijler met een sociale 

dimensie binnen het Europees Semester, met een systeem van regelmatige controle en 

de vaststelling van landenspecifieke belemmeringen voor de interne markt die de laatste 

tijd de neiging hebben frequenter en met een grotere impact en omvang in de lidstaten te 

worden ingevoerd; roept op tot een grondige evaluatie van de integratie en het interne 

concurrentievermogen van de interne markt; benadrukt dat de evaluatie van de situatie 

met betrekking tot de integratie van de interne markt een integraal deel moet gaan 

uitmaken van het kader voor economische governance; 

3. herinnert eraan dat het Europees Semester in 2010 is ingevoerd met als doel om de 
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lidstaten in staat te stellen hun economische en budgettaire planning in de loop van het 

jaar op specifieke momenten te bespreken met hun partners binnen de EU, zodat ze 

elkaars plannen kunnen becommentariëren en de vooruitgang gezamenlijk kunnen 

beoordelen; benadrukt dat de nadruk moet blijven liggen op sociale prestaties alsook op 

de bevordering van opwaartse economische en sociale convergentie; 

4. benadrukt dat de internemarktpijler binnen het Europees Semester het mogelijk moet 

maken om vast te stellen welke terreinen, met betrekking tot alle dimensies van de 

interne markt, het meeste potentieel bieden voor het verwezenlijken van groei en 

werkgelegenheid; benadrukt verder dat deze pijler ook moet dienen als benchmark voor 

het streven naar structurele hervormingen in de lidstaten; 

5. benadrukt dat de internemarktpijler binnen het Europees Semester een regelmatige 

evaluatie mogelijk zou maken van de governance van de interne markt middels 

systematische controles van nationale wetgeving en instrumenten voor gegevensanalyse 

voor het vaststellen van niet-naleving, het verbeteren van het toezicht op de wetgeving 

inzake de interne markt, waardoor de instellingen over de nodige informatie kunnen 

beschikken om het regelgevingskader voor de interne markt te herzien, in te voeren, toe 

te passen en te handhaven, met concrete resultaten voor de burgers; 

6. is ingenomen met de inspanningen van de Commissie om ervoor te zorgen dat de 

voordelen van de globalisering en technologische veranderingen eerlijk worden 

verdeeld over verschillende groepen in de samenleving, met name onder jongeren; roept 

op tot bewustmaking op alle niveaus omtrent de impact van beleid en hervormingen op 

de inkomensverdeling, waarbij gelijkheid, rechtvaardigheid en inclusiviteit worden 

gewaarborgd; 

7. is met betrekking tot nationale maatregelen of implementatie op nationaal niveau van 

mening dat vroegtijdig ingrijpen doeltreffender kan zijn en dat er sneller resultaten mee 

kunnen worden geboekt dan met inbreukprocedures; onderstreept evenwel dat indien 

vroegtijdig ingrijpen geen resultaat oplevert de Commissie alle haar ter beschikking 

staande middelen, inclusief inbreukprocedures, moet inzetten om te garanderen dat de 

internemarktwetgeving volledig ten uitvoer wordt gelegd; 

8. herhaalt zijn oproep aan de Commissie om ten volle rekening te houden met de 

voornaamste gebieden van groei en werkgelegenheid voor de opbouw van een op de 

21ste eeuw gerichte Europese interne markt, zoals die in een eerder stadium door de 

Commissie zijn aangewezen en nader zijn gedefinieerd in de studie van september 2014 

getiteld "De kosten van een niet-verenigd Europa voor de interne markt", en die onder 

meer diensten, de digitale interne markt en met name elektronische handel, het 

consumentenacquis, overheidsopdrachten en concessies en het vrije verkeer van 

goederen omvatten; 

9. dringt er bij de Commissie op aan systematisch toezicht te houden op de 

tenuitvoerlegging en handhaving van de regels inzake de interne markt door middel van 

de landenspecifieke aanbevelingen (lsa's), in het bijzonder wanneer die regels een 

bijdrage tot structurele hervormingen leveren, en wijst in dit verband op het belang van 

de nieuwe benadering die de Commissie hanteert, waarbij sociale rechtvaardigheid 

wordt benadrukt; verzoekt de Commissie aan het Parlement verslag uit te brengen van 

de door de lidstaten gemaakte vorderingen met de tenuitvoerlegging van de lsa's met 
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betrekking tot de werking van de interne markt en de integratie van product-, goederen- 

en dienstenmarkten, als onderdeel van de jaarlijkse groeianalyse; 

10. herinnert eraan dat de algehele tenuitvoerlegging van de belangrijkste in de lsa's 

uiteengezette hervormingen op sommige terreinen nog steeds teleurstellend is en per 

land varieert; roept de lidstaten op tot snellere vooruitgang ten aanzien van de 

goedkeuring van hervormingen overeenkomstig de lsa's, tezamen met passende 

opeenvolging en uitvoering, teneinde het groeipotentieel te vergroten en economische, 

sociale en territoriale samenhang te bevorderen; 

11. is van mening dat de nationale parlementen zich verantwoordelijker moeten voelen voor 

de landenspecifieke aanbevelingen; moedigt de lidstaten ertoe aan de Commissie de 

mogelijkheid te bieden om de landenspecifieke aanbevelingen in de nationale 

parlementen te presenteren; vraagt de lidstaten voorts de lsa's ten uitvoer te leggen; 

herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om verslag uit te brengen aan de bevoegde 

commissie van het Parlement over de maatregelen die getroffen zijn om ervoor te 

zorgen dat er gevolg wordt gegeven aan de landenspecifieke aanbevelingen en over de 

vooruitgang die er tot dan toe is geboekt; 

12. verzoekt de Raad Concurrentievermogen een actieve rol te vervullen in het toezicht op 

de tenuitvoerlegging van de lsa's door de lidstaten, alsook in het proces van formulering 

van die aanbevelingen; 

13. benadrukt dat de doelen van het investeringsplan voor Europa de verwijdering van 

onnodige belemmeringen, het bevorderen van innovatie en het verdiepen van de interne 

markt omvatten, terwijl investeringen in menselijk kapitaal en sociale infrastructuur 

worden bevorderd; 

14. benadrukt dat het verbeteren van het investeringsklimaat een versterking van de interne 

markt behelst door te zorgen voor grotere voorspelbaarheid van de regelgeving en een 

gelijk speelveld in de EU te bevorderen door onnodige belemmeringen voor 

investeringen van binnen en buiten de EU uit de weg te ruimen; herinnert eraan dat 

duurzame investeringen een solide en voorspelbaar ondernemingsklimaat vereisen; 

wijst erop dat activiteiten op verschillende gebieden zijn gestart op EU-niveau, zoals 

toegelicht in de strategie voor de interne markt, de energie-unie en de digitale interne 

markt, en is van mening dat deze EU-activiteiten gepaard moeten gaan met maatregelen 

op nationaal niveau; 

15. herinnert eraan dat de nieuwe set aanbevelingen voor de eurozone hervormingen omvat 

om open en concurrerende markten voor goederen en diensten te waarborgen; brengt 

tevens in herinnering dat nationale en grensoverschrijdende innovatie en concurrentie 

van essentieel belang zijn voor een goed functionerende interne markt en is van mening 

dat de Europese wetgeving hierop moet toezien; 

16. steunt het verzoek van de Commissie aan de lidstaten om hun inspanningen ten aanzien 

van de drie elementen van de driehoek van economisch beleid te verdubbelen en aldus 

de nadruk te leggen op sociale rechtvaardigheid om meer inclusieve groei te 

bewerkstelligen; 

17. deelt het standpunt van de Commissie dat met de interne markt verenigbare 
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convergentie-inspanningen moeten stoelen op beste praktijken betreffende strategieën 

voor levenslang leren, doeltreffend beleid om werklozen te helpen terug te keren op de 

arbeidsmarkt en moderne en inclusieve sociale voorzieningen en onderwijssystemen; 

Potentieel van de interne markt op cruciale groeiterreinen aanboren 

18. benadrukt dat tarifaire belemmeringen op de interne markt weliswaar zijn afgeschaft, 

maar dat er een enorm aantal verschillende onnodige niet-tarifaire belemmeringen 

(ntb's) bestaat; benadrukt dat voor het versterken van de interne markt zowel op EU- als 

op nationaal niveau dringend actie ondernomen moet worden om deze onnodige ntb's 

aan te pakken op een manier die verenigbaar is met de bevordering van sociale, 

consumenten- en milieunormen, om te zorgen voor meer mededinging en voor groei en 

banen; benadrukt dat protectionisme en discriminerende maatregelen door de lidstaten 

niet mogen worden getolereerd; herinnert aan zijn verzoek aan de Commissie om in 

2016 een uitgebreid overzicht van de ntb's op de interne markt te presenteren, alsook 

een analyse van de manieren waarop deze kunnen worden aangepakt, waarbij een 

duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen een ntb en regelgeving waarmee een 

legitieme doelstelling van het overheidsbeleid van een lidstaat op evenredige wijze 

wordt verwezenlijkt, en een ambitieus voorstel in te dienen om deze ntb's zo spoedig 

mogelijk uit de weg te ruimen zodat het nog onbenutte potentieel van de interne markt 

kan worden aangeboord; 

19. beklemtoont dat belemmeringen ten aanzien van het vrij verrichten van diensten 

bijzonder zorgwekkend zijn, aangezien zij met name de grensoverschrijdende 

activiteiten hinderen van kleine en middelgrote ondernemingen, die een drijvende 

kracht achter de ontwikkeling van de EU-economie zijn; wijst erop dat onevenredige 

administratieve vereisten, inspecties en sancties kunnen leiden tot het terugdraaien van 

hetgeen dankzij de interne markt reeds is bereikt; 

20. benadrukt de strategie voor de interne markt en de bijbehorende gerichte acties voor het 

creëren van kansen voor consumenten, professionals en bedrijven, met name voor 

kmo's, het stimuleren en mogelijk maken van de modernisering en innovatie waar 

Europa behoefte aan heeft en het waarborgen van de uitvoering in de praktijk, zodat 

consumenten en ondernemingen in het dagelijks leven de vruchten kunnen plukken; 

dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de best mogelijke voorwaarden voor 

de deeleconomie te garanderen, zodat deze tot ontwikkeling en bloei kan komen; 

onderstreept dat de deeleconomie een enorm potentieel biedt ten aanzien van groei en 

keuze van de consument; 

21. roept de lidstaten op hervormingen en beleid in te voeren ter vergemakkelijking van de 

verspreiding van nieuwe technologieën om ervoor te zorgen dat de voordelen ervan een 

uitwerking kunnen hebben op een breder scala van bedrijven; verzoekt de Commissie 

snel te komen met de in de jaarlijkse groeianalyse 2017 bedoelde concrete voorstellen in 

verband met de handhaving van internemarktregels alsmede maatregelen op het vlak 

van zakelijke dienstverlening, inclusief het vergemakkelijken van de 

grensoverschrijdende verrichting ervan en de totstandbrenging van een eenvoudig, 

modern en fraudebestendig btw-stelsel; 

22. is verheugd over de aankondiging van de Commissie in de jaarlijkse groeianalyse 2017 

over het verdere werk aan een kader voor één EU-vergunning dat direct van toepassing 
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zou zijn op grote projecten met een grensoverschrijdende dimensie of grote 

investeringsplatformen waarbij sprake is van nationale medefinanciering; 

23. roept de Commissie op ervoor te zorgen dat de EU-regels inzake overheidsopdrachten 

tijdig ten uitvoer worden gelegd, met name de invoering van elektronische 

aanbestedingen en de nieuwe bepalingen waarmee de verdeling van opdrachten in 

clusters wordt aangemoedigd, hetgeen essentieel is om de innovatie en concurrentie te 

bevorderen en kmo's te ondersteunen op aanbestedingsmarkten; 

24. benadrukt wat de interne dienstenmarkt betreft, dat er duidelijk behoefte bestaat aan een 

beter grensoverschrijdend dienstenaanbod, terwijl de hoge kwaliteit van deze diensten 

gehandhaafd blijft; wijst op het voorstel van de Commissie voor een Europees paspoort 

voor diensten en voor een geharmoniseerd kennisgevingsformulier; moedigt de 

Commissie aan om de marktontwikkelingen in het oog te houden en indien nodig actie 

te ondernemen in verband met verzekeringseisen voor verrichters van zakelijke diensten 

en dienstverrichters in de bouwsector; 

25. wijst erop dat voor meer dan 5 500 beroepen in Europa specifieke kwalificaties of een 

specifieke titel vereist zijn en verwelkomt in dit verband de wederzijdse evaluatie van 

gereglementeerde beroepen, uitgevoerd door de Commissie en de lidstaten; 

26. roept de Commissie op krachtig op te treden tegen protectionisme door de lidstaten; is 

van mening dat de lidstaten geen discriminerende maatregelen dienen te nemen zoals 

handels- en belastingwetten die alleen betrekking hebben op bepaalde sectoren of 

bedrijfsmodellen en die de concurrentie verstoren, waardoor het voor buitenlandse 

bedrijven moeilijk wordt om zich in een bepaalde lidstaat te vestigen, hetgeen een 

duidelijke inbreuk vormt op de beginselen van de interne markt; 

27. verwacht met betrekking tot de interne markt voor goederen een voorstel van de 

Commissie voor een herziening van de verordening inzake wederzijdse erkenning, om 

te waarborgen dat ondernemingen in de praktijk binnen de EU recht op vrij verkeer 

hebben voor producten die rechtmatig in een lidstaat in de handel zijn gebracht; 

benadrukt dat het beginsel van wederzijdse erkenning niet naar behoren door de 

lidstaten wordt toegepast en nageleefd, waardoor bedrijven zich aldus moeten richten op 

het overwinnen van de problemen met betrekking tot de gebrekkige tenuitvoerlegging in 

plaats van het doen van zaken; 

28. verzoekt de Commissie vaart te zetten achter haar visie voor een uniek en 

samenhangend Europees normalisatiesysteem dat aangepast kan worden aan de 

veranderende omgeving, meerdere beleidsvormen ondersteunt en voordeel biedt voor 

consumenten en ondernemingen; benadrukt dat Europese normen vaak wereldwijd 

worden overgenomen, wat niet alleen bevorderlijk is voor de interoperabiliteit en de 

veiligheid, de verlaging van kosten en de integratie van ondernemingen in de 

waardeketen en de handel, maar ook de positie van de industrie versterkt via 

internationalisering; 

29. is van mening dat het bevorderen van de digitale interne markt van cruciaal belang is 

voor het stimuleren van groei, het creëren van hoogwaardige banen, het bevorderen van 

de nodige innovatie in de EU-markt, het wereldwijd concurrerend houden van de 

Europese economie en het bieden van voordelen voor zowel ondernemingen als 
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consumenten; roept de lidstaten op ten volle mee te werken aan de verwezenlijking van 

de digitale eengemaakte markt; 

Versterking van de governance van de interne markt 

30. roept de Commissie er nogmaals toe op de governance van de interne markt te 

verbeteren via de ontwikkeling van een reeks analytische instrumenten, waaronder 

sociale indicatoren om de prestaties van de interne markt in het kader van de 

internemarktpijler van het Europees semester beter te meten; is van mening dat een 

dergelijk analytisch instrument een nuttige inbreng kan leveren voor de 

landenspecifieke aanbevelingen (lsa's), de jaarlijkse groeianalyse, de richtsnoeren van 

de Europese Raad voor de lidstaten en de nationale actieplannen die gericht zijn op de 

uitvoering van de internemarktrichtsnoeren; 

31. dringt aan op de handhaving van het kader voor de internemarktgovernance en op een 

strenger toezicht op en beoordeling van de correcte, tijdige en doeltreffende 

tenuitvoerlegging en toepassing van de internemarktregels; roept de lidstaten op hun 

prestaties wat betreft het gebruik van de instrumenten voor governance van de interne 

markt te verhogen en beter gebruik te maken van de voor elke lidstaat beschikbare 

gegevens van het scorebord van de interne markt alsook hun ontwikkeling in termen 

van beleidsprestaties; 

32. is nog altijd van mening dat er een geïntegreerd meetsysteem moet worden uitgewerkt 

waarbij verschillende methoden, zoals samengestelde indicatoren, een stelselmatige 

reeks indicatoren en sectorale instrumenten met elkaar moeten worden gecombineerd 

om de prestaties van de interne markt te meten, zodat deze in het Europees semester 

kunnen worden ingepast; roept de Commissie op om een kernindicator en een daarvoor 

te hanteren streefcijfer voor de integratie van de interne markt te overwegen, teneinde 

een impuls te kunnen geven aan de verdieping van de interne markt op belangrijke 

prioritaire terreinen en daarvoor over een maatstaf te kunnen beschikken; 

33. roept de Commissie nogmaals op om waar passend kwantitatieve streefcijfers vast te 

stellen voor het verminderen van de onnodige administratieve lasten op Europees 

niveau; verzoekt om deze kwantitatieve streefcijfers in overweging te nemen in het 

nieuwe initiatief van de Commissie inzake vermindering van de administratieve lasten; 

34. is van mening dat lidstaten meer inspanningen moeten leveren om hun 

overheidsdiensten te moderniseren door burgers en bedrijven meer en beter 

toegankelijke digitale diensten te verstrekken, en om grensoverschrijdende 

samenwerking tussen en interoperabiliteit van overheidsdiensten te bevorderen; 

35. verzoekt de Commissie elk wetgevingsinitiatief te laten voorafgaan door een grondige 

effectbeoordeling die rekening houdt met de gevolgen van de handeling voor het 

ondernemersklimaat in alle lidstaten en het juiste evenwicht tussen de kosten en 

doelstellingen van het project voor de gehele EU te beoordelen; 

36. verzoekt de Commissie zich energiek in te zetten voor maatregelen op het gebied van 

slimme handhaving en een cultuur van naleving, om het probleem te verhelpen dat niet 

alle kansen die de interne markt in theorie biedt reeds zijn benut, omdat de wetgeving 

van de EU nog niet volledig is doorgevoerd of wordt gehandhaafd; 
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37. roept de Commissie op het mechanisme voor markttoezicht te verscherpen om 

producten die onveilig zijn of niet aan de eisen voldoen op te sporen en ze van de 

interne markt te verwijderen; roept de Raad opnieuw op om het pakket betreffende 

productveiligheid en markttoezicht onmiddellijk goed te keuren; 

38. verwelkomt en kijkt met belangstelling uit naar het initiatief van de Commissie tot het 

opzetten van één digitale toegangspoort, als uitbreiding en ter verbetering van bestaande 

instrumenten en diensten, waaronder de "enige contactpunten", de 

productcontactpunten, de productcontactpunten voor de bouw, de portaalsite "Uw 

Europa" en Solvit, op een gebruikersvriendelijke wijze voor zowel burgers als 

ondernemingen; 

39. wijst op de positieve rol van de "EU Sweeps", gestart door de Commissie ter 

verbetering van de handhaving door middel van gecoördineerde controles om inbreuken 

op het consumentenrecht in de online omgeving op te sporen; 

40. erkent het belang van de beginselen voor betere regelgeving en het Refit-initiatief, 

waarbij wordt gezorgd voor meer samenhang in de huidige en toekomstige wetgeving 

terwijl de regelgevende soevereiniteit en de behoefte aan zekerheid en voorspelbaarheid 

van regelgeving behouden blijven; 

41. benadrukt het belang van de steun en samenwerking van de Commissie met de lidstaten 

op het gebied van een betere omzetting, tenuitvoerlegging en toepassing van de 

internemarktwetgeving; benadrukt in dit verband de noodzaak van verdere acties op 

nationaal niveau, onder meer met het oog op vermindering van administratieve lasten en 

voorkoming van nieuwe bijkomende vereisten bij de omzetting van richtlijnen in 

nationale wetgeving ("gold-plating"), zoals fiscale barrières voor grensoverschrijdende 

investeringen; 

42. benadrukt dat de interne markt voordeel moet blijven bieden voor alle actoren – burgers 

van de EU, met name studenten, professionals en ondernemers, en in het bijzonder 

kmo's – in alle lidstaten, die een permanente dialoog moeten voeren en moeten 

beoordelen wat werkt en wat niet, en op welke wijze het internemarktbeleid in de 

toekomst moet worden ontwikkeld; benadrukt in dit kader de rol van het 

Internemarktforum dat jaarlijks door de Commissie wordt georganiseerd in 

samenwerking met lokale partners zoals nationale autoriteiten, belanghebbenden van 

maatschappelijke organisaties, sociale partners, kamers van koophandel en 

bedrijfsverenigingen; 

° 

° ° 

43. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, 

de Europese Raad en de regeringen en parlementen van de lidstaten. 
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TOELICHTING 

 

Inleiding 

De eengemaakte markt is een van de belangrijke verwezenlijkingen van Europa. Dankzij de 

Europese interne markt, een markt van 500 miljoen mensen, zijn er in de voorbije vijftig jaar 

schaalvoordelen voor Europese ondernemingen gecreëerd die het industriële 

concurrentievermogen hebben versterkt en nieuwe zakelijke kansen hebben verwezenlijkt, 

zijn er banen gecreëerd, hebben de consumenten een ruimere keuze gekregen tegen lagere 

prijzen en hebben mensen de mogelijkheid gekregen om te leven, te studeren en te werken 

waar ze willen. Meer dan enig ander Europees beleid heeft de interne markt bijgedragen aan 

een betere integratie van ondernemingen in de EU, waardoor ze toegang kregen tot 

internationale waardeketens, wat hun wereldwijde concurrentievermogen heeft versterkt. 

De veranderende omgeving van de Europese Unie is een blijvende uitdaging voor de interne 

markt, die daarop moet inspelen. Een bescheiden herstel, gekenmerkt door wisselende 

economische resultaten, sociale omstandigheden en uitvoering van hervormingen, maken het 

noodzakelijk om beleid te formuleren om het herstel te consolideren en aansluiting te vinden 

bij de landen met de beste prestaties. 

Ontoereikende investeringsniveaus en belemmeringen op de product- en dienstenmarkten 

tasten de productiviteit en het concurrentievermogen van de Europese economie aan. 

Ondernemingen ervaren vaak de last van verouderde en nodeloos bezwarende regelgeving. 

Tegelijkertijd scheppen innovatie en mondiale waardeketens belangrijke nieuwe 

mogelijkheden. Vele industrietakken worden door digitale technologieën getransformeerd, 

wat tot een efficiëntere productie en nieuwe, innovatieve bedrijfsmodellen leidt. Productie en 

diensten worden steeds vaker samengevoegd tot een intelligent en schoon aanbod dat de 

consument meer toegevoegde waarde biedt. Die innovatie zet echter ook de traditionele 

bedrijfsmodellen en de bestaande relaties tussen consumenten en exploitanten van bedrijven 

op losse schroeven. 

Voor de verbetering van het Europese economische model en het herstel van het 

concurrentievermogen is een omvattende combinatie vereist van overheidsfinanciën, 

structurele hervormingen en gerichte investeringen. Ervoor zorgen dat het herstel duurzaam 

wordt en het proces van convergentie nieuw leven inblazen is alleen mogelijk met 

gezamenlijk optreden van alle instellingen en lidstaten van de EU. Daartoe moet nauw 

worden samengewerkt tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen, sociale 

partners, nationale, regionale en lokale autoriteiten en maatschappelijke organisaties. 

Het investeringsplan, gericht op het beschikbaar stellen van minstens 315 miljard EUR aan 

bijkomende investeringen gedurende drie jaar en het terugbrengen van investeringen naar 

duurzame niveaus van voor de crisis, is van start gegaan. Het plan is gericht op het stimuleren 

van financiering voor investeringen, het opruimen van belemmeringen, het stimuleren van 

innovatie en het verdiepen van de interne markt. De lidstaten spelen een cruciale rol bij de 

verwezenlijking van deze doelstellingen. 

Dit is het vijfde verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming 
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(IMCO) over de governance van de interne markt en maakt deel uit van het pakket van drie 

parlementaire rapporten over het Europees Semester 2017. In dit verslag wordt met name 

aandacht besteed aan de jaarlijkse cyclus van de Commissie inzake coördinatie van het 

economisch beleid (het Europees Semester), met de door de Commissie gepubliceerde 

verslagen "Jaarlijkse groeianalyse 2016", "Waarschuwingsmechanismeverslag 2016", 

"Ontwerp van het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid" en de aanbevelingen voor de 

eurozone, om een betere integratie van de eurozone en de nationale aspecten van de 

economische governance door de EU in de cyclus van 2017 mogelijk te maken.  

De rapporteur heeft het verslag in drie delen verdeeld: het eerste deel behandelt de versterking 

van de internemarktpijler van het Europees Semester; in het tweede deel wordt bekeken hoe 

het potentieel van de interne markt op cruciale groeiterreinen aangeboord kan worden; het 

laatste deel is gewijd aan de versterking van de governance van de interne markt. 

Versterking van de internemarktpijler van het Europees Semester 

Overeenkomstig eerdere verslagen van IMCO over de governance van de interne markt 

binnen het Europees semester acht de rapporteur het belangrijk om de reeds vaak gedane 

oproep van het Parlement te herhalen tot invoering van een werkelijke internemarktpijler 

binnen het Europees Semester, die een systeem moet omvatten van regelmatige controle en de 

vaststelling van landenspecifieke belemmeringen voor de interne markt en een evaluatie van 

de integratie en het concurrentievermogen van de interne markt. 

De internemarktpijler binnen het Europees Semester moet het mogelijk maken om vast te 

stellen welke terreinen het meeste potentieel bieden voor het bevorderen en faciliteren van 

groei en werkgelegenheid en moet dienen als benchmark voor het streven naar structurele 

hervormingen in de lidstaten. Het moet een regelmatige evaluatie van de governance van de 

interne markt mogelijk maken en instellingen van de nodige informatie voorzien om het 

regelgevingskader van de interne markt te herformuleren, te implementeren, toe te passen en 

te handhaven, zodat concrete resultaten geboekt kunnen worden voor de burgers. In dit kader 

moet de Commissie systematisch toezicht houden op de tenuitvoerlegging en handhaving van 

de regels inzake de interne markt door middel van de landenspecifieke aanbevelingen 

(LSA's), in het bijzonder wanneer die regels een bijdrage tot structurele hervormingen 

leveren. 

Tot slot zij eraan herinnert dat de doelen van het investeringsplan voor Europa onder andere 

de opheffing van belemmeringen, het bevorderen van innovatie en het verdiepen van de 

interne markt omvatten. In dit verband benadrukt de rapporteur dat het verbeteren van het 

investeringsklimaat een versterking van de interne markt vereist door te zorgen voor grotere 

voorspelbaarheid van de regelgeving en een gelijk speelveld in de EU te bevorderen door 

belemmeringen voor investeringen van binnen en buiten de EU uit de weg te ruimen.  

Potentieel van de interne markt op cruciale groeiterreinen aanboren 

Wat betreft de belangrijkste groeiterreinen waar het potentieel van de interne markt nog niet is 

aangeboord, herinnert de rapporteur eraan dat ondanks de afschaffing van tarifaire 

belemmeringen op de interne markt nog altijd een enorm aantal uiteenlopende niet-tarifaire 

belemmeringen bestaat, die aangepakt moeten worden door zo spoedig mogelijk actie te 

ondernemen op zowel EU- als nationaal niveau, ter versterking van de interne markt. Dit 

onderwerp is uitgebreid behandeld in het verslag-Dalton over niet-tarifaire belemmeringen op 
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de interne markt. 

Daarnaast verwelkomt de rapporteur de mededeling inzake de strategie voor de interne markt 

getiteld "De eengemaakte markt verbeteren: meer mogelijkheden voor mensen en 

ondernemingen". De strategie voor de interne markt was het onderwerp van het verslag van 

COMI waarin ook het belang werd benadrukt van de strategie voor de interne markt en de 

bijbehorende gerichte acties voor het creëren van kansen voor consumenten, professionals en 

bedrijven, het stimuleren en mogelijk maken van de modernisering en innovatie waar Europa 

behoefte aan heeft en het waarborgen van de uitvoering in de praktijk, zodat consumenten en 

ondernemingen in het dagelijks leven de vruchten kunnen plukken. 

Wat cruciale groeiterreinen betreft kijkt de rapporteur eerst naar de interne markt voor 

diensten. Omdat er duidelijk behoefte bestaat aan verbetering van de grensoverschrijdende 

dienstverlening in de EU is de rapporteur van mening dat verschillende initiatieven de 

Commissie op dit terrein kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van die doelstelling, zoals 

een voorstel voor een paspoort voor diensten, een geharmoniseerd kennisgevingsformulier en 

het voornemen van de Commissie om actie te ondernemen in verband met verzekeringseisen 

voor verrichters van zakelijke diensten en dienstverrichters in de bouwsector. Tevens moet 

aandacht worden besteed aan meer dan 5 500 beroepen in Europa waarvoor specifieke 

kwalificaties of een specifieke titel vereist zijn. 

Met betrekking tot de interne markt voor goederen verwacht de rapporteur een voorstel van de 

Commissie voor een herziening van de verordening inzake wederzijdse erkenning, om te 

waarborgen dat ondernemingen in de praktijk binnen de EU recht op vrij verkeer hebben voor 

producten die rechtmatig in een lidstaat in de handel zijn gebracht. Tevens verzoekt de 

rapporteur de Commissie vaart te zetten achter haar visie voor een enkel en samenhangend 

Europees normalisatiesysteem dat aangepast kan worden aan de veranderende omgeving, 

meerdere beleidsvormen ondersteunt en voordeel biedt voor consumenten en ondernemingen. 

Er zij op gewezen dat Europese normen vaak wereldwijd worden overgenomen, wat niet 

alleen bevorderlijk is voor de interoperabiliteit en de veiligheid, de verlaging van kosten en de 

integratie van ondernemingen in de waardeketen en de handel, maar ook de positie van de 

industrie versterkt om te internationaliseren. 

Tot slot is de rapporteur van mening dat het bevorderen van de digitale interne markt van 

cruciaal belang is voor het stimuleren van groei, het creëren van hoogwaardige banen, het 

wereldwijd concurrerend houden van de Europese economie en het bieden van voordelen 

voor zowel ondernemingen als consumenten. 

Versterking van de governance van de interne markt 

Er zij met betrekking tot de governance van de interne markt aan herinnerd dat de 

oorspronkelijke voorstellen tot versterking van dit belangrijke aspect van de interne markt zijn 

behandeld in het verslag-Schwab van 2013, dat is opgesteld naar aanleiding van de 

mededeling van de Commissie van 8 juni 2012 over een betere governance van de interne 

markt. 

De rapporteur hecht er belang aan de oproep van het Parlement aan de Commissie in 

herinnering te brengen om de governance van de interne markt verder te verbeteren via de 

ontwikkeling van een reeks analytische instrumenten om de prestaties van de interne markt op 

het vlak van economie en regelgeving in het kader van de internemarktpijler van het Europees 
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semester beter te meten. In dit verband is de rapporteur van mening dat het kader voor 

governance van de interne markt gehandhaafd moet worden en dat de controle en beoordeling 

van de juiste, tijdige en doeltreffende omzetting, uitvoering en toepassing van de regels van 

de interne markt moeten worden verbeterd, onder meer met het oog op het verminderen van 

de administratieve belasting en het voorkomen van "gold-plating". Daarnaast moet een 

geïntegreerd meetsysteem worden uitgewerkt om de prestaties van de interne markt te meten, 

zodat deze in het Europees semester kunnen worden ingepast, alsmede een kernindicator en 

een daarvoor te hanteren streefcijfer voor de integratie van de interne markt. 

De rapporteur verzoekt de Commissie tevens zich energiek in te zetten voor maatregelen op 

het gebied van slimme handhaving en een cultuur van naleving, om het probleem te verhelpen 

dat niet alle kansen die de interne markt in theorie biedt reeds zijn benut.  

Met betrekking tot instrumenten voor de interne markt kijkt de rapporteur met belangstelling 

uit naar het initiatief van de Commissie tot het opzetten van één digitale toegangspoort, als 

uitbreiding en ter verbetering van bestaande instrumenten en diensten, waaronder de "enige 

contactpunten", de productcontactpunten, de contactpunten voor bouwproducten, de 

portaalsite "Uw Europa" en Solvit, op gebruikersvriendelijke wijze waar zowel burgers als 

ondernemingen gebruik van kunnen maken.  

Conclusie 

Concluderend wil de rapporteur er nogmaals op wijzen dat een diepere en eerlijkere interne 

markt een voorwaarde is voor het scheppen van nieuwe banen, het bevorderen van de 

productiviteit en groei en het waarborgen van een aantrekkelijk klimaat voor investeringen en 

innovatie. Meer dan enig ander Europees beleid heeft de interne markt bijgedragen aan een 

betere integratie van ondernemingen in de EU, waardoor ze toegang kregen tot internationale 

waardeketens, wat hun wereldwijde concurrentievermogen heeft versterkt. 

De versterking van de governance van de interne markt hangt nauw samen met de concrete 

mogelijkheid om daarvoor een specifieke pijler op te nemen in het Europees semester. De 

rapporteur is van mening dat de coördinatie van het economische en het 

werkgelegenheidsbeleid moet worden aangevuld met een essentieel onderdeel dat alle 

mogelijke hefbomen voor het stimuleren van de reële economie dient te omvatten die anders 

buiten de algemene coördinatie van het Europees semester zouden kunnen vallen. Een 

dergelijke internemarktpijler moet een duidelijke reeks van prioriteiten omvatten met 

betrekking tot de reële economie en de voornaamste groeigebieden. 

Het is van belang ervoor te zorgen de interne markt voordeel blijft bieden voor alle actoren - 

burgers van de EU en met name studenten, professionals en ondernemers, alsmede kmo's - in 

alle lidstaten, die een permanente dialoog moeten voeren, waarbij zij beoordelen wat werkt en 

wat niet, en op welke wijze het internemarktbeleid in de toekomst moet worden ontwikkeld. 

Een van de belangrijkste bijdragen tot het bereiken van dit doel bestaat uit het 

Internemarktforum dat jaarlijks door de Commissie wordt georganiseerd in samenwerking 

met lokale partners zoals nationale autoriteiten, kamers van koophandel en 

bedrijfsverenigingen. 
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