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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: 

– gezien zijn resolutie van 14 juni 2012 over de toekomst van de Single Market Act1, 

– gezien zijn resolutie van 20 mei 2010 over het verwezenlijken van een interne markt voor 

consumenten en burgers2, 

A. overwegende dat de interne markt nu meer dan ooit nodig is als middel om de Europese 

economie nieuw leven in te blazen door een concreet antwoord op de crisis te bieden en als 

instrument om het concurrentievermogen te bevorderen en de sociale voorzieningen in stand 

te houden; 

1. is van mening dat het Europees semester vooral tot doel moet hebben slimme, duurzame en 

inclusieve groei, concurrentievermogen, werkgelegenheid en territoriale en sociale cohesie te 

bevorderen door interne onevenwichtigheden weg te werken en een convergerende dynamiek 

tussen de economieën van de lidstaten tot stand te brengen; 

2. onderstreept dat bij de uitvoering van het Europese semester ten volle rekening moet worden 

gehouden met de Europa 2020-strategie; 

3. vraagt de Commissie van de governance van de interne markt een topprioriteit te maken, 

aangezien deze aanzienlijk bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het 

Europees semester, namelijk duurzame economische groei en werkgelegenheid; is van 

mening dat de landenspecifieke aanbevelingen van de Commissie de lidstaten tegelijk meer 

praktische oplossingen voor een betere werking van de interne markt moeten bieden, zodat 

de voltooiing van de interne markt op meer steun kan rekenen van de publieke opinie en de 

politiek; 

4. vraagt de Raad en de Commissie het Europees semester aan de Single Market Act te 

koppelen met het oog op de samenhang van het Europees economisch beleid en de 

totstandbrenging van duurzame groei; 

5. benadrukt dat de initiatieven in het kader van de Single Market Act consistent moeten zijn 

met en moeten bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de zeven 

"vlaggenschipinitiatieven" in het kader van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame 

en inclusieve groei; 

6. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om in het kader van het Europees semester 

jaarlijks een verslag over de integratie van de interne markt op te stellen om de werking van 

de interne markt te meten, de voornaamste beleidsuitdagingen in kaart te brengen en 

prioriteiten voor maatregelen te stellen; meent dat dit een level playing field in de hele Unie 

zal helpen garanderen; 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2012)0258. 
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0186. 
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7. benadrukt dat bij deze beoordeling moet worden onderzocht hoe de interne markt zowel 

burgers, werknemers, consumenten als bedrijven ten goede komt, en dat belemmeringen voor 

de werking ervan moeten worden aangepakt; erkent dat de dialoog met de sociale partners, 

de nationale parlementen en het maatschappelijk middenveld essentieel is om het vertrouwen 

in de interne markt te herstellen; verzoekt burgers en bedrijven daarom suggesties te doen 

over hoe de voltooiing van de interne markt het beste kan worden aangepakt; 

8. vraagt de Commissie het jaarverslag over de integratie van de interne markt te coördineren 

met andere instrumenten om de interne markt te monitoren, zoals het scorebord van de 

interne markt, om overlapping te voorkomen, doeltreffende en duidelijke aanbevelingen te 

doen en de samenhang van het Europees economisch beleid te garanderen; 

9. looft in dit verband het voorstel van de Commissie om landenspecifieke aanbevelingen 

betreffende de interne markt te doen, met name betreffende de correcte omzetting van de 

wetgeving en de omzettingstermijnen; vraagt de Commissie actiever toe te zien op de 

correcte tenuitvoerlegging en handhaving van de EU-wetgeving in de lidstaten door resoluut 

gebruik te maken van al haar bevoegdheden; 

10. herhaalt dat de achterstand bij de omzetting van de internemarktrichtlijnen moet worden 

verkleind en benadrukt dat een volledige, uniforme, tijdige en correcte omzetting essentieel is 

om burgers en bedrijven ten volle profijt te laten trekken van de interne markt; steunt de 

oprichting van een door de Commissie gecoördineerd netwerk van ambtenaren op het niveau 

van de lidstaten dat op de omzetting van alle nieuwe EU-wetgeving moet toezien om de 

algemene kwaliteit van de tenuitvoerlegging te verbeteren; 

11. vraagt de Commissie en de lidstaten prioriteit te geven aan de goedkeuring van de twaalf 

kernmaatregelen van de Single Market Act, als belangrijke bijdrage aan een allesomvattende 

en evenwichtige versterking van de interne markt. 
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