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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het aanpakken van niet-tarifaire en niet-fiscale belemmeringen op de eengemaakte 
markt
(2021/2043(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 maart 2020 getiteld “In kaart brengen 
en aanpakken van belemmeringen voor de eengemaakte markt” (COM(2020)0093),

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 maart 2020 getiteld 
“Langetermijnactieplan voor een betere uitvoering en handhaving van de regels inzake 
de eengemaakte markt” (COM(2020)0094),

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 november 2020 getiteld “Nieuwe 
consumentenagenda – De weerbaarheid van de consument versterken met het oog op 
duurzaam herstel” (COM(2020)0696),

– gezien de mededeling van de Commissie van 17 maart 2021 getiteld “Samen toewerken 
naar een veilige en duurzame heropening” (COM(2021)0129),

– gezien zijn resolutie van 12 december 2018 over het pakket eengemaakte markt1,

– gezien Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad van 
2 oktober 2018 tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, 
procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende 
wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (“de richtlijn één digitale 
toegangspoort”)2,

– gezien het advies van het Europees Comité van de Regio’s over het verslag inzake de 
belemmeringen voor de eengemaakte markt en het actieplan voor de handhaving van de 
eengemaakte markt (COR 2020/02355),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over a) Mededeling 
van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – “Langetermijnactieplan voor een betere 
uitvoering en handhaving van de regels inzake de eengemaakte markt” 
(COM(2020)0094 final), en b) Mededeling van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio’s − “In kaart brengen en aanpakken van belemmeringen voor de eengemaakte 
markt” (COM(2020)0093 final), EESC 2020/01412,

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 10 maart 2020 getiteld 
“Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers” 

1 PB C 388 van 13.11.2020, blz. 39.
2 PB L 295 van 21.11.2018, blz. 1.
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(SWD(2020)0054),

– gezien de studie van november 2020 van de beleidsondersteunende afdeling 
Economische Zaken, Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit van het Europees 
Parlement getiteld “Legal Obstacles in Member States to Single Market rules”,

– gezien de studie van februari 2021 van de beleidsondersteunende afdeling Economische 
Zaken, Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit van het Europees Parlement getiteld 
“The impact of COVID-19 on the Internal Market”,

– gezien de studie van februari 2019 van de beleidsondersteunende afdeling Economische 
Zaken, Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit van het Europees Parlement getiteld 
“Contribution to Growth: The Single Market for Services – Delivering economic 
benefits for citizens and businesses”,

– gezien Speciaal verslag nr. 05/2016 van de Europese Rekenkamer van 14 maart 2016 
getiteld “Heeft de Commissie gezorgd voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van de 
dienstenrichtlijn?”,

– gezien het onderzoek van de Parlementaire Onderzoeksdiensten van april 2019 getiteld 
“Mapping the Cost of Non-Europe”,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A9-
0000/2021),

A. overwegende dat de handel binnen de eengemaakte markt goed is voor 56 miljoen 
Europese banen en de geraamde economische voordelen liggen tussen de 8 en 9 % van 
het bbp van de EU3;

B. overwegende dat beoordelingen van de belemmeringen voor de eengemaakte markt 
moeten zijn gebaseerd op de ervaringen en inzichten van ondernemingen en 
consumenten die in zekere mate elke dag met de eengemaakte markt te maken hebben; 
overwegende dat belemmeringen voor de eengemaakte markt kmo’s en micro-
ondernemingen onevenredig sterk treffen en hun grensoverschrijdende activiteiten in de 
weg staan;

C. overwegende dat veel belemmeringen die gevolgen hebben voor de eengemaakte markt, 
voortvloeien uit een onjuiste of onvolledige toepassing van de EU-wetgeving;

D. overwegende dat een ontoereikende of onjuiste uitvoering en een gebrek aan 
handhaving nadelige gevolgen hebben voor burgers en ondernemingen op zowel EU- 
als nationaal niveau;

E. overwegende dat de huidige Commissie naast digitale initiatieven nog geen alomvattend 
wetgevingspakket heeft voorgesteld om de tekortkomingen ten aanzien van de 

3 COM(2020)0094 final.
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uitoefening van de fundamentele vrijheden van de eengemaakte markt aan te pakken dat 
verder gaat dan handhaving; overwegende dat het Parlement en de Raad de 
kerninitiatieven van het dienstenpakket van 2016 niet hebben aangenomen;

F. overwegende dat 71 % van de kmo’s die het systeem voor wederzijdse erkenning van 
niet-geharmoniseerde goederen gebruikten, een beslissing tot weigering van de 
markttoegang ontving;

G. overwegende dat de COVID-19-crisis een schok was voor zowel de productie als de 
consumptie en de binnenlandse en grensoverschrijdende activiteiten heeft veranderd; 
overwegende dat sommige van deze effecten tijdelijk kunnen zijn, maar andere 
blijvende gevolgen zullen hebben voor de vorm en behoeften van de eengemaakte 
markt;

De stand van zaken en beleidsdoelstellingen met betrekking tot de eengemaakte markt

1. is verheugd over het pakket voor de governance van de eengemaakte markt van 
maart 2020, dat erop is gericht de uitvoering en handhaving van de Europese wetgeving 
te verbeteren; is van mening dat dit pakket slechts een gedeeltelijk antwoord is op de 
tekortkomingen die de goede werking van de gemeenschappelijke markt belemmeren;

2. benadrukt dat de eengemaakte markt nog steeds de grootste verdienste van de Europese 
Unie is; dringt er derhalve bij de Commissie op aan de middelen opnieuw te richten op 
problemen voor de eengemaakte markt, en met name niet-tarifaire belemmeringen, die 
de mogelijkheden voor consumenten en ondernemingen blijven beperken;

3. benadrukt dat de verwezenlijking van de doelstellingen van de Green Deal en de 
Europese digitale agenda’s is gebaseerd op de doeltreffende werking van de 
eengemaakte markt, die van groot belang is voor de marktefficiëntie en innovatie en een 
instrument vormt voor de modernisering van de Europese economieën; is derhalve van 
mening dat de tekortkomingen van de eengemaakte markt op zijn minst dezelfde 
aandacht verdienen als de Green Deal en de Europese digitale agenda; bevestigt 
andermaal zijn inzet voor de ontwikkeling en waarborging van een robuuste, 
consument- en ondernemingsvriendelijke interne markt;

4. betreurt het feit dat niet-tarifaire belemmeringen die over het hoofd worden gezien, de 
doelstellingen van de industriële strategie van de EU ondermijnen, en met name het 
terughalen van de productie en het versterken van de veerkracht van de Europese 
economie;

5. erkent dat bepaalde niet-tarifaire belemmeringen gerechtvaardigd kunnen zijn en 
voortkomen uit het bestuur op verschillende niveaus; dringt er bij de lidstaten op aan de 
evenredigheid en strikte overeenstemming met legitieme doelstellingen van het 
overheidsbeleid van deze niet-tarifaire belemmeringen te waarborgen in gevallen waarin 
dergelijke niet-tarifaire belemmeringen absoluut essentieel zijn;
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Belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten

6. merkt op dat de Commissie en belanghebbenden een reeks belangrijke belemmeringen 
voor grensoverschrijdende activiteiten hebben vastgesteld, waaronder:

a) verschillen in de regelgeving en een inconsistente uitvoering van het Unierecht, die 
bedrijven dwingen middelen te gebruiken voor het moeizame proces van het 
analyseren van bepalingen die op EU-niveau zijn geharmoniseerd en investeringen 
af te leiden van activiteiten die werkgelegenheid creëren of de groei bevorderen;

b) belastende en complexe administratieve voorschriften en ontoegankelijke 
informatie en beperkte communicatielijnen met overheidsinstanties, onder meer via 
één-contactpunten, die ook de mogelijkheden beperken voor nieuwe en 
concurrerende diensten op nieuwe locaties die de keuze voor consumenten zouden 
verbeteren;

c) aanvullende technische vereisten die op nationaal niveau zijn vastgesteld en verder 
gaan dan de in het Europees recht vastgestelde vereisten (overregulering);

d) een gebrek aan geharmoniseerde normen, waardoor de nalevingskosten toenemen 
voor bedrijven die over de grenzen heen actief zijn;

7. benadrukt dat de niet-tarifaire belemmeringen ernstige gevolgen hebben voor de 
dienstensector en daarmee voor andere delen van de economie die steunen op de 
dienstensector; benadrukt dat de Commissie in haar verslag 24 specifieke 
belemmeringen in 13 sectoren kon vaststellen die in strijd waren met de regels van de 
dienstenrichtlijn, waaronder enkele discriminatoire belemmeringen en vereisten met 
betrekking tot de vestiging of nationaliteit4;

8. herinnert eraan dat een aanzienlijk aantal problemen met de grensoverschrijdende 
verlening van diensten voortvloeit uit de administratieve praktijken die door het land 
van bestemming zijn ingevoerd en niet uit de onverenigbaarheid met het Unierecht;

9. erkent dat onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de kennisgevingsprocedure in het 
kader van de dienstenrichtlijn; verzoekt de Commissie na te denken over de verbetering 
van dat kader, eventueel door middel van een nieuw initiatief dat de duidelijkheid en 
transparantie zou doen toenemen ten aanzien van maatregelen die moeten worden 
gemeld, terwijl zij voorzichtig te werk gaat om ervoor te zorgen dat de dienstenrichtlijn 
niet wordt ondermijnd en de situatie wordt voorkomen die heeft geleid tot de intrekking 
van het vorige voorstel;

10. wijst erop dat belemmeringen eveneens voortvloeien uit een beperkt vermogen van de 
nationale overheid om diensten in andere talen aan te bieden en uit een gebrek aan 
vaardigheden en infrastructuur;

11. is verheugd over de aanzienlijke verbeteringen voor het vrije verkeer van goederen in de 
afgelopen jaren dankzij verordeningen zoals Verordening (EU) 2018/302 (de 

4 Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, Mapping and 
assessment of legal and administrative barriers in the services sector, summary report, Brussel, april 2021.
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“verordening geoblocking”), Verordening (EU) 2019/1020 (de “verordening betreffende 
markttoezicht en conformiteit van producten”) en bovenal dankzij 
Verordening (EU) 2019/515 (de “verordening betreffende de wederzijdse erkenning van 
goederen”); is van mening dat een gedegen toepassing van het beginsel van wederzijdse 
erkenning de agenda voor de eengemaakte markt op efficiënte wijze zou bevorderen, 
met name op gebieden waar nog problemen bestaan;

12. is van mening dat de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties ernstig wordt 
beïnvloed door administratieve belemmeringen die door de lidstaten zijn opgelegd;

13. is bezorgd over de ontoereikende toegang tot informatie over de mobiliteit van diensten, 
evenals over de belastende procedures voor het verkrijgen van essentiële documenten, 
zoals het A1-formulier; benadrukt dat de toegang tot informatie, zoals binnenlandse 
collectieve overeenkomsten, waar van toepassing en relevant, moet worden verbeterd 
teneinde de naleving voor ondernemingen te vergemakkelijken;

14. erkent dat talrijke belemmeringen voortvloeien uit de beperkte capaciteit van overheden 
om hoogwaardige diensten te verlenen in grensoverschrijdende situaties; is van mening 
dat de digitalisering van de overheidsdiensten en volwaardige e-overheidcapaciteiten 
nog steeds cruciaal zijn om enkele van de belastende niet-tarifaire belemmeringen weg 
te nemen; herinnert er in dat verband aan dat de belangrijke bepalingen inzake één 
digitale toegangspoort uiterlijk 12 december 2020 in alle EU-lidstaten van kracht 
moesten zijn; benadrukt het belang van het “eenmaligheidsbeginsel”, dat burgers en 
ondernemingen tijd en geld zal besparen, met name wanneer het breder wordt gebruikt; 
is verheugd over het voorstel om een instrument voor belemmeringen voor de 
eengemaakte markt toe te voegen aan de enkele digitale toegangspoort;

15. herhaalt zijn herhaaldelijke oproepen om de uitvoering van de enkele digitale 
toegangspoort te versnellen en die toegangspoort te verbreden teneinde alle gebruikers 
toegang te bieden tot alomvattende informatie over de regels en de administratieve 
procedures van de eengemaakte markt via één loket;

16. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om van Solvit het standaardinstrument 
te maken voor de oplossing van geschillen op de eengemaakte markt;

17. wijst erop dat in de sector internationaal wegvervoer een aantal niet-tarifaire 
belemmeringen bestaat die de toegang tot nationale markten beperken, waardoor het 
concurrentievermogen van de sector wordt beperkt, vervoersondernemingen uit 
bepaalde lidstaten worden gediscrimineerd en de emissies toenemen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten onnodige beperkingen voor cabotage af te schaffen, en roept 
op tot de opening van de sector vracht- en personenvervoer in de EU;

Handhaving en monitoring van de naleving

18. is in principe verheugd over de taskforce voor de handhaving van de eengemaakte 
markt (Single Market Enforcement Taskforce – SMET), die de overeenstemming van 
het nationale recht met de regels van de eengemaakte markt moet beoordelen en 
prioriteit moet verlenen aan de dringendste belemmeringen; merkt op dat SMET niet 
slechts problemen moet vaststellen, maar ook oplossingen moet bieden;
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19. herinnert eraan dat het plan van de Commissie om de handhaving van het Unierecht te 
intensiveren door middel van SMET, tot nu toe slechts beperkte resultaten heeft 
opgeleverd; verzoekt de Commissie te zijner tijd de concrete uitkomsten van de 
werkzaamheden van SMET te presenteren, met inbegrip van informatie over 
belemmeringen die zijn weggenomen als gevolg van haar acties;

20. verzoekt de Commissie een jaarverslag over niet-tarifaire belemmeringen uit te brengen 
en een open en transparante databank te creëren waarin specifieke nationale niet-
tarifaire belemmeringen worden gebundeld, samen met lopende inbreukprocedures;

21. verzoekt de Commissie en de lidstaten op consistente, snelle en rigoureuze wijze te 
beoordelen of nationale regels een belemmering vormen voor de interne markt en, 
wanneer dit het geval is, te beoordelen of deze regels noodzakelijk, evenredig en 
gerechtvaardigd zijn;

22. herinnert eraan dat de lidstaten en de Commissie tijdens het hele bestaan van de 
regelgeving de verantwoordelijkheid delen om ervoor te zorgen dat de regels inzake de 
eengemaakte markt worden nageleefd en dat de rechten van de burgers worden 
gehandhaafd;

23. wijst op het belang van het toezicht, de inspecties en het opleggen van sancties door 
relevante autoriteiten aan marktdeelnemers die de wetgeving niet naleven;

24. wijst op het belang van monitoring en is derhalve ingenomen met het scorebord van de 
eengemaakte markt als instrument om de prestaties te monitoren; benadrukt dat een 
terugkerend debat over de uitkomsten van het scorebord moet plaatsvinden op de 
hoogste politieke niveaus, teneinde de politieke inzet voor het aanpakken van de 
vastgestelde belemmeringen te waarborgen;

Belemmeringen voor de eengemaakte markt als gevolg van de COVID-19-respons

25. herinnert eraan dat bij de eerste respons op de pandemie van de lidstaten en de 
Commissie geen rekening werd gehouden met de behoeften van de eengemaakte markt, 
en herinnert aan de ernstige gevolgen hiervan voor het vrije grensoverschrijdende 
verkeer van goederen en diensten;

26. is ingenomen met het herstelpakket NextGenerationEU, de EU-richtlijnen voor 
grensbeheer, de green lanes, het digitale EU-COVID-certificaat om het vrije verkeer te 
vergemakkelijken en verdere maatregelen die erop gericht zijn de normale werking van 
de eengemaakte markt mogelijk te maken;

27. verzoekt de Commissie en de lidstaten de getrokken lering op proactieve wijze te 
gebruiken en een responsplan voor noodsituaties te ontwikkelen, dat gericht moet zijn 
op het zo veel mogelijk waarborgen van het vrije verkeer van goederen en diensten;

°

° °



PR\1231461NL.docx 9/12 PE692.811v01-00

NL

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

De eengemaakte markt is een van de grootste verworvenheden van de samenwerking tussen 
soevereine staten in de Europese Unie. Het wegnemen van beperkingen voor het 
grensoverschrijdende verkeer van goederen en diensten was een cruciale factor voor het 
creëren van welvaart voor alle Europeanen en economische groei in de lidstaten die in 2004, 
2007 en 2013 tot de EU toetraden. Ondanks het feit dat op dit gebied veel is bereikt en dat 
algemeen wordt erkend dat de vrije handel en de vrijheid om diensten te verrichten een 
positieve impact op de Europese economie hebben, bestaan er nog steeds veel niet-tarifaire 
belemmeringen die het potentieel van Europese ondernemingen, en met name kleine en 
middelgrote ondernemingen, die actief zijn in een grensoverschrijdende omgeving, in de weg 
staan.

Dat is met name zorgwekkend voor de dienstensector, waarvan veel takken worden 
onderworpen aan buitensporige regelgeving, een gebrek aan samenwerking tussen de 
lidstaten, een onjuiste uitvoering van het Europees recht, buitensporige en belastende 
controles en een gebrek aan doeltreffende beroepsmiddelen op Europees niveau. Een 
voorbeeld hiervan is de sector wegvervoer, die een belangrijk onderdeel van de Europese 
economie vormt. De soepele werking hiervan is cruciaal voor de handel tussen de lidstaten. 
Een groot deel van de werkzaamheden in de sector hebben een internationale dimensie, 
waardoor zij worden blootgesteld aan de risico’s van belastende en dure bureaucratie buiten 
het land van inschrijving van het bedrijf, een onjuiste uitvoering van de Europese wetgeving, 
onevenredige boetes en ongerechtvaardigd optreden van nationale inspectiediensten.

Ook in verband met de ontwikkeling van de eengemaakte markt op het gebied van digitale 
diensten is sprake van een aantal niet-tarifaire belemmeringen, die het potentieel hiervan 
beperken en de toegang van consumenten beletten tot producten en diensten die in andere 
lidstaten worden aangeboden. Gezien de huidige digitale transformatie van de Europese 
economie lijkt het vaststellen en wegnemen van belemmeringen voor de ontwikkeling van e-
handel een van de belangrijkste uitdagingen voor de Europese Commissie te zijn.

Helaas zijn de meeste initiatieven van de Commissie voor het wegnemen van de bestaande en 
meest belastende niet-tarifaire belemmeringen ondoeltreffend of stuiten deze op hevig verzet 
tijdens het wetgevingsproces. Tegelijkertijd zijn we getuige van een toenemende golf van 
protectionisme in veel lidstaten, hetgeen ertoe leidt dat de toegang tot de nationale markten 
voor bedrijven die grensoverschrijdend actief zijn of die werknemers detacheren, wordt 
beperkt. Die benadering is gevaarlijk voor de soepele werking van de eengemaakte markt, die 
in gelijke mate ten goede komt aan ondernemingen en consumenten in alle lidstaten.

De COVID-19-pandemie heeft duidelijk gemaakt dat de soepele handel en het vrije verkeer 
van diensten in crisissituaties erg gevoelig zijn voor onevenredige maatregelen van nationale 
autoriteiten en een gebrek aan harmonisatie en samenwerking tussen de lidstaten. De 
verstoring van de toeleveringsketens binnen de eengemaakte markt vormde een ernstige 
bedreiging voor de stabiliteit van de productie en handel, met name in sectoren die cruciaal 
waren in de strijd tegen de pandemie. Een goede beoordeling van de respons van de Europese 
Commissie op de gezondheidscrisis is noodzakelijk om knelpunten vast te stellen en weg te 
nemen, met name met betrekking tot het grensoverschrijdende verkeer van goederen en 
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diensten.

De rapporteur is van mening dat een efficiënte eengemaakte markt, zonder onnodige 
belemmeringen, de beste garantie is voor een snel herstel van de Europese economie na de 
COVID-19-crisis. Dankzij het doeltreffende gebruik van digitale diensten en de wijdverbreide 
uitvoering van e-overheidsinstrumenten op Europees en nationaal niveau kunnen we een 
aanzienlijk aantal belemmeringen wegnemen waarmee ondernemingen die in meer dan een 
lidstaat actief zijn, te maken krijgen bij hun contact met overheidsinstanties.
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BIJLAGE: LIJST VAN INSTANTIES WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE
DE RAPPORTEUR INFORMATIE HEEFT ONTVANGEN

De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van 
de rapporteur opgesteld. De rapporteur heeft bij de opstelling van het ontwerpverslag 
informatie ontvangen van de volgende entiteiten of personen:

Entiteit en/of persoon
Bruegel
BusinessEurope
Copenhagen Economics
Eurochambers
ECOMMERCE Europe
European Commission, DG GROW
SME Europe
International Road Transport Union - IRU
The European Consumer Organisation - BEUC


