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Toekomst van de "Single Market Act"  

Resolutie van het Europees Parlement van 14 juni 2012 over de "Toekomst van de Single 

Market Act" (2012/2663(RSP)) 

 

Het Europees Parlement, 

– 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 nieuwe groei""(COM(2011)0206), 

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

"De interne markt laten renderen, jaarlijkse governance-controle 2011" (SWD(2012)0025), 

–  gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 16 augustus 2011 getiteld 

"De interne markt door de ogen van de mensen: een kort overzicht van de twintig grootste 

zorgen van burgers en ondernemingen" (SEC(2011)1003), 

– gezien de conclusies van de Raad Concurrentievermogen van 10 december 2010, 

– 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 inzake een interne markt voor ondernemingen en 

groei2, 

– gezien zijn resolutie van 6 april 2011 over een interne markt voor Europeanen3, 

– gezien zijn resolutie van 6 april 2011 over governance en partnerschap op de interne markt4, 

– gezien zijn resolutie van 1 december 2011 over het resultaat van het forum voor de interne 

markt5, gehouden in Krakau (Polen) op 3 en 4 oktober 2011, en de conclusies van de 

Europese Raad van 23 oktober 2011, 

– gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat de Europese interne markt de burgers van Europa enorme voordelen heeft 

gebracht, terwijl zij Europese bedrijven, en met name kleine en middelgrote ondernemingen 

                                                 
1  PB C 161 E van 31.5.2011, blz. 84. 
2  Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0146. 
3  Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0145. 
4  Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0144. 
5  Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0543. 



(KMO´s), nieuwe mogelijkheden heeft geboden; 

B. overwegende dat de interne markt een belangrijke stimulans is voor economische groei en 

werkgelegenheid in de Europese Unie; overwegende dat Europeanen het potentieel van de 

interne markt op veel terreinen nog niet volledig hebben benut en dat er nieuwe prikkels 

nodig zijn om met name effectieve arbeidsmobiliteit binnen Europa te waarborgen, in 

combinatie met adequate sociale cohesie, alsook om grensoverschrijdende verkopen en 

aankopen te faciliteren; 

C. overwegende dat de interne markt niet los mag worden gezien van andere horizontale 

beleidsterreinen, met name de gezondheidszorg, sociale bescherming, 

consumentenbescherming, arbeidsrecht, het milieu, duurzame ontwikkeling en extern 

beleid; overwegende dat de concrete tenuitvoerlegging van de EU 2020-strategie een 

alomvattende benadering vergt om de interne markt te verdiepen; 

D. overwegende dat de huidige economische neergang en de terugkeer van een 

protectionistische instelling bij de lidstaten een bedreiging vormen voor sommige van de 

meest zichtbare verworvenheden van het Europese integratieproces, hetgeen betekent dat de 

oorspronkelijk in de dienstenrichtlijn vastgelegde doelstellingen wel degelijk moeten 

worden verwezenlijkt, terwijl moet worden voorkomen dat de traditionele economische 

sectoren daarvan schade ondervinden; overwegende dat de interne markt nu meer dan ooit 

nodig is als een middel om de Europese economie nieuw leven in te blazen door een 

concreet antwoord te bieden op de huidige langdurige crisis, alsook om de 

levensvatbaarheid van het Europese project op de lange termijn veilig te stellen; 

E. overwegende dat de lidstaten en de EU-instellingen overeenstemming zouden moeten 

bereiken over een bindend tijdschema en de concrete maatregelen die nodig zijn om de 

wetgeving met betrekking tot de interne markt te handhaven en teneinde alle resterende 

ongerechtvaardigde belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen, diensten en 

werknemers weg te nemen; 

F. overwegende dat de lidstaten en de EU-instellingen zich zouden moeten richten op de 

vaststelling en snelle tenuitvoerlegging van de belangrijkste wetgeving met betrekking tot 

groei, waarbij prioriteit moet worden gegeven aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid en 

vermindering van de bureaucratie; 

I. Inleiding 

1. benadrukt dat de versterking van de interne markt en versteviging van de fundamenten 

ervan door middel van de juiste economische beleidsaansturing tot de kern van de Europese 

agenda voor groei zouden moeten behoren, en dringt erop aan de interne markt met de 

grootst mogelijke vastberadenheid en spoed te voltooien, daarbij terdege rekening houdend 

met de economische, sociale en milieugerelateerde dimensies; 

2. onderstreept de strategische relevantie van de Single Market Act, alsook van de vaststelling 

van de "twaalf hefbomen" voor duurzame, slimme en inclusieve groei, als een belangrijke 

bijdrage aan de versterking van de interne markt op alomvattende en evenwichtige wijze; 

benadrukt dat de Single Market Act het resultaat is van een uitgebreid interinstitutioneel 

raadplegingsproces met deelname van belanghebbenden; 

3. is van mening dat absolute prioriteit moet worden gegeven aan de vaststelling van de 12 



kernmaatregelen van de Single Market Act, met name van de maatregelen die zullen 

bijdragen aan de voltooiing van de digitale interne markt, indien mogelijk, voor het einde 

van 2012; dringt er bij de Commissie op aan de lidstaten bij te staan bij de tenuitvoerlegging 

van de kernmaatregelen en te streven naar spoedige omzetting, ruim vóór het aflopen van de 

hiervoor geldende termijn;  

4. is van mening dat het met de Single Market Act bewerkstelligde momentum moet worden 

vastgehouden en stelt in dit verband voor van de Single Market Act een doorlopend 

programma te maken dat jaarlijks moet worden geactualiseerd en geëvalueerd; verwelkomt 

het voornemen van de Commissie om de Single Market Act verder te verdiepen door vóór 

het einde van 2012 de balans op te maken van de met de Single Market Act geboekte 

vorderingen, teneinde groei te vereenvoudigen en het bestuur met betrekking tot de interne 

markt te verbeteren; wijst er nogmaals op dat de Single Market Act ook een antwoord moet 

vormen op de sociaaleconomische problemen in de EU en moet streven naar een markt die 

in dienst staat van de burgers; 

5. is van mening dat de volgende stappen voor prioritaire maatregelen grotendeels moeten zijn 

gebaseerd op de groeistimulerende "twaalf hefbomen" van de Single Market Act, teneinde 

gerichte politieke aandacht te bewerkstelligen, te zorgen voor consensus met betrekking tot 

een evenwichtige weg voorwaarts, en de Single Market Act te verdiepen en te 

moderniseren, waarbij bijzondere aandacht moet worden besteed aan de voordelen ervan 

voor consumenten en bedrijven; is van mening dat de Single Market Act tevens zorg moet 

dragen voor het behoud van de sociale zekerheid en het waarborgen van eerlijke 

arbeidsomstandigheden; 

6. verzoekt de Commissie om vóór de lente van 2013 met relevante en gedetailleerde 

voorstellen te komen; 

II. Governance van de interne markt 

7. herhaalt dat sterk leiderschap van de Europese instellingen en politieke zeggenschap van de 

lidstaten noodzakelijk zijn voor het herstel van de geloofwaardigheid van - en het 

vertrouwen in - de interne markt; 

8. onderstreept dat de gebrekkige en late omzetting, en de ondeugdelijke tenuitvoerlegging en 

handhaving van de regelgeving, een belemmering vormen voor burgers en bedrijven om ten 

volle te profiteren van de door de interne markt geboden voordelen; 

9. wijst er nogmaals op dat de omzettingsachterstand bij internemarktrichtlijnen zowel bij de 

nog niet omgezette als bij de incorrect omgezette wetgeving vóór het eind van 2012 tot 

0,5% moet worden teruggebracht; 

10. onderstreept dat er behoefte is aan betere en minder EU-wetgeving; verzoekt de Commissie 

derhalve, waar nodig en vooral wanneer een beoordelingsmarge niet vereist is bij de 

uitvoering van EU-wetgeving, bij wijze van rechtsinstrument ter regulering van de interne 

markt de voorkeur te geven aan verordeningen in plaats van richtlijnen, en wel omdat 

verordeningen in termen van efficiëntie en doelmatigheid duidelijke voordelen bieden en ze 

voor burgers en bedrijven een gelijk speelveld creëren met meer mogelijkheden voor 

particuliere handhaving; 

11. dringt er in dit verband bij de Commissie op aan schendingen met betrekking tot de interne 



markt snel en krachtig te vervolgen; 

12. vraagt de Commissie te overwegen innoverende mechanismen zoals de in de 

dienstenrichtlijn vastgelegde wederzijdse beoordelingsprocedure uit te breiden naar nieuwe 

terreinen, teneinde een betere toepassing van de EU-wetgeving te bewerkstelligen;  

13. is van oordeel dat concordantietabellen de transparantie bij het proces om de toepassing van 

de EU-wetgeving te waarborgen, vergroten; 

14. roept de EU en de lidstaten op zich ertoe te verplichten de administratieve lasten vóór 2015 

met nog eens 25% te verlagen en hun overheidsinstellingen te moderniseren; 

15. verzoekt de Commissie een "proportionaliteitstoets" te ontwikkelen, teneinde 

disproportionele EU-wetgeving op te sporen en dergelijke wetgeving in te trekken; 

16. verwelkomt de "Governance check-up" van 2011 waarin voor de eerste keer een 

geïntegreerde visie wordt gegeven op de verschillende instrumenten die worden gebruikt in 

de "governance-cyclus van de interne markt", met inbegrip van het scorebord van de interne 

markt, het SOLVIT-jaarverslag en de website "Uw Europa"; bevestigt nogmaals met klem 

zijn standpunt aangaande het belang van één-loketdiensten (one-stop shops); prijst de 

Commissie voor haar werk aan de portaalsite "Uw Europa" en dringt aan op voltooiing van 

de ontwikkeling van dit innovatieve instrument, dat een belangrijke aanvulling vormt op het 

netwerk van één-loketdiensten, door één toegangspoort te bieden naar alle informatie en 

ondersteuningsdiensten die burgers en bedrijven nodig hebben om gebruik te kunnen maken 

van hun rechten met betrekking tot de interne markt; 

17. moedigt de Commissie aan om onverwijld een actieplan vast te stellen voor verdere 

versterking en intensivering van de rol van SOLVIT, de Uw Europa Wegwijzerdienst en de 

Europese consumentencentra, naast andere bijstandsdiensten, teneinde deze diensten 

zichtbaarder te maken voor burgers en bedrijven; 

18. onderstreept dat het van belang is de belanghebbenden intensiever en eerder te betrekken bij 

het uitstippelen, vaststellen, uitvoeren en bewaken van de maatregelen ter bevordering van 

de groei en de rechten van de burgers op de interne markt; benadrukt voorts dat de dialoog 

met sociale partners, nationale parlementen en het maatschappelijk middenveld een 

essentieel onderdeel vormt van het herstel van vertrouwen in de interne markt, en derhalve 

tot de kern van de vernieuwde interne markt moet behoren; 

19. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan burgers nauwer te betrekken bij de 

ontwikkeling van de interne markt, met name door duidelijkere informatie te verstrekken 

die hen in staat stelt toe te zien op de handhaving van de regels van de interne markt, door 

de dialoog en communicatie met burgers te bevorderen teneinde een beter inzicht te krijgen 

in hun verwachtingen, en door ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven hun rechten 

kunnen uitoefenen en hun verplichtingen kunnen vervullen; 

20. herhaalt dat het noodzakelijk is voortdurend toe te zien op de tenuitvoerlegging van de 

Single Market Act op het hoogste politieke niveau; verwelkomt de betrokkenheid van de 

Europese Raad bij het toezicht op de tenuitvoerlegging van de Single Market Act; verzoekt 

de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat de wetgeving met betrekking tot de 

interne markt via stelselmatiger en onafhankelijk toezicht naar behoren wordt uitgevoerd en 

omgezet, teneinde in de gehele Unie gelijke concurrentievoorwaarden te waarborgen; wijst 



erop dat de transpositie kan worden verbeterd door nauw met de lidstaten samen te werken 

bij het identificeren van problemen die zij tegenkomen bij de transpositie van wetgeving, 

bv. wanneer deze in strijd is met nationale wetgeving, zodat de Commissie de lidstaten kan 

bijstaan; 

21. verzoekt de Commissie toe te zien op de voltooiing van de interne markt in het kader van de 

jaarlijkse cyclus van het Europees Semester, en daarbij rekening te houden met de jaarlijkse 

"Governance Check-up" van de Single Market Act en de verslagleggingsmechanismen van 

het scorebord; is van mening dat in het kader van het jaarlijkse toezicht moet worden 

beoordeeld in welke mate consumenten en bedrijven baat hebben bij de interne markt, 

terwijl daarnaast moet worden gemeld welke obstakels de functionering van de interne 

markt belemmeren; 

22. verzoekt de Commissie met een voorstel te komen voor een op het concept van een 

concurrentiebestendige Europese sociale markteconomie voortbouwend en op het Europees 

Semester, de Single Market Act en de EU-strategie voor 2020 en de relevante bestaande 

besluiten gebaseerd specifiek groei-initiatief, dat onder andere moet worden gefinancierd 

door middel van de structuurfondsen, van projectobligaties en van het kaderprogramma 

voor onderzoek; pleit ervoor dat het groei-initiatief politiek wordt ondersteund door de 

Europese Raad en het Europees Parlement na raadpleging van de nationale parlementen, en 

dat dit proces moet resulteren in afzonderlijke landspecifieke aanbevelingen waarbij 

rekening wordt gehouden met de stand van zaken voor wat betreft de tenuitvoerlegging van 

de interne markt; 

III. De volgende stappen naar groei 

23. acht het van belang dat bedrijfstakken die een rechtstreeks effect hebben op het dagelijks 

leven van burgers en op de behoeften van consumenten centraal staan in het beleid en de 

wetgeving van de interne markt; 

24.  herinnert eraan dat een doeltreffende geschillenregeling belangrijk is om ervoor te zorgen 

dat de consumenten hun rechten kunnen doen gelden; benadrukt dat de burger beter moet 

worden voorgelicht over deze verhaalmechanismen en instrumenten om geschillen te 

beslechten en op te lossen, ten einde de geschillenbeslechting bij grensoverschrijdende 

aankopen van goederen en diensten voor de consument te vergemakkelijken; 

25. roept alle lidstaten van de EU op zorg te dragen voor de volledige tenuitvoerlegging van de 

dienstenrichtlijn, onder meer door gebruikersvriendelijke en alomvattende één-loketdiensten 

op te zetten en een vervolg te geven aan het wederzijdse evaluatieproces en de 

prestatiecontroles; is van mening dat de lidstaten moeten overwegen deze te integreren met 

de één-loketdiensten overeenkomstig het zogeheten Goederenpakket; 

26. dringt er bij de Commissie op aan het in artikel 59 van de richtlijn betreffende wederzijdse 

erkenning van beroepskwalificaties vastgelegde transparantiemechanisme te benutten om 

vast te stellen op welke terreinen lidstaten de toegang tot beroepen op disproportionele 

wijze blokkeren; 

27. wijst met klem op de cruciale rol van overheidsopdrachten bij de bevordering van innovatie 

en concurrentiekracht, en dringt er in dit verband op aan het momentum op dit gebied vast 

te houden; dringt er bij de Commissie, de lidstaten en de lokale autoriteiten op aan de 

nieuwe wetgeving met betrekking tot openbare aanbestedingen op een strategische manier 



ten uitvoer te leggen teneinde te waarborgen dat publiek geld dat wordt geïnvesteerd in 

werken, diensten en voorraden duurzame groei, werkgelegenheid en sociale cohesie 

genereert; 

28. onderstreept de noodzaak om nog niet-bestede EU-middelen met spoed te gebruiken voor 

maatregelen om de hoge jeugdwerkloosheid doeltreffend te bestrijden; dringt er bij de 

lidstaten en de EU-instellingen op aan om snel overeenstemming te bereiken over bindende 

doelstellingen en maatregelen met betrekking tot de mobiliteit van jongeren ("Jeugd in 

beweging"), alsook om het initiatief "Kansen voor jongeren" met spoed ten uitvoer te 

leggen; 

29. benadrukt dat de Unie in het huidige digitale tijdperk en met het oog op de verdere 

ontwikkeling van de interne markt optimaal gebruik moet maken van het potentieel en de 

mogelijkheden die internet, de elektronische handel en de verbreiding van ICT - onder 

KMO's en overheidsinstellingen - bieden, zodat deze mogelijkheden ter beschikking van 

alle EU-burgers worden gesteld; benadrukt dat bij de ontwikkeling van nieuwe 

technologieën rekening moet worden gehouden met de noodzaak alle burgers, consumenten 

en KMO’s te beschermen; 

30. verzoekt de Commissie de ontwikkeling van de digitale interne markt als prioriteit te 

beschouwen, zodat de consument volledige toegang krijgt tot een concurrerender aanbod 

van goederen en diensten; dringt aan op verdere actie van de lidstaten in coördinatie met de 

Commissie om de hindernissen weg te nemen die burgers de toegang tot online diensten 

beletten; 

31. dringt aan op een ambitieuze consumentenagenda, die wetgevings- en beleidsmaatregelen 

omvat en die erop is gericht de mondigheid van zowel gemiddelde als kwetsbare 

consumenten zo groot mogelijk te maken; 

32. benadrukt de rol van de detailhandel als drijfveer voor groei en werkgelegenheid, alsook als 

een belangrijke bouwsteen van de interne markt; verwelkomt de geplande aanneming van 

het alomvattende actieplan van de Commissie voor de detailhandel, waarin een strategie 

uiteen wordt gezet voor een efficiëntere en eerlijkere detailhandelsmarkt in Europa, waarbij 

wordt voortgebouwd op positieve verworvenheden en wordt ingesprongen op openstaande 

uitdagingen, en is daarnaast ingenomen met de mededeling van de Commissie waarin 

nationale maatregelen betreffende contractuele betrekkingen worden geëvalueerd; herinnert 

eraan dat het actieplan en de resultaten van de dialoog met de betrokken partijen inzake 

"business-to-business"-praktijken, worden gepresenteerd tijdens de eerste Ronde Tafel voor 

de detailhandelsmarkt, die eind 2012 moet plaatsvinden; 

33. is van mening dat de externe dimensie van de interne markt moet worden versterkt, met 

name door de samenwerking op het gebied van internationale standaardisering te 

intensiveren, en dat ernaar moet worden gestreefd synergieën tussen het interne en externe 

beleid van de Unie waar mogelijk tot stand te brengen; 

34. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de tenuitvoerlegging van het 

gemeenschappelijk Europees luchtruim II te bevorderen, waarbij de inzet van SESAR een 

belangrijke rol zal spelen, en vraagt de Commissie om vóór 2013 een voorstel in te dienen 

voor de voltooiing van een gemeenschappelijk Europees luchtruim door het aantal 

functionele luchtruimblokken te beperken; 



35. benadrukt dat het van belang is om infrastructuur te ontwikkelen voor grote 

netwerkindustrieën en publieke diensten - onder meer op het gebied van energie, 

vervoersdiensten zoals de trans-Europese spoorwegnetwerken, en elektronische 

communicatie, zoals toegang tot breedband in de gehele EU - als stimulans voor 

concurrentiekracht, groei en werkgelegenheid; onderstreept dat er een interne Europese 

energiemarkt tot stand moet worden gebracht teneinde de afhankelijkheid van de EU op 

energiegebied te verminderen, de energie-efficiëntie van de EU te vergroten en de 

betaalbaarheid te verbeteren; 

36. dringt er bij de Commissie op aan om uiterlijk op 31 december 2012 een voorstel in te 

dienen voor een richtlijn met voorschriften betreffende de relatie tussen infrastructuurbeheer 

en exploitatie van vervoersdiensten, alsmede een voorstel voor de openstelling van de 

binnenlandse markten voor het passagiersvervoer over het spoor dat geen afbreuk doet aan 

de kwaliteit van de spoorwegdiensten en de openbare-dienstverplichtingen eerbiedigt; 

37. benadrukt dat het noodzakelijk is de rol van KMO´s op de interne markt te bevorderen door 

betere krediet- en financieringsmogelijkheden te waarborgen en door de "Small Business 

Act" volledig ten uitvoer te leggen; 

38. dringt er bij de Commissie op aan maatregelen voor te stellen om de raamvoorwaarden voor 

de industrie en voor KMO´s te verbeteren, met name door steun te verlenen aan de 

maatregelen van de Europese Investeringsbank om de toegang tot financiering te 

bevorderen, alsook om onderzoek en innovatie te stimuleren door belangrijke EU-

programma´s voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie aanzienlijk te verhogen en door 

beter gebruik te maken van niet-bestede EU-middelen voor groeistimulerende projecten;  

39. herinnert aan zijn verzoek met betrekking tot de 14e vennootschapsrechtrichtlijn betreffende 

de grensoverschrijdende overdracht van vennootschapszetels, en wijst erop dat een 

dergelijke richtlijn de mobiliteit van ondernemingen in Europa aanzienlijk zou 

vereenvoudigen; verzoekt de Commissie voorts om met wetgevingsvoorstellen te komen die 

voortbouwen op het Groenboek over corporate governance, en deze voorstellen op te nemen 

in het werkprogramma voor 2013; 

40. betreurt de intrekking van de voorgestelde verordening betreffende het statuut voor 

Europese onderlinge maatschappijen, en verzoekt de Commissie een nieuw voorstel in te 

dienen; dringt er bij de Commissie op aan haar werkzaamheden met betrekking tot de 9e 

vennootschapsrechtrichtlijn inzake groepen vennootschappen te hervatten, teneinde te 

voorzien in een wetgevingskader voor deze gebruikelijke vorm van 

ondernemersorganisaties, en aldus een reeks gemeenschappelijke voorschriften te creëren 

met betrekking tot, onder meer, de bescherming van begunstigden en belanghebbenden, en 

grotere transparantie in de juridische en eigendomsstructuur; 

41. verzoekt de Commissie voorstellen in te dienen ter verbetering van de financiële 

instrumenten die beschikbaar zijn om de duurzame groei te bevorderen, zoals 

projectobligaties voor investeringen op de lange termijn, en om met een mededeling te 

komen betreffende de bijdrage van concurrentiebeleid aan innovatie en groei, waarbij, 

indien nodig, bestaande regels worden herzien; 

42. verzoekt de Commissie met spoed voorstellen in te dienen ter verbetering van de 

bescherming van investeerders en particuliere cliënten op het gebied van financiële 

diensten, onder meer met betrekking tot pakketproducten voor retailbeleggingen, 



instellingen voor collectieve belegging in effecten, en verzekeringsbemiddelings- en 

verzekeringsgarantieregelingen; 

43. onderstreept dat een robuuste infrastructuur van de financiële markten belangrijk is voor de 

ondersteuning van de interne markt, en dringt er in dit verband bij de Commissie op aan om, 

met het oog op een dergelijke infrastructuur, met vroegtijdige voorstellen betreffende 

crisismechanismen te komen; benadrukt voorts het belang van een spoedige follow-up van 

het strategiedocument van de Commissie betreffende de toekomst van de btw; 

44. onderstreept het belang van de strijd tegen belastingontduiking en belastingontwijking op 

nationaal en Europees niveau en verzoekt de Commissie en de lidstaten om het fiscaal 

beleid adequaat te coördineren teneinde distorsies in de werking van de interne markt tegen 

te gaan, te zorgen voor een gelijk speelveld voor bedrijven en burgers en gezonde 

overheidsfinanciën te garanderen; 

45. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om een scorebord in het leven te roepen waarop de 

belemmeringen worden aangegeven waar werknemers in de Unie tegenaan lopen wanneer 

zij gebruik willen maken van hun recht op vrij verkeer, alsook hoe deze belemmeringen in 

de lidstaten kunnen worden weggenomen, en dat wordt gebruikt om te beoordelen of de 

problemen op grondige en doeltreffende wijze zijn aangepakt, niet in het minst door het 

fenomeen van sociale dumping tegen het licht te houden; dringt er bij de Commissie op aan 

een actieplan te presenteren voor het wegnemen van de resterende belemmeringen waar 

burgers van de Unie mee geconfronteerd worden wanneer zij gebruik willen maken van hun 

recht om in een andere lidstaat te wonen of te werken; 

46. is van mening dat Europese burgers het potentieel van de interne markt op veel terreinen 

nog niet optimaal hebben benut, onder meer op het gebied van vrij verkeer van personen en 

werknemers, en dat er belangrijke prikkels nodig zijn om met name effectieve 

arbeidsmobiliteit binnen Europa te bevorderen, onder meer door de overdraagbaarheid van 

sociale zekerheidsvoorzieningen en pensioenrechten te waarborgen; 

47. verzoekt de Commissie en de lidstaten om, in naleving van Verordening (EG) nr. 883/2004 

en artikel 153 VWEU, studies uit te voeren om de continuïteit van de 

socialezekerheidsbescherming van mobiele burgers in de EU en een gelijke behandeling 

met de inwoners van het betreffende land te waarborgen, waarbij zij eveneens een 

facultatief, vrijwillig en overdraagbaar socialezekerheidsstelsel op Europees niveau dienen 

te overwegen dat een aanvulling vormt op het algemene stelsel, om een nauwere 

samenwerking op het gebied van sociaal beleid tot stand te brengen; 

o 

o     o 

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

 


