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Een soepelere interne markt voor consumenten en bedrijven 

De interne markt wordt beschouwd als het summum van het Europese project. Toch moet er 

nog veel gerealiseerd worden op het vlak van sociale bescherming en concurrentievermogen. 

Op 9 november organiseerde de parlementaire Commissie interne markt en 

consumentenbescherming een forum over de interne markt waaraan verschillende 

belanghebbenden deelnamen om maatregelen naar de toekomst toe te bespreken.  

Op 27 oktober stelde de Commissie de "Akte voor de interne markt" voor. Deze akte bevat 

een reeks voorstellen om de interne markt te versterken. Begin 2012 zou ze uiteindelijk in 

praktijk moeten worden gebracht. Voor de consument draait het vooral om meer en betere 

passagiersrechten en de registratie van auto's die in een andere lidstaat werden 

aangekocht.  

 

Voor het bedrijfsleven zal de akte onder meer de financiering van kleine en middelgrote 

ondernemingen vergemakkelijken, elektronische handel promoten en sociaal 

ondernemerschap verder ontwikkelen. Werknemers tenslotte zullen makkelijker hun 

pensioenrecht kunnen overdragen en de erkenning van beroepskwalificaties zal vlotter 

verlopen door de "professionele identiteitskaart", geldig in de gehele Unie. 

 

Het belang van de interne markt 

 

Commissaris voor interne markt, Michel Barnier, wilde vooral enkele misvattingen de wereld 

uithelpen: "Vaak denkt men dat de interne markt sociale rechten ondermijnt. Wij willen 

echter aantonen dat een combinatie van zowel economische als sociale vrijheden mogelijk 

is". 

 

Voormalig commissaris Mario Monti vond dat de lidstaten de interne markt onvoldoende 

steunen. Volgens hem is de interne markt de motor achter veel andere projecten van de EU. 

 

Stemmen uit het Parlement: een oproep tot verandering 

 

Louis Grech van de Socialisten en Democraten riep op tot een "nieuw paradigma in het 

politieke denken om de nodige veranderingen teweeg te brengen".  

 

Cristian Silviu Buşoi van de liberale fractie vond dat "de interne markt niet altijd voldoende 

gesteund is geweest door de Europese burger en de zakenwereld". Daarom is er voortdurend 

verandering nodig om de interne markt dichter bij de burgers en de bedrijven te brengen.  

 

Roza Thun van de Europese Volkspartij ging ermee akkoord dat de interne markt de 

Europese economie een duw vooruit kan geven, maar tegelijkertijd "mag men ze ook niet als 

een Bijbel beschouwen die niet veranderd of verrijkt kan worden".  
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http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_nl.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1390&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1390&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201010/20101005ATT85168/20101005ATT85168EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0608:FIN:nl:PDF
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=NL&body=IMCO

