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EEuurrooppaa  
 
 
 
 
KOPENHAGEN, FOLKETINGET, 16 EN 17 APRIL 2012 
 
 

DE HERLANCERING VAN DE EENHEIDSMARKT EN DE ONTWIKKELING VAN EEN STRATEGIE VOOR 

ECONOMISCHE GROEI EN WERKGELEGENHEID IN EUROPA 

 
 
Op 16 en 17 april 2012 vond in Kopenhagen een bijeenkomst plaats van de voorzitters van de 
commissies Sociale Zaken en Bedrijfsleven van de nationale parlementen van de lidstaten en 
kandidaat-lidstaten van de Europese Unie. De conferentie werd georganiseerd door de 
Folketinget, het uit één kamer bestaande parlement van Denemarken. 
 
De heer Yvan Mayeur, voorzitter van de commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, nam aan de conferentie deel.  
 
Eerste deel: de eenheidsmarkt en economische groei 
 
De conferentie ving aan met een reflectie over de twaalf initiatieven van de Europese 
Commissie voor een herlancering van de eenheidsmarkt.   
 
Na een verwelkoming van mevrouw Karin Gaardsted, voorzitter van de commissie voor 
economische activiteit, groei en handel van het Deense parlement, kwam de visie aan bod van 
de Deense minister voor handel, industrie en groei, de heer Ole Sohn. Hij hield een pleidooi 
voor vier van de twaalf initiatieven van de Europese Commissie, die de meeste kansen op 
economische groei opleveren:  

- de efficiënte aanwending van overheidsinvesteringen, die de economie kunnen 
ondersteunen; 

- de invoering van een Europees octrooi; 
- de ondersteuning van risicodragend kapitaal, in het bijzonder door de gemakkelijkere 

toegang tot kapitaal voor innovatieve starters; 
- de creatie van een goed functionerende digitale eenheidsmarkt. 

 
De beleidsopties van de Europese Commissie werden toegelicht door de heer Henrik Morch, 
diensthoofd bij het directoraat-generaal Interne markt en diensten. Hij maakte een analyse op 
basis van het verslag van gewezen Europees commissaris Mario Monti over de uitdagingen 
voor de eenheidsmarkt en ging dieper in op volgende onderwerpen: 

- de eenheidsmarkt wordt als een vanzelfsprekendheid beschouwd, terwijl zij een grote 
realisatie met verstrekkende gevolgen is; 

- de problemen van de eenheidsmarkt krijgen veel aandacht, terwijl de belangrijke 
voordelen ervan nauwelijks worden besproken;  

- er is op het terrein nog een groot onontgonnen potentieel: er zullen steeds uitdagingen 
blijven voor een verbetering van de werking van de eenheidsmarkt; 

- het gebrek aan handhaving van de EU-regels door de lidstaten blijft een grote 
uitdaging. 
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In haar beleid streeft de Europese Commissie naar een evenwicht tussen de bevordering van 
een ondernemingsvriendelijk klimaat en de bescherming van burgers en consumenten. Er 
komen ongetwijfeld moeilijke onderhandelingen over de 11 reeds geformuleerde initiatieven, 
over het twaalfde initiatief voor een digitaal Europa, dat binnenkort zal worden voorgesteld, en 
over de 12 nieuwe initiatieven die de Europese Commissie eind september 2012 zal nemen. 
Omdat het potentieel van de eenheidsmarkt nog groot is, in het bijzonder door de 
mogelijkheden van nieuwe technologieën, moeten de onderscheiden wetgevingsprocedures zo 
snel mogelijk worden doorlopen. 
 
Vervolgens kregen drie jonge technologiegedreven bedrijven (Greenwave Reality, Sitecore en 
Novo Seeds) de kans om de werking van de eenheidsmarkt te becommentariëren.  Zij 
identificeerden de voornaamste obstakels waarmee ze worden geconfronteerd: de verkrijging 
van overheidssteun in de opstartfase, de complexe octrooiprocedure, de verschillende stelsels 
van belastingregels en –vrijstellingen, de taalproliferatie in de EU, de internationalisering van 
bedrijven (die sneller moet gebeuren dan in de Verenigde Staten en Azië), de beperkingen op 
de werving van nieuwe medewerkers.  
 
’s Avonds kregen de deelnemers aan de conferentie een tafelrede over “Mind Lab”, een 
methode die ertoe wil aanzetten om meer “out of the box” te denken en zo de innovatie in onze 
economie te versterken.  
 
Tweede deel: omzetting, implementering en handhaving van EU-recht 
 
Na een inleiding van de heer Lennart Damsbo-Andersen, voorzitter van de commissie voor 
arbeid van het Deense parlement, kregen de deelnemers een toelichting over het Deense 
arbeidsmarktmodel van de heren Jens Klarskov, CEO en lid van de Deense Kamer van 
Koophandel, en Gunde Odgaard, vakbondsvertegenwoordiger in de bouwsector. Beide 
sprekers toonden ook aan dat een gedifferentieerde omzetting van EU-richtlijnen het 
functioneren van de eenheidsmarkt belemmert en formuleerden mogelijke oplossingen voor 
het probleem: de vaststelling van duidelijke regels op Europees niveau, de uitwisseling van 
goede praktijken, “naming and shaming” door de publicatie van de resultaten van lidstaten 
inzake de omzetting van richtlijnen, de evaluatie ex ante en ex post van de effecten van 
regelgeving. Ten slotte behandelden zij de gevolgen van de globalisering en de concurrentie 
van andere regio’s in de wereld op (arbeids)markten in de EU. 
 
Derde deel: de rechten van gedetacheerde werknemers  
 
De heer Koos Richelle, vertegenwoordiger van het directoraat-generaal Werkgelegenheid, 
sociale zaken en inclusie van de Europese Commissie, stelde de nieuwe ontwerprichtlijn met 
betrekking tot de rechten van gedetacheerde werknemers voor. Hij drong aan op betere 
samenwerking tussen de verschillende overheden om ervoor te zorgen dat de sociale 
standaarden in de EU overeind blijven.  
 
De deelnemers aan de conferentie brachten ook een bezoek aan een bouwwerf in Hellerup, 
waar ze met vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties het debat 
aangingen over sociale dumping en detachering van werknemers. 
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Besluit  

 
De heer Damsbo-Andersen trok de volgende conclusies uit de conferentie: 

- de uitdagingen voor een verdere uitbouw van de eenheidsmarkt zijn groot, in het 
bijzonder omdat de EU-regels vaak in conflict komen met gevestigde nationale 
praktijken en opvattingen. De nationale overheden hebben de grootste 
verantwoordelijkheid voor de versterking van de eenheidsmarkt; zo dienen zij zowel 
ouderen als jongeren te activeren en een actiever arbeidsmarktbeleid te voeren; 

- de toegang tot financiering voor startende bedrijven is in veel gevallen problematisch. 
Omdat de overheden op nationaal en Europees niveau slechts over beperkte middelen 
beschikken, zeker tijdens een periode van economische crisis, moet de privésector 
haar verantwoordelijkheid opnemen, in het bijzonder ook over de landsgrenzen heen. 

 


