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De eengemaakte markt: Europa’s grootste troef in een
veranderende wereld
De eengemaakte markt is een van de grootste prestaties van de EU. Die markt maakt het leven van alledag makkelijker voor
consumenten en bedrijven, en stimuleert de groei en werkgelegenheid. Het is het kloppend hart van de Europese Unie.

De eengemaakte markt van de
EU is een van ‘s werelds groot
ste economieën met een bbp
van 15 biljoen euro.

Er zijn 500 miljoen consumen
ten en 21 miljoen kleine en
middelgrote bedrijven actief.

De economische bijdrage van de
eengemaakte markt bedraagt
8,5% van het bbp.

Dankzij de eengemaakte markt van de EU kunnen personen, goederen, diensten en geld binnen de EU bijna even vrij
circuleren als binnen eenzelfde land. Deze vier onlosmakelijk met elkaar verbonden vrijheden zijn een vast gegeven
geworden in het dagelijks leven in Europa.
De eengemaakte markt is een krachtige motor voor onze welvaart, het concurrentievermogen van onze bedrijven, en het
aanzien en de invloed van ons continent in de wereld.
Om het potentieel van die markt in het digitale tijdperk optimaal te benutten en te zorgen voor een duurzame economische
groei, moet de eengemaakte markt goed werken en zich blijven aanpassen aan de snel veranderende wereld.

Samen staan we sterker
Ondanks de aanhoudende groei in Europa neemt ons relatieve belang in de wereld af. Naar verwachting zal het aandeel van
Europa in de wereldbevolking en in het mondiale bbp tegen 2050 kleiner zijn geworden.

EU
Grootste concurrenten

Het risico op versnippering en de verleiding
om de nationale grenzen dicht te gooien,
zijn reëel. Maar in een wereld waarin onze
concurrenten een economie ter grootte
van een continent hebben, moet Europa
de krachten blijven bundelen en nauwer
samenwerken zodat onze eengemaakte
markt onze grootste troef blijft en voor
nieuwe mogelijkheden blijft zorgen. Een
diepere en sterkere eengemaakte markt
maakt Europa nóg aantrekkelijker voor
internationale handelspartners en geeft
ons meer slagkracht op het wereldtoneel.
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Zorgen dat iedereen ervan profiteert
De afgelopen 25 jaar heeft de eengemaakte markt het leven van onze burgers en bedrijven verbeterd. EU-burgers kunnen in
elk EU-land studeren, wonen, winkelen, werken en met pensioen gaan en van producten uit heel Europa genieten. Bedrijven
hebben hun activiteiten kunnen uitbreiden en consumenten meer keuze, innovatieve producten en betere prijzen kunnen
bieden doordat steeds meer technische, wettelijke en administratieve belemmeringen zijn weggewerkt. De eengemaakte
markt is vooral belangrijk voor kleine bedrijven en start-ups, omdat die daardoor investeerders uit de hele EU en zelfs
de hele wereld kunnen aantrekken. Tegelijkertijd waakt de EU erover dat deze ruimere vrijheden de rechtvaardigheid,
consumentenbescherming en milieuduurzaamheid niet ondermijnen.

De eengemaakte markt: wat betekent die voor u?
17
miljoen
Europeanen
wonen of werken in een ander
EU-land dan hun eigen.

Dankzij de concurrentie vanuit
heel Europa heeft u meer keuze
en kunt u sneller en makkelijker
een andere energieleverancier
of telecomprovider kiezen.

Al meer dan 9 miljoen mensen
hebben kunnen gebruikmaken
van Erasmus.

U heeft 14 dagen de tijd
om een online-aankoop te
annuleren of te ruilen. U
hoeft geen reden op te geven.
Ondeugdelijke producten kunt
u zonder extra kosten tot twee
jaar na aankoop ruilen.
Bent u tijdelijk in een ander
EU-land, dan krijgt u dankzij
de Europese zorgpas bij elk
openbaar ziekenhuis meteen
de nodige medische zorg.
De veiligheidsvoorschriften van
de warenwetgeving van de
EU behoren tot de strengste ter
wereld.

De prijs van een binnenlands
telefoongesprek is met twee
derde gedaald. U kunt makkelijk
een
ander
telecombedrijf
kiezen en in andere EU-landen
net zo goedkoop bellen, sms’en
en mobiel surfen als thuis.
Als uw vliegtuig vertraging
heeft en u komt meer dan drie
uur te laat op uw bestemming,
hebt u recht op een
schadevergoeding.
U kunt overal in de eenge
maakte markt net zo makke
lijk elektronisch betalen in
euro’s als thuis.

De eerste 100.000 euro op uw
bankrekening zijn sowieso verzekerd.

Overheden kunnen belas
tinggeld efficiënter besteden
aan goederen en diensten
(jaarlijks voor zo’n 2 biljoen euro)
dankzij open en transparante
aanbestedingen.
Al 793.000 kleine en mid
delgrote bedrijven hebben
geprofiteerd van het geld en de
steun van het Plan-Juncker.

Alle producten die van buiten
de EU worden geïmporteerd,
moeten voldoen aan onze
regels.
De Europeanen profiteren van
de strengste normen voor
gezondheid, hygiëne en
levensmiddelen ter wereld.
Bedrijven profiteren van de
vereenvoudigde btw-regels
en gemeenschappelijke belas
tingaangiften voor al hun EUactiviteiten.

U kunt uw abonnementen
voor onlinediensten in alle
EU-landen gebruiken.

Pensioenrechten die u in
een ander EU-land heeft
opgebouwd, worden erkend.

U heeft nu meer controle over
uw persoonsgegevens en de
manier waarop bedrijven die
mogen verwerken, en u heeft
het recht vergeten te worden.
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Assemblage

De eengemaakte
markt: een motor voor
concurrentievermogen

Gondel

De eengemaakte markt laat bedrijven
met elkaar samenwerken zodat zij nieuwe
producten kunnen ontwikkelen en in heel
Europa kunnen afzetten, zonder technische of
invoerbeperkingen. Europese waardeketens
bieden bedrijven input met meer diversiteit,
hogere kwaliteit en lagere prijzen waardoor
ze wereldwijd beter kunnen concurreren. De
eengemaakte markt maakt bedrijven minder
kwetsbaar voor schommelingen in vraag en
aanbod in bepaalde marktsegmenten of landen,
en laat hen vlotter samenwerken voor de
levering van goederen en diensten.

Generator
Rotorbladen

Mast

Reserveonderdelen

De EU stelt niet alleen regels vast, maar stimuleert de eengemaakte markt ook door het investeringsklimaat te verbeteren en
in de hele EU meer kapitaal, talent, infrastructuur en ondersteuning voor bedrijven beschikbaar te stellen.

KAPITAAL

TALENT EN VAARDIGHEDEN

Meer toegang tot kapitaal
‣ InvestEU
‣ Kapitaalmarktenunie
‣ Bankenunie

EENGEMAAK
TE MARKT

Meer mogelijkheden om talent aan te
trekken, te ontwikkelen en vast te
houden
‣ Vrij verkeer
‣ Erasmus
‣ Nieuwe vaardighedenagenda
‣ Blauwe kaart en visa voor startups

INNOVATIE-ECOSYSTEEM
Meer mogelijkheden om te innoveren en
nieuwe producten naar de markt te brengen
‣ Digitale diensten en data
‣ Horizon Europa
‣ Gelijke kansen voor gevestigde spelers en
nieuwkomers op de markt
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Tijd om de eengemaakte markt opnieuw meer aandacht te geven
Vandaag de dag is voor verdergaande integratie meer politieke moed nodig dan 25 jaar geleden en de kloof tussen retoriek
en concrete maatregelen is groter dan ooit.
De eengemaakte markt is gebouwd op het vertrouwen dat iedereen zich aan de afgesproken regels houdt. Alle EU-landen
moeten waakzaam blijven, de EU regels toepassen en geen nieuwe belemmeringen opwerpen.

De eengemaakte markt aanpassen aan een wereld in verandering
De eengemaakte markt kan alleen groei en kansen blijven bieden als we ons blijven aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen
en uitdagingen. Er is nog veel ruimte voor integratie op het gebied van dienstverlening, warenwetgeving, belastingen
en netwerken. We moeten ook ambitie tonen om toekomstige uitdagingen aan te gaan en nieuwe belemmeringen te
voorkomen in strategisch belangrijke sectoren zoals digitale diensten, artificiële intelligentie of de circulaire en koolstofarme
economie.
Wereldeconomie verschuift
naar het oosten

Toenemend
protectionisme

Klimaatverandering en
grondstoffenschaarste

Veiligheid en privacy zijn essentieel
voor burgers en bedrijven

Minder EU-bedrijven bij
de wereldtop

Eenge
maakte
markt

Digitale technologie
en automatisering
veranderen
bedrijfsleven,
maakindustrie,
dienstensector en
werkgelegenheid
Migratie en mobiliteit
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Europees Parlement en Raad
44 voorstellen in behandeling
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Commissie-Juncker
67 voorstellen ter verdieping van
de eengemaakte markt
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De Commissie roept het Europees Parlement en de Raad op om de belangrijkste voorstellen nog voor het einde van deze
zittingsperiode goed te keuren. Dat is belangrijk: de laatste vier jaar heeft de Commissie namelijk ambitieuze maatregelen
voorgesteld om de eengemaakte markt te verdiepen en eerlijker te maken. Met de strategie voor de eengemaakte
markt, de kapitaalmarktenunie en de strategie voor digitale eengemaakte markt heeft ze in totaal 67 voorstellen gedaan,
waarvan er nog 44 goedgekeurd moeten worden. Daarnaast heeft de Commissie nog belangrijke voorstellen gedaan in
verband met de dienstensector, de data-economie, circulaire en duurzame ontwikkeling, werkgelegenheid, belastingen en
vennootschapsrecht.

