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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat slechte en te late omzetting, en gebrekkige tenuitvoerlegging en handhaving 
van wetgeving rechtsonzekerheid in de hand werken en burgers en ondernemingen beletten 
de voordelen van de interne markt ten volle te benutten;

2. betreurt het dat sommige lidstaten het belang onderschatten van een juiste en tijdige 
toepassing van EU-wetgeving; vraagt deze landen met klem aan omzetting en toepassing de 
nodige prioriteit te geven, om achterstanden te vermijden;

3. signaleert de behoefte aan verplichte correlatietabellen, die gedetailleerde informatie 
bevatten over nationale omzettingsmaatregelen, zodat de omzetting en toepassing van EU-
wetgeving doelmatiger kan worden gevolgd;

4. onderstreept welke cruciale rol het scorebord van de interne markt en het scorebord voor de 
consumentenmarkten vervullen met het oog op een doelmatiger gebruik van de instrumenten 
voor observatie en prestatiemeting; vraagt de Commissie en de lidstaten dringend om te 
zorgen voor voldoende middelen en personeel om zeker te stellen dat het scorebord voor de 
consumentenmarkten verder kan worden ontwikkeld;

5. vraagt de Commissie na te denken over innoverende mechanismen zoals de wederzijdse 
beoordelingsprocedure in de zin van de dienstenrichtlijn, om te zorgen voor een doelmatiger 
toepassing van de EU-wetgeving;

6. vraagt de EP-leden en de nationale autoriteiten meer bekendheid te geven aan de 
Wegwijzerdienst voor de burgers en aan alternatieve manieren van geschillenbeslechting, 
zoals SOLVIT en EU Pilot, die te weinig worden benut ondanks het grote potentieel dat zij 
bieden, alsook aan de centrale webpagina (Uw Europa); pleit voor uitbreiding van de 
capaciteit ervan, door toewijzing van extra middelen en personeel;

7. onderstreept het belang van synergieën tussen alle diensten die assistentie verlenen op de 
interne markt; 

8. dringt aan op een sterkere rol voor het Parlement waar het gaat om de toepassing, de 
handhaving en het volgen van de interne marktwetgeving; is voorstander van het idee van 
een jaarlijks forum over de interne markt.


