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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. benadrukt dat de correcte werking van de vrije markt de Europese ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht ondersteunt en bijdraagt tot de versterking van het Europees model van 
de socialemarkteconomie;

2. is ingenomen met het feit dat het verslag 2010 over het burgerschap ook aandacht zal 
besteden aan belemmeringen waarmee burgers te maken krijgen wanneer ze over grenzen 
heen goederen en diensten willen aankopen, en voorstellen zal bevatten over hoe deze het 
best kunnen worden weggenomen; beveelt aan dat de Commissie een onafhankelijk 
onderzoek verricht om een top-20 op te stellen van aan de vrije markt gerelateerde 
bronnen van ontevredenheid en frustratie waarmee de burgers dagelijks te maken hebben;

3. benadrukt dat in artikel 12 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
– als algemeen toepasbare bepaling - wordt bevestigd dat bij de vaststelling en de 
uitvoering van andere vormen van beleid en werkzaamheden van de Unie rekening moet 
worden gehouden met consumentenbescherming; wijst op het belang van de voorgestelde 
nieuwe consumentenrechtenrichtlijn;

4. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om te overwegen een ‘Handvest voor de Burgers’ 
vast te stellen waarin wordt ingegaan op de verschillende aspecten van het recht om overal 
in de EU te wonen en te werken;

5. benadrukt dat er dringend behoefte is aan meer rechtszekerheid en duidelijkheid in 
contractuele betrekkingen alsook aan passende, betaalbare en efficiënte
beroepsmogelijkheden;

6. moedigt elk initiatief aan om KMO's die waar ook in de EU grensoverschrijdend werken 
te steunen via een gevoelige vermindering van de administratieve, financiële en 
regelgevende lasten; is ingenomen met de geplande herziening van de 
betalingsachterstandrichtlijn;

7. verzoekt de Commissie zowel via wetgevende als niet-wetgevende maatregelen ervoor te 
zorgen dat alle belemmeringen voor de ontwikkeling van e-handel worden weggenomen; 
benadrukt dat het vertrouwen van de consumenten en het bedrijfsleven in 
grensoverschrijdende e-handel moet worden versterkt. 


