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SUGGESTIES

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

1. merkt op dat de bevoegdheid van de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming in het kader van de begrotingsprocedure betrekking heeft op 
begrotingsonderdelen onder de titels 2 (Ondernemingen), 12 (Interne markt), 14 
(Belastingen en douane-unie) en 17 (Gezondheidszorg en consumentenbescherming);

2. wijst op het belang van de toewijzing in hoofdstuk 02 03 van de ontwerpbegroting van de 
Commissie en gelooft dat een beter werking van de interne markt kan worden 
bewerkstelligd door verbeteringen op het vlak van kennisgeving en certificering; is voorts 
van mening dat de toewijzing voor normalisatie en harmonisatie van de wetgevingen 
gerechtvaardigd is, aangezien deze maatregelen bevorderlijk zullen zijn voor de werking 
en het concurrentievermogen van de bedrijven en voor veiligere producten en diensten 
voor de Europese consumenten zullen zorgen;

3. is verheugd over de lichte verhoging van de toewijzing voor begrotingsartikel 12 02 01 in 
de ontwerpbegroting van de Commissie, die zij nodig acht vanwege de voordelen van de 
interne markt voor de economie van de EU als geheel, met name in tijden van 
economische neergang; verzoekt de Commissie daarom voorstellen te doen over hoe de 
interne markt kan worden voltooid aan de hand van grondige marktkennis, economische 
analyse en de keuze van geschikte instrumenten; benadrukt in dit verband het belang van 
de dienstensector voor de Europese economie en beschouwt de tenuitvoerlegging van de 
dienstenrichtlijn1 dan ook als een topprioriteit; vraagt de Commissie ook nauw met de 
lidstaten samen te werken en een administratieve cultuur van eenvoudigere regelgeving en 
effectieve probleemoplossing te ontwikkelen; onderstreept het belang van 
opleidingsactiviteiten om ambtenaren en rechters te helpen om de internemarktregels 
correct om te zetten, toe te passen en te handhaven; 

4. betreurt dat er geen geld aan begrotingsartikel 12 02 02 is toegewezen; beschouwt Solvit 
als een doeltreffend gratis mechanisme voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting, 
dat in alle lidstaten moet worden ondersteund door de opleidings- en 
bewustmakingsactiviteiten van de Commissie; verzoekt de lidstaten meer personele en 
financiële middelen aan dit netwerk toe te wijzen; steunt voorts het idee van 
ondersteunende dienstverlening op het gebied van de interne markt door het opzetten van 
een centrale website die informatie en advies verstrekt; 

5. vraagt om financiering voor een pilootproject met als titel “Internemarktforum”, een 
jaarlijks evenement dat vertegenwoordigers van de EU-instellingen, de lidstaten en 
andere stakeholders bijeenbrengt opdat zij zich er duidelijker toe zouden verbinden de 
internemarktwetgeving om te zetten, toe te passen en te handhaven, en dat zo een 
platform vormt voor de uitwisseling van best practices tussen de nationale 

                                               
1 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op 
de interne markt (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36).
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overheidsdiensten; vraagt voorts om financiering voor een proefproject dat door een 
onafhankelijke enquête zou nagaan wat voor de burgers en het bedrijfsleven, en met 
name het mkb, de twintig belangrijkste bronnen van ontevredenheid en frustratie op de 
interne markt zijn;

6. acht de lichte verhoging van het bedrag dat in begrotingsartikel 14 04 02 aan het 
programma Douane 2013 is toegewezen, gerechtvaardigd en passend om de doelstellingen 
op dit beleidsgebied te verwezenlijken, met name meer veiligheid en betere bescherming 
van de buitengrenzen, ondersteuning van de strijd tegen illegale handel en fraude, en 
efficiëntere douanesystemen; steunt de verwezenlijking van de doelstellingen van het 
programma door betere coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten, het bevorderen 
van de uitwisseling van best practices en knowhow, en toezicht op de correcte toepassing 
van de EU-wetgeving;

7. acht het bedrag dat in begrotingsartikel 17 02 02 aan consumentenbeleid is toegewezen, 
gerechtvaardigd en passend om een interne markt met veilige producten en diensten en 
gelijke rechten voor alle consumenten tot stand te brengen; benadrukt het belang van 
nauwe samenwerking tussen de Unie, de lidstaten en derde landen, waaronder de 
Verenigde Staten, China en India, op het gebied van effectievere 
handhavingsmechanismen die het consumentenvertrouwen moeten vergroten; vraagt de 
Commissie een kennisbasis en opleidingsprogramma’s op het gebied van markttoezicht te 
ontwikkelen; beschouwt gezamenlijke inspanningen op het gebied van 
consumentenvoorlichting, met name wat financiële basiskennis betreft, als een prioriteit;

8. benadrukt het belang van toezicht op consumentenmarkten door het bijhouden van een 
scorebord en daarmee samenhangende marktstudies op basis van het verzamelen van 
gegevens over consumentengedrag en het functioneren van die markten; vraagt daarom 
om een bijkomende voorbereidende actie, “Toezichtmaatregelen op het gebied van het 
consumentenbeleid”, die het mogelijk zou maken de bestaande enquêtes en studies en de 
financiering van verder marktonderzoek voor te zetten.


