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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. is van mening dat in tijden van bezuinigingen de beperkte EU-begroting niet simpelweg 
moet worden verlaagd, waardoor de gedane toezeggingen in het gedrang dreigen te 
komen, maar verstandig moet worden gebruikt teneinde economische groei te stimuleren 
door middel van de nodige investeringen en het versterken van de werking van de interne 
markt, en teneinde Europese burgers, consumenten en ondernemingen te helpen bij het 
creëren van banen en het verrichten van duurzame activiteiten;

2. wijst op het belang van een continue begrotingstoewijzing voor de exploitatie en 
ontwikkeling van de interne markt, met name op het gebied van kennisgeving, 
certificering en sectorale harmonisatie (begrotingslijnen 02 01 04 04 en 02 03 01); 
verwacht dat het normalisatiepakket van de Commissie tegemoet zal komen aan zijn vraag 
naar een meer geïntegreerd EU-normalisatiesysteem en een financieringsstelsel voor de 
uitwerking van normen1;

3. verwelkomt de lichte verhoging voor de tenuitvoerlegging en ontwikkeling van de interne 
markt (begrotingslijnen 12 01 04 01 en 12 02 01) en het streven van de Commissie om een 
einde te maken aan de versnippering van de markt en de barrières en obstakels voor het 
vrije verkeer van diensten, de innovatie en de creativiteit uit de weg te ruimen, zoals 
gesteld in de langverwachte mededeling "Akte voor de interne markt – Twaalf hefbomen 
voor het stimuleren van de groei en het versterken van het vertrouwen – "Samen werk 
maken van een nieuwe groei""2;

4. herinnert de Commissie aan zijn resolutie over de tenuitvoerlegging van de 
dienstenrichtlijn3, waarin hij oproept voldoende middelen te reserveren voor een ruim 
opgezette campagne voor het promoten van één-loket-aanspreekpunten (PSC); 

5. verzoekt om voortgezette financiering voor het proefproject "Internemarktforum" (SMF, 
begrotingslijn 12 02 03), gezamenlijk georganiseerd door de Commissie en het 
voorzitterschap van de Raad, waaraan belanghebbenden van de EU-instellingen, de 
lidstaten, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven deelnemen, teneinde de 
vorderingen inzake het weer op gang brengen van de interne markt te beoordelen, beste 
praktijken uit te wisselen en de voornaamste zorgen van de Europese burgers te 
behandelen;

                                               
1 Resolutie van het Europees Parlement van 21 oktober 2010 over de toekomst van de Europese normalisatie 
(verslag Kožušník - 2010/2051(INI)).
2 COM (2011) 0206.
3 Resolutie van het Europees Parlement van 15 februari 2011 over de tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 
2006/123/EG (verslag Gebhardt - 2010/2053(INI)).
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6. betreurt het niet toekennen van geld aan vastleggingen uit hoofde van SOLVIT en het 
actieplan Ondersteunende dienstverlening op het gebied van de interne markt 
(begrotingslijn 12 02 02); beschouwt Solvit als een doeltreffend gratis mechanisme voor 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting, dat in alle lidstaten moet worden ondersteund 
door opleidings- en bewustmakingsactiviteiten;

7. benadrukt dat er tevens opleidingsactiviteiten moeten worden georganiseerd voor 
ambtenaren van nationale en regionale overheden die belast zijn met de controle van de 
diensten; wijst er andermaal op dat het duurzame succes van het Informatiesysteem voor 
de interne markt (IMI) afhangt van toereikende investeringen op EU-niveau en is 
voorstander van uitbreiding ervan zodat het eind 2012 van toepassing is op alle beroepen 
die op EU-niveau zijn gereguleerd;

8. herhaalt zijn oproepen aan de Commissie en de lidstaten om meer gezamenlijke 
markttoezichtoperaties te financieren1; erkent de rol van de douane bij markttoezicht en is 
voorstander van het versterken van de samenwerking tussen douane-autoriteiten en 
autoriteiten voor markttoezicht; roept de lidstaten op de nodige financiële en menselijke 
hulpbronnen toe te wijzen om aan hun respectievelijke verplichtingen te kunnen voldoen 
in verband met de uitvoering van het programma Douane 2013 (begrotingslijnen 14 01 04 
02 en 14 04 02);

9. acht het noodzakelijk het bedrag voor activiteiten van de Unie op het gebied van 
consumentenbeleid (begrotingslijn 17 02 02) te verhogen, teneinde de voorzetting te 
garanderen van de bestaande onderzoeken en marktstudies, met name het scorebord 
consumentenmarkten en het scorebord consumentenvoorwaarden; verwelkomt de 
tussentijdse evaluatie van de strategie voor het consumentenbeleid en het EU-
actieprogramma2 en kijkt uit naar de afzonderlijke evaluatie van acties voor 
consumenteneducatie, -voorlichting en capaciteitsopbouw voor consumentenorganisaties, 
voorzien voor juli 2011;

10. neemt nota van de belangrijkste conclusies van de recente evaluatie van het functioneren 
van het netwerk van Europese centra voor de consument (ECC), met name wat betreft de 
tot nu toe beperkt beschikbare middelen en de voor de toekomst voorgestelde 
prestatiegerichte stimulansen; benadrukt zijn steun voor het netwerk voor samenwerking 
met betrekking tot consumentenbescherming (CPC), ongeacht de komende evaluatie en 
beoordeling van de doeltreffendheid van dit netwerk.

                                               
1 Resolutie van het Europees Parlement van 8 maart 2011 over de herziening van de richtlijn inzake algemene 
productveiligheid en markttoezicht (verslag Schaldemose - 2010/2085(INI)); Zie tevens paragraaf 33 van de 
Resolutie van het Europees Parlement van 6 april 2011 over een interne markt voor Europeanen (Verslag Correia 
de Campos - 2010/2278(INI)).
2 Werkdocument van de diensten van de Commissie van 25 maart 2011 (SEC(2011)414).


