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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat het verslag over het EU-burgerschap (COM(2010)603) en de 
mededeling over de Single Market Act (COM(2010)608) complementaire initiatieven zijn 
die de burger in het centrum van de interne markt plaatsen en een einde proberen te maken 
aan de huidige versnippering in de EU;

B. herinnerend aan de geest van zijn resolutie van 20 mei 2010 over het verwezenlijken van 
een interne markt voor consumenten en burgers, en zich scharend achter het verslag-Monti 
dat pleit voor een burgergerichte aanpak die de verzuchtingen van burgers en 
consumenten volledig inpast in de ontwikkeling van de interne markt, wat EU-burgers 
mondiger maakt en een nieuwe politieke impuls geeft aan het concept van het EU-
burgerschap;

1. is verheugd over dit verslag en herhaalt dat de interne markt pas volledig kan worden 
verwezenlijkt als de overblijvende grensoverschrijdende belemmeringen voor het vrije 
verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal worden weggenomen, zodat 
Europese burgers en bedrijven er tastbare voordelen van kunnen ondervinden;

2. neemt kennis van de recente publicaties van de Commissie over 'consumer empowerment' 
en 'de twintig belangrijkste zorgpunten', die aangeven waar de interne markt lacunes 
inzake informatie, wetgeving en uitvoering vertoont, en het daarnaast heeft over de 
vijandige houding van de burger en zijn gebrekkige kennis over zijn rechten binnen de 
markt;

3. benadrukt dat systemen voor alternatieve geschillenbeslechting zoals het SOLVIT-
netwerk hun nut hebben bewezen bij het oplossen van burgergerelateerde problemen, 
onder meer bij de erkenning van beroepskwalificaties en bij de overdraagbaarheid van 
pensioenen van mobiele werknemers, maar dat algemene geschillenbeslechting in Europa 
niettemin grotendeels ongelijk wordt toegepast; verzoekt de Commissie met klem om het 
communautair wetgevingsproces op het gebied van alternatieve geschillenbeslechting en 
collectieve verhaalmechanismen uiterlijk in 2012 af te ronden;

4. verzoekt de Commissie na te denken over de vaststelling van een handvest voor de 
burgers, zoals het Parlement in de bovenvermelde resolutie van 20 mei 2010 al vroeg, 
waarin zowel de rechten en plichten van de burger als grensoverschrijdende kwesties 
binnen de interne markt aan bod komen; meent dat dit handvest vrij verkrijgbaar zou 
moeten zijn en moet kunnen dienen als handboek voor alle burgers die in een andere 
lidstaat gaan wonen, werken, winkelen en handel drijven;

5. pleit voor een meer omvattende wetgevende aanpak van de EU inzake de versoepeling 
van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit die de burgerrechten vrijwaart, economische 
groei bevordert en investeert in menselijk kapitaal en het creëren van werkgelegenheid, en 
in die optiek de overblijvende belemmeringen ten aanzien van de vier vrijheden 
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wegneemt.


