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SUGGESTIES

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

1. stelt met voldoening vast dat het uitvoeringspeil van betalingskredieten in titel 12 
gestegen is; maakt zich zorgen over het lage uitvoeringspeil op het gebied van het 
consumentenbeleid en vraagt dat de Commissie de nodige maatregelen neemt om de 
betrouwbaarheid van de ramingen met betrekking tot de betalingsbehoeften te verbeteren;

2. verheugt zich over het initiatief van de Commissie om workshops te organiseren in de 
lidstaten met als doel de problemen aan te pakken waarmee nationale administraties te 
maken krijgen bij de uitvoering en handhaving van de wetgeving inzake de interne markt; 
meent dat dit een positieve invloed zal hebben op de uitvoeringsgraad;

3. is ingenomen met het belang dat de Commissie hecht aan het promoten van SOLVIT en 
EU-Pilot als alternatieve mechanismen voor het oplossen van problemen, en verzoekt de 
Commissie haar inspanningen in dit verband te intensiveren; herhaalt dat het voorstander 
is van een afzonderlijke begrotingslijn voor SOLVIT; is ingenomen met de vernieuwde 
centrale webpagina Uw Europa, waar internetgebruikers informatie kunnen vinden over 
de rechten van consumenten in diverse sectoren en waarlangs ze voorts toegang kunnen 
krijgen tot hulpverlenende diensten;

4. verheugt zich over de handhaving van de financiële steun aan het netwerk van Europese 
centra voor de consument (ECC) en over de bestelde studie ter beoordeling van de 
doeltreffendheid ervan; vraagt dat de Commissie gebruikmaakt van de conclusies van 
deze studie en maatregelen neemt om enerzijds de kwaliteit van de aangeboden diensten te 
verbeteren en anderzijds de bekendheid van het ECC-netwerk bij de consumenten te 
vergroten;

5. vraagt dat de Commissie grotere inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de 
rekeningafschriften van de lidstaten voor de traditionele eigen middelen nauwkeurig zijn, 
en het nationale douanetoezicht versterkt met als doel, conform de aanbeveling van de 
Rekenkamer (punt 2.21), fouten in de bedragen betreffende de verkregen traditionele 
eigen middelen te vermijden;

6. is zich bewust van de inspanningen van de Commissie voor wat de tenuitvoerlegging van 
het gemoderniseerde douanewetboek betreft; stelt vast dat de uitvoering vertraging heeft 
opgelopen en vraagt de Commissie met aandrang een realistischer tijdslimiet vast te 
leggen.


