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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over governance en partnerschap op de binnenmarkt
(2010/2289(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Naar een Single Market Act. Voor een 
sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen: 50 voorstellen om beter 
samen te werken, te ondernemen en zaken te doen" (COM(2010)0608),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Europa 2020 – Een strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Een interne markt voor de 21e eeuw" 
(COM(2007)0724) en het begeleidend werkdocument van de diensten van de Commissie 
getiteld “De interne markt: overzicht van verwezenlijkingen" (SEC(2007)1521),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 4 september 2007 over de evaluatie van de interne 
markt1 en het werkdocument van de diensten van de Commissie getiteld "De evaluatie van 
de interne markt: een jaar later" (SEC(2008)3064),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Slimme regelgeving in de Europese 
Unie" (COM(2010)0543),

– gezien het 27e jaarverslag van de Commissie betreffende de controle op de toepassing van 
het EU-recht en het begeleidend werkdocument van de diensten van de Commissie 
getiteld "Situatie in de verschillende sectoren" (SEC(2010)1143),

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 29 juni 2009 over maatregelen ter 
verbetering van de werking van de interne markt (C(2009)4728),

– gezien de conclusies van de Raad van 10 december 2010 over de Single Market Act,

– gezien het verslag van professor Mario Monti aan de Commissie over het opnieuw tot 
leven brengen van de interne markt,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 mei 2010 over het verwezenlijken van een 
interne markt voor consumenten en burgers2,

– gezien het scorebord van de interne markt nr. 21 (2010) en onder verwijzing naar zijn 
resoluties van 9 maart 20103 en 23 september 20084 over het scorebord van de interne 
markt, 

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Een Europa van resultaten - Toepassing 

                                               
1 PB C 187E van 27.7.2008, blz. 80.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0186.
3 PB C 349E van 22.12.2010, blz. 25.
4 PB C 8E van 14.1.2010, blz. 7.



PE456.686v02-00 4/12 PR\855011NL.doc

NL

van het Gemeenschapsrecht" (COM(2007)0502),

– gelet op de artikelen 258 t/m 260 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

– gelet op artikel 10 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie juridische zaken en ... (A7-0000/2010),

A. overwegende dat voor het weer op gang brengen van de interne markt de actieve steun 
nodig is van alle Europese instellingen, lidstaten en belanghebbenden, 

B. overwegende dat er nog steeds een aanzienlijke kloof bestaat tussen de regels die voor de 
interne markt gelden, en de voordelen die zij in de praktijk voor burgers en bedrijven 
opleveren,

C. overwegende dat de gemiddelde omzettingsachterstand in de EU 1,7% bedraagt, 
uitgaande van de gevallen waarin bij de omzetting van een richtlijn de uiterste termijn 
wordt overschreden en door de Commissie een inbreukprocedure wegens niet-naleving is 
ingeleid,

I. Inleiding 

1. is verheugd over de mededeling van de Commissie getiteld "Naar een Single Market Act" 
en met name over het derde hoofdstuk;

2. dringt er bij de Commissie en de Raad op aan nog sterker te kiezen voor een holistische 
benadering bij het weer op gang brengen van de interne markt en de 
binnenmarktprioriteiten te integreren in alle beleidsterreinen die essentieel zijn voor de 
totstandbrenging van de interne markt ten behoeve van de Europese burgers, consumenten 
en bedrijven;

3. is van mening dat de verbetering van de Europese economische governance, de uitvoering 
van de EU 2020-strategie en het weer op gang brengen van de interne markt even 
belangrijk zijn voor de revitalisering van de Europese economie;

II. Versterking van politiek leiderschap en partnerschap

4. is ervan overtuigd dat een van de grootste uitdagingen bij het weer op gang brengen van 
de interne markt is dat er moet worden gezorgd voor politiek leiderschap, engagement en 
coördinatie;  is van mening dat brede sturing door het hoogste politieke niveau cruciaal is 
om de interne markt een nieuwe impuls te geven;

5. dringt er bij de regeringen van de lidstaten op aan de doorstart van de interne markt tot 
hun eigen verantwoordelijkheid te maken; is verheugd over initiatieven van de lidstaten 
om hun omgang met binnenmarktrichtlijnen te optimaliseren door het verbeteren van de 
coördinatie, het opzetten van aanmoedigingsstelsels en het vergroten van het politieke 
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belang dat aan de omzetting wordt toegekend; 

6. merkt op dat de binnenmarktvoorschriften vaak door lokale en regionale instanties worden 
uitgevoerd; verzoekt de Commissie en de lidstaten het partnerschap met de lokale en 
regionale instanties verder te ontwikkelen en te verbreden van het cohesiebeleid naar een 
internemarktbeleid;

7. wijst op de grotere rol die de nationale parlementen in het kader van het Verdrag van 
Lissabon spelen bij de goedkeuring van EU-wetgeving; moedigt de nationale parlementen 
aan om zich gedurende de hele wetgevingscyclus bezig te houden met 
internemarktvoorschriften en deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten met het 
Europees Parlement;

8. is verheugd over het voornemen van de Commissie om het overleg en de dialoog met 
maatschappelijke organisaties te intensiveren;

III.Regulering van de interne markt

9. is van mening dat de efficiëntie en legitimiteit van de interne markt globaal gezien te 
lijden hebben van het feit dat de governance van de interne markt zo complex is;

10. is van mening dat het zou bijdragen tot een duidelijker reguleringssituatie en een 
vermindering van de transactiekosten in verband met de omzetting aks er gebruik zou
worden gemaakt van verordeningen in plaats van richtlijnen; verzoekt de Commissie 
gerichter te werk te gaan bij de keuze van wetgevingsinstrumenten en deze te laten 
afhangen van de juridische en inhoudelijke kenmerken van de uit te voeren bepalingen;

11. is van mening dat concordantietabellen van essentieel belang zijn voor een correcte 
toepassing van de internemarktvoorschriften;

IV. Administratieve coördinatie, informatie en instrumenten voor probleemoplossing

12. steunt de voorstellen in de Single Market Act die erop gericht zijn de administratieve 
samenwerking tussen de lidstaten verder te ontwikkelen, o.a. door het informatiesysteem 
voor de interne markt naar andere wetgevingsterreinen uit te breiden; 

13. stelt voor dat de Commissie en de lidstaten de talrijke éénloketdiensten voor informatie en 
probleemoplossing coördineren en, waar van toepassing, consolideren; 

14. moedigt de lidstaten aan de één-loketten, als bedoeld in de dienstenrichtlijn, om te vormen 
tot echte centrale aanspreekpunten waar bedrijven gemakkelijk aan alle informatie kunnen 
komen die zij voor hun activiteiten nodig hebben, waaronder informatie over het 
toepasselijke belastingregime;

V. Handhaving

15. is van mening dat de inbreukprocedure een centraal instrument blijft om de werking van 
de interne markt te waarborgen; 

16. verzoekt de Commissie weerstand te bieden aan alle politieke inmenging en onmiddellijk 
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een inbreukprocedure te beginnen wanneer instrumenten voor precontentieuze 
probleemoplossing het laten afweten;

17. merkt op dat de recente jurisprudentie van het Hof van Justitie de Commissie nieuwe 
aanknopingspunten biedt voor de aanpak van "algemene en structurele inbreuken" van de 
lidstaten op de internemarktvoorschriften;

18. verzoekt de Commissie ten volle gebruik te maken van de met artikel 260 van het VWEU 
ingevoerde wijzigingen, die het mogelijk moeten maken om in de context van 
inbreukprocedures eenvoudiger en sneller boetes op te leggen;

19. betreurt het dat teveel inbreukprocedures lang aanslepen voordat zij worden afgesloten of 
aan het Hof van Justitie worden voorgelegd;

20. steunt de initiatieven van de Commissie om alternatieven te ontwikkelen voor de 
oplossing van geschillen in de EU;

VI. Toezicht, evaluatie en modernisering

21 is voorstander van een gerichte en op feiten gebaseerde benadering van markttoezicht en –
evaluatie; verzoekt de Commissie haar instrumenten voor het markttoezicht verder te 
blijven ontwikkelen door de methodologie, de indicatoren en de gegevensverzameling te 
verbeteren, met inachtneming van de beginselen van uitvoerbaarheid en rentabiliteit;

22. wijst op de procedure van wederzijdse beoordeling waarin de dienstenrichtlijn voorziet als 
innovatief middel om van intercollegiale toetsing gebruik te maken voor de verbetering 
van de omzettingskwaliteit; is er voorstander van om in voorkomend geval de procedure 
van wederzijdse beoordeling ook op andere terreinen toe te passen, bijv. bij het vrije 
verkeer van goederen;

23. moedigt de lidstaten ertoe aan de nationale voorschriften en procedures die van invloed 
zijn op het vrije verkeer van diensten en goederen regelmatig te bekijken om de nationale 
regelgeving te vereenvoudigen en te moderniseren en overlappingen uit de weg te ruimen;

VII. Centrale acties ter versterking van governance en partnerschap

24. stelt voor aan de voorzitter van de Europese Raad een mandaat te verstrekken om in 
nauwe samenwerking met de voorzitter van de Commissie zorg te dragen voor de 
coördinatie van en het toezicht op de maatregelen om de interne markt weer op gang te 
brengen;

25. wenst dat elke voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad wordt gewijd aan de 
beoordeling van de toestand van de interne markt, aan de hand van een monitoringproces 
waarmee de verwezenlijking van de tussentijdse doelstellingen wordt geëvalueerd; beveelt 
aan dat de Raad Concurrentievermogen een grotere verantwoordelijkheid krijgt voor de 
behandeling van internemarktkwesties die verband houden met alle beleidsmaatregelen 
ten behoeve van de interne markt;

26. verzoekt de lidstaten correlatietabellen voor alle internemarktrichtlijnen op te stellen en 
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openbaar te maken;

27. verzoekt de lidstaten en de Commissie er zorg voor te dragen dat de 
omzettingsachterstand bij internemarktrichtlijnen, zowel bij de nog niet als bij de incorrect 
uitgevoerde omzetting, in 2012 is teruggebracht tot 0,5%;

28. verzoekt de Commissie een periode van 12 maanden als benchmark te hanteren voor de 
gemiddelde maximumtermijn voor de behandeling van inbreuken, vanaf het aanleggen 
van het dossier tot het verzenden van de aanvraag naar het Hof van Justitie;

29. verzoekt de Commissie een benchmark voor te stellen voor de periode waarbinnen de 
lidstaten aan arresten van het Hof van Justitie moeten voldoen;

30. verzoekt de Commissie een verslag op te stellen over de doeltreffendheid van de 
bestaande "beste praktijken" in de lidstaten, daarbij uitgaand van haar aanbeveling van 29 
juni 2009 over maatregelen ter verbetering van de werking van de interne markt tegen 
eind 2011;

31. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Versterking van politiek leiderschap en partnerschap

Uw rapporteur is van mening dat een van de centrale uitdagingen bij het weer op gang 
brengen van de interne markt is dat er moet worden gezorgd voor politiek leiderschap, 
engagement en coördinatie. De 50 daartoe strekkende voorstellen liggen op het gebied van 
talrijke portefeuilles, zodat de bevoegdheden van verscheidene leden van de Commissie in het 
geding zijn en diverse commissies van het Europees Parlement er op hun werkterrein mee te 
maken krijgen. In de Raad wordt de Single Market Act bovendien verdeeld over verschillende 
Raadsconfiguraties met een sterk uiteenlopende rol en effectiviteit. Ook de nationale instellen 
vertonen grote verschillen qua samenstelling en organisatiecultuur.

Naar de mening van de rapporteur is de versterking van de rol van de Raad 
Concurrentievermogen, zoals voorgesteld in de conclusies van de Raad over de Single Market 
Act van 10 december 2010, een noodzakelijke voorwaarde, maar niet toereikend om politiek 
leiderschap, engagement en coördinatie te garanderen. 

De rapporteur is van mening dat sturing door het hoogste politieke niveau cruciaal is om de 
interne markt een nieuwe impuls te geven. Zij stelt daarom voor aan de voorzitter van de 
Europese Raad een mandaat te verstrekken om in nauwe samenwerking met de voorzitter van 
de Commissie zorg te dragen voor de coördinatie van en het toezicht op de maatregelen om de 
interne markt weer op gang te brengen. Elke voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad 
dient te worden gewijd aan de beoordeling van de toestand van de interne markt, aan de hand 
van een monitoringproces waarmee de verwezenlijking van de tussentijdse doelstellingen 
wordt geëvalueerd. In dit verband merkt de rapporteur op dat het Hongaarse voorzitterschap 
van plan is om al in februari 2011 voor het eerst een Europese Raad over een sectoraal thema 
te houden1.

De rapporteur is ervan overtuigd dat ook de steun en het engagement van de lidstaten cruciaal 
zullen blijken om de interne markt weer op gang te brengen. Zij zwaait de lidstaten lof toe 
voor hun inspanningen om de omzetting en uitvoering van internemarktvoorschriften te 
verbeteren. Tot deze "goede praktijken" behoren periodieke evaluaties van 
omzettingssystemen, het opzetten van contactpunten in verschillende ministeries en het 
inrichten van waarschuwingssystemen die afgaan wanneer de uiterste omzettingstermijn 
nadert.

De rapporteur merkt op dat de lidstaten vóór de publicatie van een richtlijn verschillende 
maatregelen kunnen nemen om de omzetting en de uitvoering soepeler te laten verlopen. 
Daartoe behoren het ontwikkelen van omzettingsplannen zodra er een politiek akkoord is 
bereikt, voorafgaande vaststelling van de bevoegdheden en/of een analyse van de gevolgen 
voor de wetgeving, een regelmatige informatieoverdracht tussen de ministeries die belast zijn 
met de onderhandelingen c.q. de omzetting en inschakeling van het parlement in een vroeg 
stadium van de onderhandelingen over nieuwe Europese wetgeving, waardoor de omzetting 
gemakkelijker schijnt te verlopen nadat de wetgeving is goedgekeurd.

                                               
1 Het Hongaarse voorzitterschap heeft plannen voor een Europese top over het energiebeleid van de EU.
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De rapporteur is ook van mening dat de lidstaten hun eigen prioriteiten moeten vaststellen en, 
uitgaande van de prioriteiten voor de interne markt, hun eigen agenda moeten opstellen om 
van de interne markt werkelijk hun eigen project te maken.

Volgens de rapporteur moet de partnerschapsbenadering die de Commissie voorstaat, van 
twee extra steunpilaren worden voorzien. 

Ten eerste moet naar haar mening het partnerschap met de lokale en regionale instanties 
worden verbreed van een cohesiebeleid naar een internemarktbeleid. Zeer vaak worden de 
binnenmarktvoorschriften door de regionale en lokale instanties in de lidstaten uitgevoerd. De 
ervaring met de uitvoering van de dienstenrichtlijn heeft duidelijk gemaakt dat de 
betrokkenheid van regionale en lokale instanties uiterst belangrijk kan zijn als men wil 
bereiken dat internemarktwetgeving correct wordt uitgevoerd en toegepast. 

De rapporteur stelt vast dat sommige lidstaten al specifieke maatregelen hebben genomen om 
tot een partnerschap met lokale en regionale actoren te komen, o.a. door speciale netwerken te 
creëren, bijv. op het gebied van overheidsaanbestedingen of markttoezicht, waarin regionale 
en lokale autoriteiten bij elkaar worden gebracht. 

Ten tweede gelooft de rapporteur dat het element van dialoog en partnerschap in de 
governance van de interne markt moet worden versterkt door de nationale parlementen meer 
inspraak te geven. De inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon biedt de nationale 
parlementen de gelegenheid om internemarktvoorschriften gedurende de hele 
wetgevingscyclus onder de loep te nemen en deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten met 
het Europees Parlement. Zij merkt op dat, als de nationale parlementen vroegtijdig worden 
betrokken bij de behandeling van een richtlijnvoorstel op Europees niveau, vervolgens de 
goedkeuring van omzettingsmaatregelen in de lidstaten sneller zou kunnen verlopen. Ook zou 
dankzij een permanente informatie-uitwisseling met de nationale parlementen over de 
voortgang van de omzettingen het omzettingsproces kunnen worden gefaciliteerd.

Regulering van de interne markt

Naar de mening van de rapporteur zijn de structuren en processen voor de governance van de 
interne markt buitensporig complex. Het afleggen van verantwoordelijkheid wordt daardoor 
bemoeilijkt en de efficiëntie en legitimiteit van de interne markt worden globaal gezien 
aangetast. Zij gelooft dat er bij de verdere ontwikkeling van de governance van de interne 
markt meer belang moet worden toegekend aan de beginselen transparantie en 
verantwoordingsplicht.

De rapporteur is van mening dat een gerichtere keuze van wetgevingsinstrumenten, 
afhankelijk van de juridische en inhoudelijke kenmerken van de uit te voeren bepalingen, zou 
bijdragen tot meer duidelijkheid in de regelgeving en zou leiden tot minder transactiekosten in 
verband met de omzetting.

De rapporteur wijst erop dat de lidstaten krachtens artikel 4, lid 3, van het VEU gehouden zijn 
de Commissie te ondersteunen bij de uitvoering van haar taak, namelijk erop toezien dat de 
Verdragsbepalingen en de door de instellingen getroffen maatregelen worden uitgevoerd. De 
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lidstaten dienen daarom de Commissie duidelijke en nauwkeurige informatie te verstrekken 
over de uitvoering van richtlijnen.

Naar de mening van de rapporteur moeten de lidstaten voor alle internemarktrichtlijnen 
concordantietabellen overleggen met de nationale voorschriften waarmee de uit de richtlijnen 
voortvloeiende verplichtingen in nationaal recht worden omgezet, en deze openbaar maken 
(SMA-voorstel nr. 47). 

Administratieve coördinatie en instrumenten voor probleemoplossing

De rapporteur steunt SMA-voorstel nr. 45, dat erop gericht is de administratieve 
samenwerking tussen de lidstaten verder te ontwikkelen via het informatiesysteem voor de 
interne markt (IMI), dat naar andere wetgevingsterreinen, zoals e-handel en 
overheidsopdrachten, zou kunnen worden uitgebreid.

Zij meent dat een grotere interactie tussen de voor internemarktvraagstukken bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten niet alleen nuttig is om problemen bij de uitvoering van 
specifieke richtlijnen op te lossen, maar ook een bijdrage levert tot het ontstaan van 
wederzijds vertrouwen tussen deze autoriteiten en op lange termijn tot een sterkere interne 
markt (Europese dimensie van het overheidsbestuur in de lidstaten).

De rapporteur stelt vast dat er ten behoeve van burgers en bedrijven diverse instrumenten zijn 
om informatie over de interne markt te verstrekken en problemen in dat verband op te lossen. 
Zij stelt voor dat de Commissie en de lidstaten de éénloketdiensten voor informatie en 
probleemoplossing coördineren en, waar van toepassing, consolideren (SMA-voorstellen 49 
en 50).

De rapporteur is er voorstander van om de informele instrumenten voor probleemoplossing, 
met name het SOLVIT-netwerk, te versterken. Zij is van mening dat de Commissie zich bij de 
versterking van SOLVIT dient te houden aan het verslag van het Parlement van 2 maart 2010 
over SOLVIT (2009/2138(INI)).

Tevens stelt de rapporteur de lidstaten en de Commissie voor om naar echte 
éénloketvoorzieningen te streven, waar een bepaalde doelgroep alle nodige informatie kan 
krijgen, bijv. met het oog op de uitoefening van een bepaalde activiteit. In dit verband doet zij 
de suggestie om de één-loketten, als bedoeld in de dienstenrichtlijn, ook informatie over het 
toepasselijke belastingregime te laten verstrekken.

Handhaving

De rapporteur is van mening dat de inbreukprocedure een centraal instrument moet blijven om 
de werking van de interne markt te waarborgen. Zij moedigt de Commissie ertoe aan 
consequent inbreukprocedures in te leiden wanneer instrumenten voor precontentieuze 
probleemoplossing geen uitkomst bieden, en daarbij ten volle gebruik te maken van de met 
artikel 260 van het VWEU ingevoerde wijzigingen, die het mogelijk maken om in de context 
van dergelijke procedures eenvoudiger en sneller boetes op te leggen.
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De rapporteur is voorts van mening dat de recente jurisprudentie van het Hof van Justitie de 
Commissie nieuwe mogelijkheden biedt voor de aanpak van "algemene en structurele 
inbreuken" van de lidstaten op de internemarktvoorschriften. Traditioneel vormden 
individuele voorvallen de basis voor inbreukprocedures van de Commissie. In de zaak 
Commissie/Ierland1 heeft het Hof evenwel aanvaard dat de Commissie niet alleen wegens 
specifieke schendingen van het EU-recht een zaak tegen een lidstaat kan beginnen, maar ook 
wegens "algemene en structurele inbreuken" van een lidstaat op zijn uit het EU-recht 
voortvloeiende verplichtingen. De Commissie wilde geen specifieke voorvallen naar voren 
brengen, maar aantonen dat er sprake was van "systematisch tekortschietende 
bestuurspraktijken", en zij argumenteerde dat Ierland stelselmatig niet aan de afvalrichtlijn 
had voldaan. 

Het begrip "algemene en structurele inbreuk" heeft twee belangrijke implicaties. Ten eerste 
kan de Commissie tijdens de behandeling door het Hof nieuwe voorbeelden aanvoeren van 
inbreuken op een bepaalde uit het EU-recht voortvloeiende verplichting. Ten tweede moet de 
in overtreding zijnde lidstaat niet alleen de geconstateerde schendingen corrigeren, maar in 
fundamentelere zin zijn bestuurspraktijk aanpassen. 

De rapporteur is van mening dat het begrip "algemene en structurele inbreuk" het pad zou 
kunnen effenen voor een betere handhaving van de internemarktverplichtingen op gebieden 
als overheidsopdrachten.

De rapporteur stelt dat er niet alleen harder moet worden gewerkt met het oog op een tijdige 
omzetting, maar ook om een correcte omzetting te garanderen. Zij verzoekt de lidstaten ernaar 
te streven dat de omzettingsachterstand bij internemarktrichtlijnen, zowel bij de nog niet als 
bij de incorrect uitgevoerde omzetting, in 2012 is teruggebracht tot 0,5%.

De rapporteur stelt vast dat met formele inbreukprocedures gewoonlijk veel tijd gemoeid is 
(gemiddeld duurt het in de EU-15 28 maanden en in de EU-12 16 maanden voordat een 
procedure is afgerond). Zij dringt er bij de Commissie op aan een periode van 12 maanden als 
benchmark te hanteren voor de gemiddelde maximumtermijn voor de behandeling van 
inbreuken.

De rapporteur constateert dat de nationale instanties gemiddeld 17,7 maanden nodig hebben 
om aan een arrest van het Hof te voldoen, nadat dit heeft vastgesteld dat een lidstaat zijn 
verplichtingen niet is nagekomen. Zij verzoekt de Commissie een benchmark voor te stellen 
voor de periode waarbinnen de lidstaten aan arresten van het Hof van Justitie moeten voldoen.

Toezicht, evaluatie en modernisering

Volgens de rapporteur kan een goede governance van de interne markt alleen worden 
verzekerd door middel van kwalitatief goede informatie over de werking van de interne 
markt. Er moet gebruik worden gemaakt van adequate instrumenten voor het toezicht op en de 
evaluatie van het internemarktbeleid om een samenhangend beeld te krijgen van de 
                                               
1 Zaak C-494/01, Commissie/Ierland, Jurispr. 2005, blz. I-3331.
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verschillende stadia van de beleidscyclus, vanaf de ontwerpfase tot de uitvoeringsfase. 

De rapporteur stimuleert de Commissie om haar instrumenten voor markttoezicht verder te 
ontwikkelen, uitgaande van haar ervaringen met succesvolle instrumenten. Haars inziens moet 
er prioriteit worden toegekend aan de verbetering van de methodologie, de indicatoren en de 
gegevensverzameling, met inachtneming van de beginselen van uitvoerbaarheid en 
rentabiliteit.

De rapporteur is van mening dat de lidstaten zich sterker moeten gaan bezighouden met de 
evaluatie van en het toezicht op internemarktvoorschriften. Zij moedigt de lidstaten er met 
name toe aan de internemarktwetgeving regelmatig aan een evaluatie te onderwerpen en 
daarbij de nationale voorschriften en procedures die van invloed zijn op het vrije verkeer van 
diensten en goederen tegen het licht te houden, teneinde de nationale regelgeving te 
vereenvoudigen en te moderniseren en overlappingen uit de weg te ruimen.


