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SUGGESTIES

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

1. benadrukt dat het succes van EU-wetgeving altijd afhangt van haar toepassing en van de 
tijdige omzetting ervan in de nationale wetgeving van de lidstaten; acht in dit verband een 
regelmatig, zorgvuldig en doeltreffend toezicht essentieel en roept de Commissie op om in 
te grijpen bij tekortkomingen in de omzetting en om hierbij nauw met het Parlement te 
blijven samenwerken;

2. is ingenomen met de inzet die de Commissie aan de dag legt om de door burgers en 
ondernemingen geconstateerde problemen op de interne markt aan te pakken; is evenwel 
teleurgesteld over de geringe diepgang van het werkdocument;

3. wijst erop dat het noodzakelijk is om de problemen die burgers en ondernemingen 
ervaren, aan te pakken; merkt op dat veel van de geconstateerde probleemgebieden, 
ondanks de beperkte bewijzen die daarvoor worden aangedragen in het werkdocument, 
onlangs het voorwerp zijn geweest van een effectbeoordeling en van voorstellen van de 
Commissie; is van mening dat de Commissie, als zij maatregelen voorstelt, uitvoerig en 
overtuigend moet motiveren waarom zij in haar wetsontwerp voor een bepaalde 
beleidsoptie kiest; verzoekt het Parlement bij de behandeling van ontwerpvoorstellen ten 
volle rekening te houden met de nauwkeurigheid en overtuigingskracht van de door de 
Commissie opgestelde effectbeoordelingen, om er zo voor te zorgen dat de wetgeving die 
wordt aangenomen tegemoet komt aan de behoeften van zowel burgers als 
ondernemingen;

4. acht het van belang burgers, consumenten en ondernemingen volledige, objectieve en 
passende informatie te verstrekken over hun rechten op de interne markt; roept de 
Commissie en de lidstaten op hier een prioriteit van te maken en bruikbare 
informatiesystemen en communicatiestrategieën uit te werken, in het bijzonder met 
betrekking tot de sociale rechten van burgers, en met name voldoende financiële middelen 
ter beschikking te stellen voor de organisatie van voorlichtingscampagnes en die middelen 
op een verantwoorde manier aan te wenden; 

5. is van oordeel dat de uitwisseling van informatie en het bevorderen van samenwerking 
tussen nationale systemen belangrijk is en is in dit verband ingenomen met de onlangs 
bereikte koppeling van ondernemingsregisters1; blijft aandringen op grensoverschrijdende 
administratieve samenwerking en betere mogelijkheden tot netwerken via centrale 
platformen; is in dit kader ingenomen met de initiatieven van de Commissie, zoals het 
initiatief om een systeem te ontwikkelen voor de elektronische overdracht van 
socialezekerheidsgegevens tussen nationale socialezekerheidsstelsels;

6. benadrukt dat grensoverschrijdende tenuitvoerlegging en erkenning van besluiten en van 
de rechtsgevolgen van documenten cruciaal zijn voor de mobiliteit op de interne markt; 
ziet uit naar een onverwijlde toepassing van de verordening inzake erfrechten in alle EU-

                                               
1 Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 februari 2012 (2011/0038(COD)), P7_TA(2012)0033.
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lidstaten; dringt er bij de Commissie op aan haar inspanningen op het gebied van de 
erkenning van de rechtsgevolgen van akten van de burgerlijke stand – voortbouwend op 
het groenboek uit 20101 en de raadplegingen van 2011 – voort te zetten en volgt met 
belangstelling de wetgevingsvoorstellen voor 2013;

7. onderschrijft de toezegging om het probleem van de regelgevingslast aan te pakken; 
herinnert in dat verband aan het eerdere voornemen van het Parlement om van de 
Commissie te verlangen dat zij bij voorstellen voor nieuwe wetgeving een compensatie 
vaststelt ter hoogte van de met die wetgeving gemoeide kosten; herinnert voorts aan het 
verzoek van het Parlement om het programma voor het vereenvoudigen en verminderen 
van de administratieve lasten te verlengen en uit te breiden en kijkt daarom uit naar 
voorstellen om de administratieve en regelgevingslasten aan te pakken, waarmee een 
antwoord kan worden geboden op een groot aantal van de zorgpunten van burgers en 
ondernemingen ten aanzien van de interne markt;

8. is van mening dat het eerbiedigen van het beginsel "denk eerst klein" ervoor kan zorgen 
dat toekomstige wetgeving niet leidt tot bijkomende problemen en ergernissen voor 
burgers en ondernemingen die zich op de interne markt begeven;

9. benadrukt dat het, ondanks de vereenvoudiging van de wetgeving en de verlichting van de 
administratieve lasten voor ondernemingen die gebruik willen maken van de vrijheden op 
de interne markt, in het algemeen nodig is de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften ter 
bescherming van consumenten en werknemers te waarborgen;

10. beschouwt een doeltreffende handhaving op het gebied van verkoop via internet als 
bijzonder belangrijk en verwelkomt het voorstel voor onlinegeschillenbeslechting; acht 
een betere voorlichting van consumenten over hun rechten onontbeerlijk; is voornemens 
het voorstel voor een gemeenschappelijk Europees kooprecht zorgvuldig te onderzoeken 
en benadrukt dat dit recht een zeer hoog beschermingsniveau voor consumenten moet 
waarborgen; roept bovendien op tot het opstellen van "Europees modelcontracten"; acht 
het van belang passende regelingen voor digitale inhoud vast te stellen;

11. wijst in verband met de doeltreffende bescherming van intellectueel eigendom op de 
bestrijding van merk- en productpiraterij en beklemtoont dat er altijd een billijk evenwicht 
gevonden moet worden tussen enerzijds de belangen van rechthebbenden en alle andere 
betrokken partijen en anderzijds de bescherming van persoonsgegevens van Europese 
burgers. 

                                               
1 COM(2010)0747.



AD\903642NL.doc 5/5 PE486.197v02-00

NL

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring 31.5.2012

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

23
0
0

Bij de eindstemming aanwezige leden Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe 
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-
Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Evelyn Regner, Francesco 
Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, 
Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, 
Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Elisabeth Morin-Chartier


