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SUGGESTIES

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

1. steunt het idee van de Commissie om te beginnen met de Single Market Act, een 
omvattend en pragmatisch debat in heel Europa over de kosten en baten van de interne 
markt, en verzoekt de Commissie een doeltreffende toepassing te waarborgen van de 
regels voor de interne markt die de administratieve lasten voor de burgers verminderen; 

2. is verheugd over het doel om de Europese burgers in het middelpunt van de interne markt 
te plaatsen ter stimulering van de economische wederopleving in Europa, die het 
vertrouwen in de interne markt kan herstellen; 

3. deelt de overtuiging dat de volledige verwezenlijking van de Europese interne markt het 
fundament moet vormen van de voltooiing van het proces van politieke en economische 
integratie;

4. is het eens met het doel om samen een concurrerende interne markt op Europees niveau op 
te bouwen en te streven naar een ambitieuzer sociaal marktbeleid dat de uitdagingen waar 
wij vandaag de dag voor staan aan kan gaan, nieuwe arbeidsmogelijkheden kan scheppen 
en een slimme, duurzame en inclusieve groei kan bevorderen die van algemeen nut is voor 
ondernemingen en de burgers;

5. juicht het toe dat de Commissie de lidstaten oproept hun achterstand bij de omzetting van 
internemarktrichtlijnen terug te dringen tot 0,5% en kennis te geven van 
concordantietabellen met hun omzettingsmaatregelen;

6. herhaalt haar eisen voor een aanzienlijke verkorting van de duur van de 
inbreukprocedures, die door de Commissie worden gestart om de wetgeving van de 
lidstaten in overeenstemming te brengen met EU-wetgeving, maar betreurt ten zeerste dat 
zulke procedures geen direct effect hebben op de burgers of ingezetenen van de EU die 
mogelijk het slachtoffer zijn van het gebrek aan rechtshandhaving in de EU;

7. bevestigt dat de lidstaten de plicht hebben de Europese wetgeving inzake de interne markt 
en de daarmee samenhangende rechten van de Europese burgers aan te nemen en ten 
uitvoer te leggen; 

8. steunt de wens van de Commissie om het maatschappelijk middenveld (belanghebbenden, 
ngo's, vakbonden, werkgevers) vaker te raadplegen bij de voorbereiding van 
wetgevingsteksten met betrekking tot de interne markt;

9. is van oordeel dat de verzoekschriftenprocedure een goede bijdrage kan leveren aan een 
soepeler benadering door de burgers van de interne markt;

10. is van oordeel dat de EU de inzichten van de burgers over de interne markt moet 
veranderen door de mensen bewust te maken van de voordelen die zij biedt en door die 



PE456.866v01-00 4/4 PA\854595NL.doc

NL

voordelen begrijpelijker te maken;

11. verzoekt de Commissie een duidelijk en eenvoudig toegankelijk "Handvest voor de 
burgers" aan te nemen inzake het recht om overal in de EU te leven en te werken en een 
meertalige, doelgerichte mededeling op te stellen over de dagelijkse problemen die de 
burgers tegenkomen als zij zich in Europa bewegen of in Europa kopen of verkopen en de 
basisbescherming op het gebied van sociale zekerheid, gezondheid, consumenten en 
milieu waar zij op kunnen rekenen;

12. vraagt om een werkelijke actie ter bevordering van de one-stop shops (één-loketsystemen) 
voor EU-rechten voor burgers die advies of genoegdoening zoeken, om de Europese 
burgers bewust te maken van de realiteit van de interne markt, en vindt dat het Europees 
Parlement hier direct bij betrokken moet zijn in zijn communicatiestrategie;

13. vraagt de Commissie praktische voorstellen te doen om de consumenten beter te 
beschermen tegen oneerlijke commerciële praktijken tegen kleine ondernemingen en 
individuele burgers;

14. stimuleert het gebruik van alternatieve mechanismen van geschillenbeslechting, in het 
kader van de interne markt, met de mogelijkheid om daartoe zijn toevlucht te nemen via 
een online procedure;

15. wijst op de positieve rol van SOLVIT bij de kostenbesparing van Europese burgers en het 
vinden van informele oplossingen voor problemen waarmee burgers en bedrijfsleven 
wegens onjuiste toepassing van de wettelijke internemarktvoorschriften door 
overheidsinstanties worden geconfronteerd;

16. neemt met speciale belangstelling kennis van alle inspanningen die erop zijn gericht de 
EU te voorzien van een modern, efficiënter en effectiever vervoersnetwerk dat, door de 
afstanden te verkorten, de Europese burgers dichter bij elkaar brengt en het gevoel van 
saamhorigheid en burgerschap helpt te versterken;

17. is van oordeel dat een verbetering van de consumentenbeschermingsregelingen en 
gegevensbescherming in de gehele EU het vertrouwen van de consument in 
grensoverschrijdende online-transacties kan vergroten;

18. benadrukt dat de interne markt ten uitvoer moet worden gelegd met volledig respect voor 
de rechten van de burgers en ingezetenen van de Unie, zoals opgenomen in het Handvest 
van de grondrechten.


