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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. is verheugd over het verslag van de Commissie met als titel "De interne markt door de ogen 
van de mensen" (SEC(2011)1003) en beschouwt dit als een nuttig instrument om de 
belangrijkste zorgpunten van de burgers aan de beleidmakers bekend te maken en om burgers 
en ondernemingen te informeren over de problemen waarmee zij in de interne markt wellicht 
te maken krijgen; 

2. is ingenomen met de activiteiten van de "één-loketten" (Points of Single Contact, of PSC's), 
die de toegang vergemakkelijken tot informatie over zakelijke kansen in de lidstaten. Een 
PSC is één nationaal contactpunt waar alle noodzakelijke formaliteiten voor het oprichten 
van een onderneming zijn gecentraliseerd;

3. uit zijn voldoening over de positieve rol die SOLVIT, Uw Europa - Advies, het Enterprise 
Europe Network, de Europese Consumentencentra, de centrale voorlichtingsdienst Europe 
Direct en het Europees netwerk van diensten voor de arbeidsvoorziening spelen op het 
gebied van het oplossen van echte problemen in de interne markt; verzoekt de Commissie om 
na te gaan op welke manier de coördinatie tussen deze diensten kan worden verbeterd en 
dubbel werk en dubbele uitgaven kunnen worden vermeden;

4. verzoekt de Commissie om aandacht te besteden aan het opzetten van één "live" contactpunt 
voor burgers en consumenten via de contactbureaus van de Commissie in elke lidstaat; is van 
mening dat één "live" contactpunt in elke lidstaat de interne markt werkelijk toegankelijker 
zou helpen maken voor burgers, consumenten en ondernemingen;

5. stelt vast dat de Commissie verzoekschriften een massa verzoekschriften ontvangt die te 
maken hebben met de problemen waarmee burgers in de interne markt worden 
geconfronteerd, vooral in verband met de onjuiste omzetting of toepassing van het EU-recht; 
verzoekt de Commissie om in haar verslag de bevindingen en resultaten van de bij de 
Commissie verzoekschriften van het Parlement ingediende verzoekschriften op te nemen;  
benadrukt dat de verzoekschriftenprocedure beter dient te worden aangewend om het 
wetgevingsproces van de EU te verbeteren, onder meer door de burgers bewuster te maken 
van hun recht om een verzoekschrift in te dienen;

6. verzoekt de Commissie om de belangrijkste EU-wetgeving betreffende elk van de 
aangehaalde zorgpunten te vermelden zodat burgers, consumenten en bedrijven nuttige 
informatie ontvangen en het verslag beter kunnen begrijpen;

7. verzoekt de Commissie om, in toekomstige verslagen, analoge maatregelen te vermelden 
waarvoor zij duidelijk verantwoordelijk is, zoals het treffen van tijdige en passende 
maatregelen in het geval van een onjuiste omzetting van EU-wetgeving door de lidstaten, het 
zorg dragen voor de adequate toepassing van het EU-recht en het herzien van ondeugdelijke 
wetgeving;  

8. verzoekt de Commissie om voor elk van de vermelde zorgpunten een tabel op te stellen en 
daarin de actoren aan te geven die verantwoordelijk zijn voor oplossingen van elke 
vastgestelde grondoorzaak;

9. verzoekt de Commissie om na te gaan op welke manier het verslag over het EU-burgerschap 
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en het verslag met als titel "De interne markt door de ogen van de mensen" in de toekomst 
met elkaar kunnen worden versmolten om dubbel werk te vermijden, verwarring te 
voorkomen en het risico tegen te gaan dat problemen van oplossingen worden losgekoppeld.


