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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming als commissie ten principale onderstaande suggesties op te nemen 
in haar ontwerpresolutie:

1. erkent de mogelijkheden van de dienstenrichtlijn voor de verdere eenwording van de 
economie van de EU en de nieuwe start van de interne markt door bevordering van de 
economische groei en de mededinging en door de bijdrage tot werkgelegenheid en 
schepping van banen, aangezien diensten een aanzienlijk deel van BBP en 
werkgelegenheid in de EU voor hun rekening nemen; is van mening dat de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn in deze zin een stimulans kan zijn voor de verhouding 
tussen interne markt en cohesiebeleid, die elkaar onderling versterken;

2. is van mening dat het informatiesysteem voor de interne markt  en het éénloketsysteem 
doordat zij een hoge mate van ambtelijke samenwerking tussen alle betrokken instanties 
vereisen, de weg kunnen effenen naar meer interoperabiliteit en de ontwikkeling van 
netwerken op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau in de gehele EU; is echter van 
mening dat erop dient te worden toegezien dat dit voor de betrokken partijen, met name 
plaatselijke en regionale overheden, geen extra lasten met zich meebrengt;

3. spreekt de hoop uit dat de in de richtlijn gestelde doelen in de nabije toekomst worden 
verwezenlijkt en dat de gehele EU en haar regio’s hiervan profiteren en aldus bijdragen tot 
werkelijke economische, sociale en territoriale samenhang; wijst met nadruk op de rol die 
de Structuurfondsen en andere financieringsinstrumenten spelen bij beschikbaarstelling en 
waarborging van infrastructuur zoals vervoer, telecommunicatie en onderzoek en 
vernieuwing, beschikbaarstelling van collectieve voorzieningen en overheidsdiensten in 
de regio’s, met name in gebieden die voor investeerders onaantrekkelijk zijn, en bij 
ondersteuning van stimulering van de uitwisseling van optimale werkmethoden bij het 
verlenen van centrale diensten; dringt in dit verband aan op meer samenhang en 
coördinatie van alle vormen van beleid;

4. is van mening dat overheidsinstanties, om de administratieve procedures doeltreffender te 
maken, verplicht moeten worden zich te houden aan het meertaligheidsbeginsel door naast 
hun eigen taal één van de officiële werktalen van de EU te gebruiken en, zo mogelijk, een 
gekozen taal van het land waarmee zij economisch of – indien dit niet kan worden 
vastgesteld – territoriaal het innigst samenwerken;

5. verzoekt de Commissie de gevolgen van de richtlijn voor de regio’s van meet af aan 
doelmatig te volgen en te beoordelen en toe te zien op doelmatige coördinatie van alle 
vormen van beleid, met name instrumenten van het cohesiebeleid, door vast te stellen 
waar er behoefte is aan infrastructuur, opleiding, onderzoek en vernieuwing, en op 
regionaal en plaatselijk niveau de nodige aanpassingen aan te brengen;

6. verwacht dat de administratieve lasten door de richtlijn daadwerkelijk afnemen, met name 
voor het MKB, dat het leeuwendeel van de dienstverlening voor zijn rekening neemt;

7. dringt erop aan dat de toepassing van de in de richtlijn bepaalde beperkingen met 
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betrekking tot diensten van algemeen economisch belang naar behoren en grondig wordt 
gecontroleerd, terwijl rekening wordt gehouden met de verdeling van bevoegdheden 
tussen Unie en lidstaten.


