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Geachte voorzitter,

In het kader van bovengenoemde procedure heeft de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming besloten een schriftelijk advies te doen toekomen aan uw 
commissie.

De Commissie interne markt en consumentenbescherming heeft de kwestie tijdens haar 
vergadering van 22 februari 2021 behandeld. Tijdens die vergadering heeft de commissie 
besloten de bevoegde Begrotingscommissie te verzoeken onderstaande suggesties (zie 
bijlage) in haar ontwerpresolutie op te nemen1.

Hoogachtend,

1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Eugen Jurzyca (rapporteur voor advies), Anna Cavazzini (voorzitter), 
Andrus Ansip (ondervoorzitter), Maria Grapini (ondervoorzitter), Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam 
Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, 
Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro 
Gozi, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, 
Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Adriana Maldonado López, Morten Løkkegaard, Antonius Manders, 
Beata Mazurek, Sven Mikser, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Tsvetelina Penkova, 
Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Kim Van Sparrentak, Barbara 
Thaler, Edina Tóth, Tom Vandenkendelaere, Marco Zullo.
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Bijlage: suggesties
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SUGGESTIES

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

1. stelt vast dat de COVID-19-crisis het vrije verkeer van personen, goederen en diensten 
in de EU, een van de waardevolste verworvenheden van de Unie, heeft belemmerd; 
dringt aan op adequate en doeltreffende initiatieven om de eengemaakte markt te 
herstellen, verder te verdiepen en te voltooien en tegelijkertijd de transitie naar een 
digitale en duurzame economie te ondersteunen en ongerechtvaardigde belemmeringen 
van de vrijhandel aan te pakken;

2. wijst met name op het grote potentieel van het vrije verkeer van diensten, dat nog 
onderontwikkeld is, en dringt aan op initiatieven en acties om de grensoverschrijdende 
handel in diensten te bevorderen, ongerechtvaardigde administratieve lasten voor 
bedrijven terug te dringen en te zorgen voor de adequate uitvoering en naleving van de 
bestaande wetgeving, zoals de dienstenrichtlijn; benadrukt het belang van diensten die 
een meetbare vermindering van de ecologische voetafdruk van de EU mogelijk maken;

3. is van oordeel dat extra inspanningen nodig zijn om de lidstaten te ondersteunen bij de 
digitalisering van de overheidssector, met name voor procedures die gevolgen hebben 
voor bedrijven en consumenten, opdat zij in staat zijn administratieve procedures online 
af te wikkelen; 

4. onderstreept het belang van het programma voor de eengemaakte markt, dat erop is 
gericht de werking van de eengemaakte markt te verbeteren, het concurrentievermogen 
van bedrijven, met inbegrip van kmo’s, te ondersteunen en de consumenten mondiger te 
maken; herinnert aan de noodzaak synergieën tot stand te brengen tussen het 
programma voor de eengemaakte markt en het “Next Generation EU”-herstelfonds; 

5. constateert dat de invoering van optimale praktijken bij overheidsopdrachten voor door 
de EU gefinancierde projecten ertoe kunnen bijdragen veel voorkomende fouten te 
voorkomen en te zorgen voor de juiste uitvoering van investeringen;

6. onderstreept de noodzaak van meer samenwerking tussen de markttoezichtautoriteiten 
op EU-niveau om ervoor te zorgen dat online en offline verkochte producten veilig zijn 
en dat het consumentenvertrouwen wordt gewaarborgd, met name bij 
grensoverschrijdende aankopen;

7. onderstreept dat de doeltreffende vereenvoudiging van douaneprocedures en de 
behoorlijke handhaving van de douanesystemen essentieel zijn om fraude en 
internationale misdaad te bestrijden, de mededinging te bevorderen en de consumenten 
te beschermen; wijst andermaal op het belang van een adequaat en doeltreffend niveau 
van vastleggingskredieten om de modernisering van de douane-unie mogelijk te maken 
ter ondersteuning van de uitvoering van het douanewetboek en de ontwikkeling van 
elektronische en meer geautomatiseerde douanesystemen met het oog op een grotere 
efficiëntie voor EU-bedrijven en een gelijke bescherming van de consumenten; dringt 
erop aan bij deze modernisering rekening te houden met de veranderingen in verband 
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met de Overeenkomst tussen de EU en het VK; dringt aan op de volledige naleving van 
de aanbevelingen van de Rekenkamer inzake een doeltreffendere begroting, het welzijn 
en de bescherming van de consumenten, en een betere kosteneffectiviteit voor 
bedrijven;

8. onderstreept het belang van verantwoordingsplicht en transparantie voor instanties die 
EU-financiering ontvangen; herhaalt dat een doeltreffende besteding en goede controles 
tot besparingen leiden, waarmee andere activiteiten kunnen worden gefinancierd;

9. onderstreept dat alle begrotingsprogramma’s moeten worden onderworpen aan 
voortdurende kosten-batenanalyses om ervoor te zorgen dat de beperkte Uniebegroting 
zo doelmatig mogelijk wordt besteed en dat de middelen kunnen worden gebruikt voor 
de meeste kwalitatief hoogwaardige projecten die een maximale uitwerking hebben en 
waarvan de resultaten overeenkomen met de nagestreefde doelstellingen, met inbegrip 
van de gewenste bijdrage aan de duurzaamheid; wijst erop dat de financiering van de 
Unie gekoppeld moet zijn aan meetbare resultaten in plaats van loutere outputmetingen, 
hetgeen de mogelijkheid zou bieden de doeltreffendheid van de afzonderlijke EU-
programma’s te vergelijken en te rangschikken.


