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AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De omvangrijke Uniewetgeving 
onderbouwt de werking van de interne 
markt. Dit geldt met name voor 
concurrentievermogen, normalisatie, 
consumentenbescherming, markttoezicht 
en regulering van de voedselketen, maar 
ook voor de regels voor het bedrijfsleven, 
handel en financiële transacties en de 
bevordering van eerlijke mededinging, die 
een gelijk speelveld creëren dat van 
essentieel belang is voor de werking van de 
interne markt.

(3) De omvangrijke Uniewetgeving 
onderbouwt de werking van de interne 
markt. Dit geldt met name voor 
concurrentievermogen, normalisatie, 
consumentenbescherming, markttoezicht 
en regulering van de voedselketen, maar 
ook voor de regels voor het bedrijfsleven, 
handel en financiële transacties en de 
bevordering van eerlijke mededinging, die 
een gelijk speelveld creëren dat van 
essentieel belang is voor de werking van de 
interne markt ten behoeve van alle EU-
burgers. Inachtneming van de 
Uniewetgeving inzake mededinging is niet 
alleen een wettelijk vereiste voor de 
lidstaten, maar ook essentieel voor de 
werking van de interne markt.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Momenteel bestaan verschillende 
programma's voor optreden van de Unie op 
het gebied van concurrentievermogen van 
ondernemingen met inbegrip van kmo's, 
consumentenbescherming, consumenten en 
eindgebruikers van financiële diensten, 
beleidsvorming op het gebied van 
financiële diensten en beleidsvorming op 
het gebied van de voedselketen. Een aantal 
aanvullende activiteiten wordt rechtstreeks 

(5) Momenteel bestaan verschillende 
programma's voor optreden van de Unie op 
het gebied van concurrentievermogen van 
ondernemingen met inbegrip van kmo's, 
consumentenbescherming, consumenten en 
eindgebruikers van financiële diensten, 
beleidsvorming op het gebied van 
financiële diensten en beleidsvorming op 
het gebied van de voedselketen. Een aantal 
aanvullende activiteiten wordt rechtstreeks 
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uit hoofde van de begrotingsonderdelen 
voor de interne markt gefinancierd. Het is 
nodig de synergieën tussen de 
verschillende acties te stroomlijnen en te 
benutten, en een flexibeler en soepeler 
kader te bieden voor de financiering van 
activiteiten die tot doel hebben een interne 
markt te verwezenlijken die goed en op de 
meest kostenefficiënte wijze functioneert. 
Daarom is het nodig een nieuw programma 
vast te stellen waarin activiteiten die 
voordien uit hoofde van deze andere 
programma's en van andere toepasselijke 
begrotingsonderdelen werden gefinancierd, 
worden samengebracht. Het programma 
moet ook nieuwe initiatieven omvatten die 
tot doel hebben de werking van de interne 
markt te verbeteren.

uit hoofde van de begrotingsonderdelen 
voor de interne markt gefinancierd. 
Onverminderd het bestaande niveau van 
transparantie en democratisch toezicht 
door de medewetgevers, is het nodig de 
synergieën tussen de verschillende acties te 
stroomlijnen en te benutten, en een 
flexibeler en soepeler kader te bieden voor 
de financiering van activiteiten die tot doel 
hebben een interne markt te verwezenlijken 
die goed en op de meest kostenefficiënte 
wijze functioneert. Daarom is het nodig 
een nieuw programma vast te stellen 
waarin activiteiten die voordien uit hoofde 
van deze andere programma's en van 
andere toepasselijke begrotingsonderdelen 
werden gefinancierd, worden 
samengebracht. Het programma moet ook 
nieuwe initiatieven omvatten die tot doel 
hebben de werking en de ontwikkeling van 
de interne markt te verbeteren.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Voor de ontwikkeling, productie en 
verspreiding van Europese statistieken 
bestaat een afzonderlijk Europees 
statistisch programma als vastgesteld bij 
Verordening (EU) nr. 99/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad47. Om de 
continuïteit bij de productie en de 
verspreiding van Europese statistieken te 
verzekeren, moet het nieuwe programma 
ook de activiteiten omvatten die onder het 
Europees statistisch programma vallen 
door een kader te bieden voor de 
ontwikkeling, productie en verspreiding 
van Europese statistieken. Het programma 
moet het financiële kader voor Europese 
statistieken vaststellen om te voorzien in 
hoogwaardige, vergelijkbare en 
betrouwbare statistieken over Europa om 
de opzet en uitvoering van, het toezicht op 

(6) Voor de ontwikkeling, productie en 
verspreiding van Europese statistieken 
bestaat een afzonderlijk Europees 
statistisch programma als vastgesteld bij 
Verordening (EU) nr. 99/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad47. Om de 
continuïteit bij de productie en de 
verspreiding van Europese statistieken te 
verzekeren, moet het nieuwe programma 
ook de activiteiten omvatten die onder het 
bestaande Europees statistisch programma 
vallen door een kader te bieden voor het 
verzamelen, alsook de ontwikkeling, 
productie, het correcte gebruik, toepassing
en verspreiding van Europese statistieken. 
Het programma moet het financiële kader 
voor Europese statistieken vaststellen om 
te voorzien in hoogwaardige, vergelijkbare 
en betrouwbare Europese statistieken, 
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en de evaluatie van het Uniebeleid in zijn 
geheel te schragen.

waaronder over handel en migratie, om de 
opzet en uitvoering van, het toezicht op en 
de evaluatie van het Uniebeleid in zijn 
geheel te schragen, in overeenstemming 
met artikel 3 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie.

__________________ __________________

47 Verordening (EU) nr. 99/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 januari 2013 betreffende het Europees 
statistisch programma 2013-2017 (PB L 39 
van 9.2.2013, blz. 12).

47 Verordening (EU) nr. 99/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 januari 2013 betreffende het Europees 
statistisch programma 2013-2017 (PB L 39 
van 9.2.2013, blz. 12).

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het programma moet het ontwerp, 
de uitvoering en de handhaving van 
Uniewetgeving ondersteunen en de goede 
werking van de interne markt schragen. 
Het programma moet het scheppen van de 
juiste voorwaarden ondersteunen om de 
positie van alle actoren van de interne 
markt  bedrijven, burgers en consumenten, 
het maatschappelijk middenveld en de 
overheden — te versterken. Daartoe moet 
het programma tot doel hebben het 
concurrentievermogen van bedrijven, met 
name kmo's, te waarborgen, maar ook de 
handhaving van consumentenbescherming 
en veiligheidsvoorschriften te ondersteunen 
en bedrijven en burgers voor te lichten 
door hen de juiste instrumenten, kennis en 
competentie te bieden zodat zij met kennis 
van zaken besluiten kunnen nemen en beter 
kunnen deelnemen aan de beleidsvorming 
in de Unie. Daarnaast moet het programma 
tot doel hebben de administratieve 
samenwerking en de samenwerking op 
regelgevingsgebied te verbeteren, met 
name via de uitwisseling van beste 
praktijken, het aanleggen van kennis- en 
vaardighedenbases, met inbegrip van het 

(8) Het programma moet het ontwerp, 
de uitvoering en de handhaving van 
Uniewetgeving ondersteunen en de goede 
werking van de interne markt schragen. 
Het programma moet het scheppen van de 
juiste voorwaarden ondersteunen om de 
positie van alle bestaande en potentiële
actoren van de interne markt bedrijven, 
inclusief start-ups, spaarders en 
investeerders, burgers en consumenten, het 
maatschappelijk middenveld en de 
overheden — te versterken. Daartoe moet 
het programma tot doel hebben het 
concurrentievermogen van bedrijven, met 
name kmo's, te waarborgen, maar ook de 
handhaving van consumentenbescherming 
en veiligheidsvoorschriften te ondersteunen 
en bedrijven en burgers voor te lichten 
door hen de juiste instrumenten, kennis en 
competentie te bieden zodat zij met kennis 
van zaken besluiten kunnen nemen en beter 
kunnen deelnemen aan de beleidsvorming 
in de Unie. Daarnaast moet het programma 
tot doel hebben de administratieve 
samenwerking en de samenwerking op 
regelgevingsgebied te verbeteren, met 
name via de uitwisseling van beste 
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gebruik van strategische 
overheidsopdrachten. Het moet ook de 
ontwikkeling ondersteunen van 
hoogwaardige internationale normen die de 
uitvoering van de Uniewetgeving schragen. 
Het gaat daarbij ook om het vaststellen van 
normen op het gebied van financiële 
verslaglegging en audit om bij te dragen 
aan de transparantie en goede werking van 
de kapitaalmarkten van de Unie en de 
beleggersbescherming te verbeteren. Het 
programma moet de vaststelling van 
regelgeving en normen ook ondersteunen 
door te zorgen voor een zo breed mogelijke 
betrokkenheid van belanghebbenden. Het 
programma moet eveneens tot doel hebben 
de uitvoering en handhaving van de 
Uniewetgeving te ondersteunen door een 
hoog niveau van gezondheid voor mensen, 
dieren en planten in de hele voedselketen te 
bieden en het welzijn van dieren te 
verbeteren.

praktijken, het aanleggen van kennis- en 
vaardighedenbases, met inbegrip van het 
gebruik van strategische 
overheidsopdrachten. Het moet ook de 
ontwikkeling ondersteunen van 
hoogwaardige internationale normen die de 
uitvoering van de Uniewetgeving schragen. 
Het gaat daarbij ook om het vaststellen van 
normen op het gebied van financiële 
verslaglegging en audit om bij te dragen 
aan de transparantie en goede werking van 
de kapitaalmarkten van de Unie en de 
beleggersbescherming te verbeteren. Het 
programma moet de vaststelling van 
regelgeving en normen ook ondersteunen 
door te zorgen voor een zo breed mogelijke 
betrokkenheid van belanghebbenden. Het 
programma moet eveneens tot doel hebben 
de uitvoering en handhaving van de 
Uniewetgeving te ondersteunen door een 
hoog niveau van gezondheid voor mensen, 
dieren en planten in de hele voedselketen te 
bieden en het welzijn van dieren te 
verbeteren.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Aangezien de consumentenmarkten 
door de ontwikkeling van onlinehandel en 
online reisdiensten onbegrensd zijn, is het 
belangrijk ervoor te zorgen dat 
consumenten die in de Unie wonen gepaste 
bescherming genieten bij de invoer van 
goederen en diensten van marktdeelnemers 
die zijn gevestigd in derde landen. Daarom 
moet het in het kader van het programma 
mogelijk zijn de samenwerking met de 
desbetreffende instanties in derde landen 
die belangrijke handelspartners van de 
Unie zijn, waar nodig te ondersteunen.

(14) Aangezien de consumentenmarkten 
door de ontwikkeling van onlinehandel en 
online reisdiensten en de ontwikkeling van 
de digitale markt onbegrensd zijn, is het 
belangrijk ervoor te zorgen dat 
consumenten die in de Unie wonen gepaste 
bescherming genieten bij de invoer van 
goederen en diensten van marktdeelnemers 
die zijn gevestigd in derde landen. Daarom 
moet het in het kader van het programma 
mogelijk zijn de samenwerking met de 
desbetreffende instanties in derde landen 
die belangrijke handelspartners van de 
Unie zijn, waar nodig te ondersteunen.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de doelstellingen van het 
programma te behalen en het leven van 
burgers en bedrijven gemakkelijker te 
maken, moet de openbare dienstverlening 
kwalitatiever en gebruikersgerichter 
worden gemaakt. Dit houdt in dat 
overheidsadministraties nieuwe 
werkwijzen zullen moeten beginnen 
gebruiken, de verkokering tussen de 
verschillende onderdelen van hun diensten 
zullen moeten doorbreken en zich zullen 
moeten inzetten om deze overheidsdiensten 
met burgers en bedrijven samen tot stand te 
brengen. Gezien de voortdurende en 
gestage toename van grensoverschrijdende 
activiteiten op de interne markt is het 
bovendien noodzakelijk actuele informatie 
te verstrekken over de rechten van 
bedrijven en burgers alsook toelichtende 
informatie over de administratieve 
formaliteiten. Daarnaast is het van cruciaal 
belang juridisch advies te verstrekken en 
hulp te bieden om problemen op te lossen 
die zich voordoen op grensoverschrijdend 
niveau. Voorts is het noodzakelijk de 
nationale overheidsdiensten op eenvoudige 
en efficiënte wijze met elkaar te verbinden 
en te evalueren hoe de interne markt in de 
praktijk werkt. Het programma moet dan 
ook de volgende bestaande instrumenten 
voor het bestuur van de interne markt 
ondersteunen: het Uw Europa-portaal, dat 
de ruggengraat moet worden van de 
aankomende digitale toegangspoort, Uw 
Europa — Advies, Solvit, het 
Informatiesysteem interne markt en het 
scorebord van de interne markt, om het 
dagelijks leven van burgers gemakkelijker 
te maken en de capaciteit van bedrijven om 
over de grenzen heen handel te drijven, te 
vergroten.

(16) Om de doelstellingen van het 
programma te behalen en het leven van 
burgers en bedrijven gemakkelijker te 
maken, moet de openbare dienstverlening 
kwalitatiever en gebruikersgerichter 
worden gemaakt. Dit houdt in dat 
overheidsadministraties nieuwe 
werkwijzen zullen moeten beginnen 
gebruiken, de verkokering tussen de 
verschillende onderdelen van hun diensten 
zullen moeten doorbreken en zich zullen 
moeten inzetten om deze overheidsdiensten 
met burgers en bedrijven samen tot stand te 
brengen. Gezien de voortdurende en 
gestage toename van grensoverschrijdende 
activiteiten op de interne markt is het 
bovendien noodzakelijk actuele informatie 
te verstrekken over de rechten van burgers 
en bedrijven, alsook toelichtende 
informatie over de administratieve 
formaliteiten. Daarnaast is het van cruciaal 
belang juridisch advies te verstrekken en 
hulp te bieden om problemen op te lossen 
die zich voordoen op grensoverschrijdend 
niveau. Voorts is het noodzakelijk de 
nationale overheidsdiensten op eenvoudige 
en efficiënte wijze met elkaar te verbinden 
en te evalueren hoe de interne markt in de 
praktijk werkt. Het programma moet dan 
ook de volgende bestaande instrumenten 
voor het bestuur van de interne markt 
ondersteunen: het Uw Europa-portaal, dat 
de ruggengraat moet worden van de 
aankomende digitale toegangspoort, Uw 
Europa — Advies, Solvit, het 
Informatiesysteem interne markt en het 
scorebord van de interne markt, om het 
dagelijks leven van burgers gemakkelijker 
te maken en de capaciteit van bedrijven om 
over de grenzen heen handel te drijven, te 
vergroten.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Aangezien de interne markt als 
omschreven in artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie een regime 
omvat dat verzekert dat de mededinging 
niet wordt vervalst, moet het programma 
zorgen voor ondersteuning van het 
mededingingsbeleid van de Unie, van 
netwerken en samenwerking met nationale 
overheden en rechtbanken, en van de 
voorlichting van een bredere groep 
belanghebbenden door over de rechten, 
voordelen en verplichtingen die 
voortvloeien uit het mededingingsbeleid 
van de Unie te communiceren en deze toe 
te lichten.

(20) Aangezien het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie een regime 
van regels omvat dat verzekert dat de 
mededinging op de interne markt niet 
wordt vervalst, moet het programma 
bijdragen aan ondersteuning van het 
mededingingsbeleid van de Unie, door de
samenwerking met het Europees 
Mededingingsnetwerk en nationale 
overheden en rechtbanken te verbeteren en 
versterken, waaronder middels versterking 
van de internationale samenwerking en 
door de rechten, voordelen en 
verplichtingen die voortvloeien uit het 
mededingingsbeleid van de Unie te 
communiceren en deze toe te lichten. Het 
programma moet in het bijzonder de 
Commissie helpen bij het verbeteren van 
haar analyse en beoordeling van 
marktontwikkelingen, waaronder middels 
een uitvoeriger gebruik van sectorale 
onderzoeken en het stelselmatiger 
uitwisselen van resultaten en goede 
praktijken binnen het Europees 
Mededingingsnetwerk. Dit moet bijdragen 
tot het waarborgen van eerlijke 
concurrentie en een 'level playing field', 
waaronder op internationaal vlak, en van 
de empowerment van bedrijven, in het 
bijzonder kmo's, en consumenten, 
teneinde ze in staat te stellen de vruchten 
te plukken van de interne markt.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het programma moet met name de (21) Het programma moet met name de 
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radicale gevolgen voor de mededinging en 
de werking van de interne markt 
aanpakken die voortvloeien uit de lopende 
transformatie van de economie en het 
ondernemingsklimaat, met name door de 
exponentiële groei en het gebruik van data, 
rekening houdend met het toenemende 
gebruik van artificiële intelligentie en 
andere IT-instrumenten en expertise door 
bedrijven en hun adviseurs. Het is ook van 
essentieel belang dat het programma 
netwerken en samenwerking met 
autoriteiten van de lidstaten en rechtbanken 
ondersteunt aangezien het optreden van 
deze entiteiten van vitaal belang is voor 
onvervalste mededinging en de werking 
van de interne markt. Het 
mededingingsbeleid speelt een bijzondere 
rol om schade aan de interne markt die 
voortvloeit uit mededingingsbeperkend 
gedrag buiten de Uniegrenzen te 
voorkomen; daarom moet het programma 
waar nodig ook de samenwerking met de 
autoriteiten van derde landen ondersteunen. 
Tot slot is het nodig de 
voorlichtingsactiviteiten te verruimen zodat 
meer burgers en bedrijven ten volle kunnen 
profiteren van eerlijke concurrentie op de 
interne markt. Aangezien een aantal 
initiatieven in het programma nieuw is en 
het onderdeel mededinging in belangrijke 
mate wordt beïnvloed door dynamische 
ontwikkelingen op het gebied van 
mededingingsvoorwaarden op de interne 
markt — met name in verband met 
artificiële intelligentie, algoritmen, big 
data, cyberveiligheid en forensische 
technologie — waarvan het tempo en de 
omvang moeilijk in te schatten zijn, wordt 
verwacht dat flexibiliteit nodig zal zijn om 
in te spelen op de veranderende behoeften 
in het kader van dit onderdeel van het 
programma.

gevolgen voor de mededinging en de 
werking van de interne markt aanpakken 
die voortvloeien uit de lopende radicale 
transformatie van de economie, het 
ondernemingsklimaat en de digitale 
economie, met name door de exponentiële 
groei en het gebruik van data, rekening 
houdend met het toenemende gebruik van 
artificiële intelligentie en andere IT-
instrumenten en expertise door bedrijven 
en hun adviseurs. Het is ook van essentieel 
belang dat het programma netwerken en 
samenwerking met autoriteiten van de 
lidstaten en rechtbanken ondersteunt 
aangezien het optreden van deze entiteiten 
van vitaal belang is voor onvervalste 
mededinging en de werking van de interne 
markt. Het mededingingsbeleid speelt een 
bijzondere rol om schade aan de interne 
markt die voortvloeit uit 
mededingingsbeperkend gedrag buiten de 
Uniegrenzen te voorkomen; daarom moet 
het programma waar nodig ook de 
samenwerking met de autoriteiten van 
derde landen ondersteunen. Tot slot is het 
nodig de voorlichtingsactiviteiten te 
verruimen zodat meer burgers en bedrijven 
ten volle kunnen profiteren van eerlijke 
concurrentie op de interne markt. 
Aangezien een aantal initiatieven in het 
programma nieuw is en de handhaving 
van mededinging in belangrijke mate 
wordt beïnvloed door dynamische 
ontwikkelingen en uitdagingen op het 
gebied van mededingingsvoorwaarden op 
de interne markt — waaronder in verband 
met artificiële intelligentie, algoritmen, big 
data, digitale monopoliën, de ontwikkeling 
van breedband, geoblocking, het gebruik 
van octrooien als middel om toegang tot 
technologie te voorkomen, aanbieders van 
internetdiensten die als "gatekeeper"-
optreden, spectrumveilingen,
cyberveiligheid en forensische technologie 
— waarvan het tempo en de omvang 
moeilijk in te schatten zijn, wordt verwacht 
dat flexibiliteit nodig zal zijn om in te 
spelen op de veranderende behoeften in het 
kader van dit onderdeel van het 
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programma. De Commissie informeert het 
Parlement en de Raad regelmatig over de 
in het kader van het programma 
gefinancierde acties op het gebied van het 
mededingingsbeleid.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om dit marktfalen te verhelpen en 
ervoor te zorgen dat kmo's hun rol als 
fundament voor het economisch 
concurrentievermogen van de Unie blijven 
spelen, moeten kleine en middelgrote 
ondernemingen extra steun krijgen via 
schuldinstrumenten en 
eigenvermogensinstrumenten die in het 
kader van het venster kmo's van het 
InvestEU-fonds zoals opgericht bij 
Verordening [...] van het Europees 
Parlement en de Raad52 moeten worden 
vastgesteld. De leninggarantiefaciliteit die 
op grond van Verordening (EU) 
nr. 1287/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad53 is opgezet, heeft een 
aantoonbare meerwaarde en zal naar 
verwachting aan ten minste 500 000 kmo's 
een positieve bijdrage leveren; een 
opvolger zal worden opgericht in het kader 
van het venster kmo's van het InvestEU-
fonds.

(25) Om dit marktfalen te verhelpen en 
ervoor te zorgen dat kmo's hun rol als 
fundament voor het economisch 
concurrentievermogen van de Unie blijven 
spelen, moeten kleine en middelgrote 
ondernemingen extra steun krijgen, 
waaronder via schuldinstrumenten en 
eigenvermogensinstrumenten die in het 
kader van het venster kmo's van het 
InvestEU-fonds zoals opgericht bij 
Verordening [...] van het Europees 
Parlement en de Raad52 moeten worden 
vastgesteld. De leninggarantiefaciliteit die 
op grond van Verordening (EU) 
nr. 1287/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad53 is opgezet, heeft een 
aantoonbare meerwaarde en zal naar 
verwachting aan ten minste 500 000 kmo's 
een positieve bijdrage leveren; een 
opvolger zal worden opgericht in het kader 
van het venster kmo's van het InvestEU-
fonds.

_________________ _________________

52 COM(2018) 439 final 52 COM(2018) 439 final

53 Verordening (EU) nr. 1287/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van een 
programma voor het concurrentievermogen 
van ondernemingen en voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (Cosme) 
(2014-2020) en tot intrekking van Besluit 
nr. 1639/2006/EG (PB L 347 van 
20.12.2013, blz. 33).

53 Verordening (EU) nr. 1287/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van een 
programma voor het concurrentievermogen 
van ondernemingen en voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (Cosme) 
(2014-2020) en tot intrekking van Besluit 
nr. 1639/2006/EG (PB L 347 van 
20.12.2013, blz. 33).
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Het programma moet kmo's 
gedurende hun hele levenscyclus 
doeltreffend ondersteunen. Het moet 
voortbouwen op de unieke kennis en 
expertise die zijn ontwikkeld met 
betrekking tot kmo's en industriële sectoren 
en op de lange ervaring met het werken 
met Europese, nationale en regionale 
belanghebbenden. Deze steun moet 
voortbouwen op de succesvolle ervaring 
van het Enterprise Europe Network als 
onestopshop om het concurrentievermogen 
van kmo's te verbeteren en hun activiteiten 
op de eengemaakte markt en daarbuiten te 
ontwikkelen. Het netwerk is voornemens 
diensten te blijven leveren namens andere 
programma's van de Unie, met name het 
Horizon 2020-programma, door gebruik te 
maken van de financiële middelen van die 
programma’s. Ook de 
mentorschapsregeling voor nieuwe 
ondernemers moet het instrument blijven 
om nieuwe of aspirant-ondernemers in 
staat te stellen zakelijke ervaring op te 
doen met een ervaren ondernemer uit een 
ander land en zo hun ondernemerstalenten 
te versterken. Waar nodig moet het 
programma er verder naar streven te 
groeien en zijn geografisch bereik uit te 
breiden en zo bredere mogelijkheden 
bieden aan ondernemers om met andere 
ondernemers in contact te komen in 
overeenstemming met andere initiatieven 
van de Unie.

(27) Het programma moet kmo's 
gedurende hun hele levenscyclus 
doeltreffend ondersteunen. Het moet 
voortbouwen op de unieke kennis en 
expertise die zijn ontwikkeld met 
betrekking tot kmo's en industriële sectoren 
en op de lange ervaring met het werken 
met Europese, nationale en regionale 
belanghebbenden. Deze steun moet 
voortbouwen op de succesvolle ervaring 
van het Enterprise Europe Network als 
onestopshop om het concurrentievermogen 
en de kennis van kmo's te verbeteren en 
hun activiteiten op de eengemaakte markt 
en daarbuiten te ontwikkelen. Het netwerk 
is voornemens diensten te blijven leveren 
namens andere programma's van de Unie, 
met name het Horizon 2020-programma, 
door gebruik te maken van de financiële 
middelen van die programma’s. Ook de 
mentorschapsregeling voor nieuwe 
ondernemers moet het instrument blijven 
om nieuwe of aspirant-ondernemers in 
staat te stellen zakelijke ervaring op te 
doen met een ervaren ondernemer uit een 
ander land en zo hun ondernemerstalenten 
te versterken. Waar nodig moet het 
programma er verder naar streven te 
groeien en zijn geografisch bereik uit te 
breiden en zo bredere mogelijkheden 
bieden aan ondernemers om met andere 
ondernemers in contact te komen in 
overeenstemming met andere initiatieven 
van de Unie.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 32
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Een goed functionerend 
gemeenschappelijk kader voor de 
financiële verslaggeving is van essentieel 
belang voor de interne markt, voor de 
goede werking van de kapitaalmarkten en 
voor de totstandbrenging van een 
geïntegreerde markt voor financiële 
diensten in het kader van de 
kapitaalmarktenunie.

(32) Een goed functionerend 
gemeenschappelijk kader voor de 
financiële verslaggeving is van essentieel 
belang voor de interne markt, voor de 
goede werking van de financiële markten
en voor de totstandbrenging van een 
geïntegreerde markt voor financiële 
diensten in het kader van de bankenunie 
en de kapitaalmarktenunie.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De Unie draagt ertoe bij een hoog 
niveau van consumentenbescherming te 
waarborgen en draagt bij tot het versterken 
van de positie van consumenten en tot het 
centraal stellen van de consumenten op de 
interne markt, door ondersteuning en 
aanvulling van het beleid van de lidstaten, 
waarbij ernaar wordt gestreefd ervoor te 
zorgen dat burgers, wanneer zij 
consumenten zijn, ten volle kunnen 
profiteren van de interne markt en dat hun 
veiligheid en hun juridische en 
economische belangen door concrete acties 
terdege worden beschermd. De Unie moet 
er tevens voor zorgen dat de wetgeving 
inzake consumentenbescherming en 
productveiligheid naar behoren en overal 
op dezelfde manier wordt uitgevoerd in de 
praktijk en dat bedrijven kunnen rekenen 
op een gelijk speelveld met eerlijke 
concurrentie op de interne markt. 
Daarnaast is het nodig consumenten een 
sterkere positie te geven, hen aan te 
moedigen en bij te staan om duurzame 
keuzes te maken, en derhalve bij te dragen 
aan een duurzame, energie- en 
hulpbronnenefficiënte en circulaire 
economie.

(36) De Unie draagt ertoe bij een hoog 
niveau van consumentenbescherming te 
waarborgen en draagt bij tot het versterken 
van de positie van consumenten en tot het 
centraal stellen van de consumenten op de 
interne markt, door ondersteuning en 
aanvulling van het beleid van de lidstaten, 
waarbij ernaar wordt gestreefd ervoor te 
zorgen dat burgers, wanneer zij 
consumenten zijn, ten volle kunnen 
profiteren van de interne markt en dat hun 
veiligheid en hun juridische en 
economische belangen door concrete acties 
terdege worden beschermd. De Unie moet 
er tevens voor zorgen dat de wetgeving 
inzake consumentenbescherming en 
productveiligheid naar behoren en overal 
op dezelfde manier wordt uitgevoerd in de 
praktijk en dat bedrijven kunnen rekenen 
op een gelijk speelveld met eerlijke 
concurrentie op de interne markt. 
Daarnaast is het nodig consumenten een 
sterkere positie te geven, hen aan te 
moedigen en bij te staan om duurzame 
keuzes te maken, en derhalve bij te dragen 
aan een duurzame, energie- en 
hulpbronnenefficiënte en circulaire 
economie, hetgeen aansluit bij de 
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doelstellingen van de Agenda voor 
duurzame ontwikkeling 2030 van de VN.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Vooral burgers ondervinden de 
gevolgen van de werking van de markten 
voor financiële diensten. De markten voor 
financiële diensten vormen een belangrijk 
onderdeel van de interne markt en vereisen 
een solide regelgevings- en toezichtskader 
dat niet alleen financiële stabiliteit en een 
duurzame economie waarborgt, maar ook 
een hoog beschermingsniveau biedt voor 
consumenten en andere eindgebruikers van 
financiële diensten, met inbegrip van 
kleine beleggers, spaarders, 
verzekeringspolishouders, leden en 
begunstigden van pensioenfondsen, 
individuele aandeelhouders, kredietnemers 
en kmo's. Het is belangrijk hun capaciteit 
om deel te nemen aan de beleidsvorming 
voor de financiële sector te vergroten.

(41) Vooral burgers ondervinden de 
gevolgen van de werking van de financiële 
markten en moeten derhalve nader 
worden geïnformeerd over de 
desbetreffende rechten, risico's en 
voordelen. De markten voor financiële 
diensten vormen een belangrijk onderdeel 
van de interne markt en vereisen een solide 
regelgevings- en toezichtskader dat niet 
alleen financiële stabiliteit en een 
duurzame economie waarborgt, maar ook 
een hoog beschermingsniveau biedt voor 
consumenten en andere eindgebruikers van 
financiële diensten, met inbegrip van 
kleine beleggers, spaarders, 
verzekeringspolishouders, leden en 
begunstigden van pensioenfondsen, 
individuele aandeelhouders, kredietnemers 
en kmo's. Het programma moet ertoe 
bijdragen hun capaciteit om deel te nemen 
aan de beleidsvorming te vergroten, 
waaronder middels het produceren en 
verspreiden van duidelijke, complete en 
gebruikersvriendelijke informatie over 
producten die op de financiële markten 
worden aangeboden.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Het programma moet daarom 
ondersteuning blijven bieden aan de 
specifieke activiteiten in het kader van het 

(42) Het programma moet daarom 
ondersteuning blijven bieden aan de 
specifieke activiteiten in het kader van het 
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programma voor capaciteitsopbouw 2017-
2020 om consumenten en andere 
eindgebruikers van financiële diensten 
meer te betrekken bij de beleidsvorming 
van de Unie, zoals is uiteengezet in 
Verordening (EU) 2017/826 van het 
Europees Parlement en de Raad60, tot 
voortzetting van het proefproject en de 
voorbereidende actie voor de jaren 2012-
2017. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat 
beleidsmakers standpunten te horen krijgen 
van andere belanghebbenden dan de 
financiële sector en dat de belangen van 
consumenten en andere eindgebruikers van 
financiële diensten beter vertegenwoordigd 
zijn. Dit moet leiden tot beter beleid inzake 
financiële diensten, met name dankzij een 
betere kennis bij het publiek van de in 
financiële regelgeving spelende kwesties 
en meer financiële kennis.

programma voor capaciteitsopbouw 2017-
2020 om consumenten en andere 
eindgebruikers van financiële diensten 
meer te betrekken bij de beleidsvorming 
van de Unie, zoals is uiteengezet in 
Verordening (EU) 2017/826 van het 
Europees Parlement en de Raad60, tot 
voortzetting van het proefproject en de 
voorbereidende actie voor de jaren 2012-
2017. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat 
beleidsmakers standpunten te horen krijgen 
van andere belanghebbenden dan de 
financiële sector en dat de belangen van 
consumenten en andere eindgebruikers van 
financiële diensten beter vertegenwoordigd 
zijn. Het programma verbetert permanent 
haar methodologie en beste praktijken op 
het vlak van het vergroten van de 
participatie van consumenten en 
eindgebruikers van financiële diensten, 
teneinde de voor de beleidsvorming op het 
niveau van de Unie belangrijke 
onderwerpen in kaart te brengen en de 
belangen van consumenten op het vlak 
van financiële diensten te beschermen. 
Dit moet het beleid inzake financiële 
diensten verbeteren, met name dankzij een 
betere kennis bij het publiek van de in 
financiële regelgeving spelende kwesties 
en meer financiële kennis. De publieke 
middelen van dit programma moeten met 
name worden ingezet voor dat wat 
essentieel is voor de eindgebruikers, en 
elke vorm van directe of indirecte 
ondersteuning van commerciële 
activiteiten van particuliere financiële 
actoren moet derhalve worden vermeden.

__________________ __________________

60 Verordening (EU) 2017/826 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 mei 2017 tot vaststelling van een 
programma van de Unie ter ondersteuning 
van specifieke activiteiten om 
consumenten en andere eindgebruikers van 
financiële diensten meer te betrekken bij de 
beleidsvorming van de Unie op het gebied 
van financiële diensten voor de periode 
2017-2020 (PB L 129 van 19.5.2017, 

60 Verordening (EU) 2017/826 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 mei 2017 tot vaststelling van een 
programma van de Unie ter ondersteuning 
van specifieke activiteiten om 
consumenten en andere eindgebruikers van 
financiële diensten meer te betrekken bij de 
beleidsvorming van de Unie op het gebied 
van financiële diensten voor de periode 
2017-2020 (PB L 129 van 19.5.2017, 
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blz. 17). blz. 17).

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) In het kader van een proefproject 
tussen 2012 en 2013 en een 
voorbereidende actie tussen 2014 en 2016 
heeft de Commissie na een jaarlijkse 
openbare oproep tot het indienen van 
voorstellen aan twee organisaties subsidies 
toegekend. De twee organisaties zijn 
Finance Watch, opgericht in 2011 met 
subsidies van de Unie als een 
internationale vereniging zonder 
winstoogmerk naar Belgisch recht, en 
Better Finance, ontstaan uit opeenvolgende 
reorganisaties en herbenamingen van 
bestaande Europese verenigingen van 
beleggers en aandeelhouders sinds 2009. 
Dezelfde twee organisaties zijn de enige 
begunstigden van het krachtens 
Verordening (EU) 2017/826 ingestelde 
programma voor capaciteitsopbouw. Het is 
derhalve noodzakelijk de financiering van 
deze organisaties in het kader van het 
programma voort te zetten. Deze 
financiering moet echter worden herzien.

(43) In het kader van een proefproject 
tussen 2012 en 2013 en een 
voorbereidende actie tussen 2014 en 2016 
heeft de Commissie na een jaarlijkse 
openbare oproep tot het indienen van 
voorstellen aan twee organisaties subsidies 
toegekend. De twee organisaties zijn 
Finance Watch, opgericht in 2011 met 
subsidies van de Unie als een 
internationale vereniging zonder 
winstoogmerk naar Belgisch recht, en 
Better Finance, ontstaan uit opeenvolgende 
reorganisaties en herbenamingen van 
bestaande Europese verenigingen van 
beleggers en aandeelhouders sinds 2009. 
Dezelfde twee organisaties zijn de enige 
begunstigden van het krachtens 
Verordening (EU) 2017/826 ingestelde 
programma voor capaciteitsopbouw. Het is 
derhalve noodzakelijk de financiering van 
deze organisaties in het kader van het 
programma voort te zetten. Deze 
financiering moet echter worden herzien. 
In dit verband moet eraan worden 
herinnerd dat mochten het programma 
voor capaciteitsopbouw en de 
desbetreffende financiering tot na 2020 
worden uitgebreid, en mochten zich 
andere potentiële begunstigden 
aandienen, de oproep voor aanvragers 
open dient te zijn voor alle andere 
organisaties die aan de criteria van het 
programma voldoen en die bijdragen tot 
de doelstellingen ervan, in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 2017/826.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) De hoogwaardige Europese 
statistieken die in het kader van het 
Europees statistisch programma worden 
ontwikkeld, geproduceerd en verspreid, 
zijn van essentieel belang voor empirisch 
onderbouwde besluitvorming. Europese 
statistieken moeten tijdig beschikbaar zijn 
en moeten bijdragen tot de uitvoering van 
beleid van de Unie zoals neergelegd in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU), met name 
versterkte en geïntegreerde economische 
governance, de economische, sociale en 
territoriale cohesie, duurzame 
ontwikkeling, landbouwbeleid, de sociale 
dimensie van Europa en globalisering.

(48) De hoogwaardige Europese 
statistieken die op het niveau van de Unie 
en in de lidstaten worden geproduceerd, 
uitgewisseld, verspreid en stelselmatig 
gebruikt, moeten tijdig beschikbaar zijn en 
moeten bijdragen tot de uitvoering van 
beleid van de Unie zoals neergelegd in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU), met name versterkte en 
geïntegreerde economische governance, de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, duurzame ontwikkeling, 
landbouwbeleid, de sociale dimensie van 
Europa en globalisering.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Europese statistieken zijn 
onontbeerlijk voor de beleidsvorming van 
de Unie en voor het meten van de 
prestaties en de impact van de initiatieven 
van de Unie. Daarom moet ervoor worden 
gezorgd dat Europese statistieken
onverminderd worden geleverd en 
ontwikkeld, waarbij een Uniebrede aanpak 
wordt gehanteerd die verder gaat dan het 
perspectief van de interne markt, zodat alle 
activiteiten en beleidsterreinen van de Unie
aan bod komen, met inbegrip van het 
versterken van de positie van bedrijven en 
burgers om met kennis van zaken besluiten 
te nemen.

(49) Europese statistieken zijn 
onontbeerlijk voor de beleidsvorming van 
de Unie en voor het meten van de 
prestaties en de impact van een aantal
initiatieven van de Unie. Er moet voor
worden gezorgd dat ze onverminderd 
worden geleverd en ontwikkeld, waarbij 
een aanpak wordt gehanteerd die verder 
gaat dan het perspectief van de interne 
markt en met een nationale en, daar waar 
mogelijk, regionale uitsplitsing, zodat alle 
bestaande en potentiële activiteiten en 
beleidsterreinen aan bod komen, met 
inbegrip van het versterken van de positie 
van Europese burgers, bedrijven en 
overheden om met kennis van zaken 
besluiten te nemen.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 223/2009 werd het programma ter 
voorafgaand onderzoek voorgelegd aan het 
Comité voor het Europees statistisch 
systeem.

(51) Overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 223/2009 werd het programma ter 
voorafgaand onderzoek voorgelegd aan het 
Comité voor het Europees statistisch 
systeem, en bij de uitvoering ervan moet 
voor doeltreffend parlementair toezicht 
worden gezorgd.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Gezien de toenemende 
verwevenheid van de wereldeconomie 
moet het programma de mogelijkheid 
blijven bieden om externe deskundigen, 
zoals ambtenaren van derde landen, 
vertegenwoordigers van internationale 
organisaties of marktdeelnemers, bij 
bepaalde activiteiten te betrekken.

(60) Gelet op de toenemende 
verwevenheid van de wereldeconomie, met 
inbegrip van de digitale economie, moet 
het programma de mogelijkheid blijven 
bieden om externe deskundigen, zoals 
ambtenaren van derde landen, 
vertegenwoordigers van internationale 
organisaties of marktdeelnemers, bij 
bepaalde activiteiten te betrekken.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71) Indien nodig moeten de acties van 
het programma worden gebruikt om
marktfalen of suboptimale 
investeringssituaties aan te pakken, op 
evenredige wijze, zonder dat zij 

(71) De acties van het programma 
moeten een duidelijke Europese 
meerwaarde hebben en marktfalen of 
suboptimale investeringssituaties 
aanpakken, waarbij op een evenredige 
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particuliere financiering overlappen of 
verdringen, en waar zij een duidelijke 
Europese meerwaarde hebben.

manier te werk moet worden gegaan en 
moet worden voorkomen dat particuliere 
investeringen worden gedupliceerd of 
verdrongen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 81

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(81) Verordening (EU) 2016/679 van 
het Europees Parlement en de Raad90 regelt 
de verwerking van persoonsgegevens zoals 
die in het kader van deze verordening 
wordt verricht in de lidstaten en onder 
toezicht van de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten. Verordening (EG) 45/2001 
van het Europees Parlement en de Raad91

regelt de verwerking van 
persoonsgegevens zoals die in het kader 
van deze verordening wordt verricht door 
de Commissie en onder toezicht van de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming. Het uitwisselen of 
doorzenden van informatie door bevoegde 
autoriteiten moet geschieden in 
overeenstemming met de regels voor het 
doorgeven van persoonsgegevens als 
neergelegd in Verordening (EU) 2016/679, 
en het uitwisselen of doorzenden van 
informatie door de Commissie moet 
geschieden in overeenstemming met de 
regels voor het doorgeven van 
persoonsgegevens als neergelegd in 
Verordening (EG) nr. 45/2001.

(81) Verordening (EU) 2016/679 van 
het Europees Parlement en de Raad90 regelt 
de verwerking van persoonsgegevens zoals 
die in het kader van deze verordening 
wordt verricht in de lidstaten en onder 
toezicht van de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten. Verordening (EG) 45/2001 
van het Europees Parlement en de Raad91

regelt de verwerking van 
persoonsgegevens zoals die in het kader 
van deze verordening wordt verricht door 
de Commissie en onder toezicht van de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming. Het uitwisselen of 
doorzenden van informatie door bevoegde 
autoriteiten, waaronder in het kader van 
het opstellen en verspreiden van 
statistieken, waarvoor krachtens 
Verordening (EG) nr. 223/2009 het 
beginsel van vertrouwelijkheid geldt, moet 
geschieden in overeenstemming met de 
regels voor het doorgeven van 
persoonsgegevens als neergelegd in 
Verordening (EU) 2016/679, en het 
uitwisselen of doorzenden van informatie 
door de Commissie moet geschieden in 
overeenstemming met de regels voor het 
doorgeven van persoonsgegevens als 
neergelegd in Verordening (EG) nr. 
45/2001.

_________________ _________________

90 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 

90 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
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verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

91 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 
12.1.2001, blz. 1).

91 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 
12.1.2001, blz. 1).

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 83

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(83) Het programma moet ook de acties 
van de Unie met betrekking tot de interne 
markt, het concurrentievermogen van 
ondernemingen, met inbegrip van kmo's, 
en Europese statistieken zichtbaarder en 
samenhangender maken voor burgers, 
bedrijven en overheidsdiensten.

(83) Het programma moet ook de acties 
van de Unie met betrekking tot de interne 
markt, het concurrentievermogen van 
ondernemingen, met inbegrip van kmo's, 
en Europese statistieken zichtbaarder en 
samenhangender maken voor burgers, 
bedrijven en overheidsdiensten.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening wordt het programma 
vastgesteld voor de verbetering van de 
werking van de interne markt en het 
concurrentievermogen van ondernemingen, 
met inbegrip van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen, en het kader voor 
de financiering van de ontwikkeling, de 
productie en de verspreiding van Europese 

Bij deze verordening wordt het programma 
vastgesteld voor de verbetering van de 
werking van de interne markt voor alle EU-
burgers en, in dit verband, het 
concurrentievermogen van ondernemingen, 
met inbegrip van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen, financiële diensten
en het kader voor de financiering van het 
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statistieken in de zin van artikel 13 van 
Verordening (EG) nr. 223/2009 ("het 
programma").

verzamelen, de ontwikkeling, de productie 
en de verspreiding van Europese 
statistieken over alle terreinen van het 
Uniebeleid als bedoeld in artikel 3 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en
in de zin van artikel 13 van Verordening 
(EG) nr. 223/2009 ("het programma").

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) statistieken die worden ontwikkeld, 
geproduceerd en verspreid overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 223/2009;

2) statistieken die worden ontwikkeld, 
geproduceerd en verspreid op het niveau 
van de Unie en in de lidstaten
overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en
Verordening (EG) nr. 223/2009;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) te voorzien in kwalitatief 
hoogwaardige, vergelijkbare en 
betrouwbare statistieken over Europa die 
de uitwerking, monitoring en evaluatie van 
alle beleidsmaatregelen van de Unie 
schragen en beleidsmakers, bedrijven, 
academici, burgers en media helpen om 
geïnformeerde beslissingen te nemen en 
actief deel te nemen aan het democratische 
proces.

b) kwalitatief hoogwaardige, 
vergelijkbare en betrouwbare Europese
statistieken te ontwikkelen, te produceren 
en te verspreiden die de uitwerking, 
monitoring en evaluatie van alle 
beleidsmaatregelen van de Unie, 
waaronder op de gebieden handel in 
migratie, schragen en burgers, 
beleidsmakers en regelgevende instanties, 
toezichthoudende autoriteiten, bedrijven, 
academici, het maatschappelijk 
middenveld en media helpen om 
geïnformeerde beslissingen te nemen en 
actief deel te nemen aan het democratische 
proces.
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de ontwikkeling van hoogwaardige 
internationale normen voor financiële 
verslaggeving en controle van 
jaarrekeningen ondersteunen, de integratie 
daarvan in het recht van de Unie 
vergemakkelijken en innovatie en de 
ontwikkeling van goede praktijken op het 
gebied van bedrijfsrapportage bevorderen;

ii) de ontwikkeling van hoogwaardige 
internationale normen voor financiële 
verslaggeving en controle van 
jaarrekeningen ondersteunen, de integratie 
daarvan in het recht van de Unie 
vergemakkelijken en/of innovatie en de 
ontwikkeling van goede praktijken op het 
gebied van bedrijfsrapportage bevorderen 
voor zowel kleine, als grote bedrijven;

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) consumenten, ondernemingen en 
het maatschappelijk middenveld mondiger 
te maken, bij te staan en voor te lichten; te 
zorgen voor een hoog niveau van 
consumentenbescherming, duurzame 
consumptie en productveiligheid, met 
name door de ondersteuning van de 
bevoegde handhavingsinstanties, 
consumentenorganisaties en 
samenwerkingsacties; ervoor te zorgen dat 
alle consumenten toegang hebben tot 
verhaalmogelijkheden, en het verstrekken 
van passende markt- en 
consumenteninformatie;

i) consumenten, ondernemingen en 
het maatschappelijk middenveld mondiger 
te maken, bij te staan en voor te lichten; te 
zorgen voor een hoog niveau van 
consumentenbescherming, door duurzame 
consumptie en productveiligheid te 
bevorderen, met name door de 
ondersteuning van de bevoegde 
handhavingsinstanties, 
consumentenorganisaties en 
samenwerkingsacties; ervoor te zorgen dat 
alle consumenten toegang hebben tot 
verhaalmogelijkheden, en het verstrekken 
van passende, heldere en 
gebruiksvriendelijke marktinformatie en 
informatie over de verschillende soorten 
financiële producten;
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de deelname van consumenten, 
andere eindgebruikers van financiële 
diensten en het maatschappelijk 
middenveld bij de beleidsvorming inzake 
financiële diensten te vergroten; een beter 
inzicht in de financiële sector te 
bevorderen;

ii) de deelname van consumenten, 
andere eindgebruikers van financiële 
diensten en het maatschappelijk 
middenveld bij de beleidsvorming inzake 
financiële diensten te vergroten; een beter 
inzicht in de financiële sector en de 
verschillende soorten op de markt 
aangeboden financiële producten te 
bevorderen en de belangen van 
consumenten op het gebied van financiële 
retaildiensten te beschermen;

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) snel, onpartijdig en kostenefficiënt 
hoogwaardige statistieken over Europa te 
produceren en bekend te maken door 
middel van versterkte partnerschappen in 
het Europees statistisch systeem als 
bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) 
nr. 223/2009 en met alle relevante externe 
partijen, met gebruikmaking van 
meervoudige gegevensbronnen, 
geavanceerde methoden voor 
gegevensanalyse, slimme systemen en 
digitale technologieën.

f) snel, onpartijdig en kostenefficiënt 
hoogwaardige Europese statistieken te 
ontwikkelen, te produceren, te verspreiden
en bekend te maken door middel van 
versterkte partnerschappen in het Europees 
statistisch systeem als bedoeld in artikel 4 
van Verordening (EG) nr. 223/2009 en met 
alle relevante externe partijen, met 
gebruikmaking van meervoudige 
gegevensbronnen, geavanceerde methoden 
voor gegevensanalyse, slimme systemen en 
digitale technologieën, met een nationale 
en, daar waar mogelijk, regionale 
uitsplitsing.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het scheppen van de juiste 
voorwaarden om de positie van alle actoren 
van de interne markt, waaronder bedrijven, 
burgers en consumenten, het 
maatschappelijk middenveld en de 
overheden te versterken door middel van 
transparante informatie en 
bewustmakingscampagnes, de uitwisseling 
van beste praktijken, de bevordering van 
goede praktijken, de uitwisseling en 
verspreiding van expertise en kennis en de 
organisatie van opleidingen;

a) het scheppen van de juiste 
voorwaarden om de positie van alle actoren 
van de interne markt, waaronder burgers en 
consumenten, bedrijven, het 
maatschappelijk middenveld en de 
overheden te versterken door middel van 
transparante informatie en 
bewustmakingscampagnes, de uitwisseling 
van beste praktijken, de bevordering van 
goede praktijken, de uitwisseling en 
verspreiding van expertise en kennis en de 
organisatie van opleidingen;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) ondersteuning van de doeltreffende 
handhaving en modernisering van het 
rechtskader van de Unie en de snelle 
aanpassing daarvan aan de steeds 
veranderende omgeving, onder meer door 
het verzamelen en analyseren van 
gegevens; studies, evaluaties en 
beleidsaanbevelingen; organisatie van 
demonstraties en proefprojecten; 
communicatieactiviteiten; ontwikkeling 
van specifieke IT-instrumenten om te 
zorgen voor een transparante en 
doeltreffende werking van de interne 
markt.

d) ondersteuning van de doeltreffende 
handhaving en modernisering van het 
rechtskader van de Unie en de snelle 
aanpassing daarvan aan de steeds 
veranderende omgeving, in het bijzonder 
in de digitale context, onder meer door het 
verzamelen en analyseren van gegevens; 
studies, evaluaties en 
beleidsaanbevelingen; organisatie van 
demonstraties en proefprojecten; 
communicatieactiviteiten; ontwikkeling 
van specifieke IT-instrumenten om te 
zorgen voor een transparante en 
doeltreffende werking van de interne 
markt.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het vergemakkelijken van de 
toegang van kmo's tot markten, door hen te 

b) het vergemakkelijken van de 
toegang van kmo's tot de EU- en de 
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ondersteunen bij het aanpakken van 
mondiale en maatschappelijke uitdagingen 
en de internationalisering van het 
bedrijfsleven, en de versterking van het 
industrieel leiderschap van de Unie in 
mondiale waardeketens, met inbegrip van 
het Enterprise Europe Network;

mondiale markten, door hen te 
ondersteunen bij het aanpakken van 
mondiale en maatschappelijke uitdagingen 
en de internationalisering van het 
bedrijfsleven, en de versterking van het 
industrieel leiderschap van de Unie in 
mondiale waardeketens, met inbegrip van 
het Enterprise Europe Network;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het aanpakken van belemmeringen 
voor markttoegang en van administratieve 
lasten, en de totstandbrenging van een 
gunstig ondernemingsklimaat om kmo's in 
staat te stellen voordeel te halen uit de 
interne markt;

c) het aanpakken van belemmeringen, 
waaronder van geografische aard, voor 
markttoegang en van administratieve 
lasten, en de totstandbrenging van een 
gunstig ondernemingsklimaat om kmo's uit 
alle regio's van de EU in staat te stellen in 
gelijke mate voordeel te halen uit de 
interne markt.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het bevorderen van de groei van 
bedrijven, met inbegrip van de 
ontwikkeling van vaardigheden, en van de 
industriële transformatie in de be- en 
verwerkende industrie en de 
dienstensector;

d) het bevorderen van de groei van 
bedrijven overeenkomstig de Agenda voor 
duurzame ontwikkeling 2030, met 
inbegrip van de ontwikkeling van 
vaardigheden, en van de digitale en de
industriële transformatie in de be- en 
verwerkende industrie en de 
dienstensector;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Voor wat uitgaven ter 
ondersteuning van het 
mededingingsbeleid betreft, en in het 
bijzonder aangaande activiteiten die 
onder de richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad tot toekenning van 
bevoegdheden aan de 
mededingingsautoriteiten van de lidstaten 
voor een doeltreffendere handhaving en 
ter waarborging van de goede werking 
van de interne markt vallen, neemt de 
Commissie in haar jaarverslag een 
overzicht op van de acties die uit hoofde 
van dit programma zijn geïmplementeerd 
en legt dit voor aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie (Eurostat) voert 
informatie- en communicatieacties uit in 
verband met de verwezenlijking van de 
specifieke doelstelling als bedoeld in 
artikel 3, lid 2, onder f), haar acties en de 
resultaten ervan wanneer zij verband 
houden met de ontwikkeling, productie en 
verspreiding van Europese statistieken, met 
inachtneming van de statistische 
beginselen die zijn neergelegd in 
Verordening (EG) nr. 223/2009.

3. De Commissie (Eurostat) voert 
informatie- en communicatieacties uit in 
verband met de verwezenlijking van de 
specifieke doelstelling als bedoeld in 
artikel 3, lid 2, onder f), haar acties en de 
resultaten ervan wanneer zij verband 
houden met het verzamelen van gegevens,
de ontwikkeling, productie en verspreiding 
van Europese statistieken, met 
inachtneming van de statistische 
beginselen die zijn neergelegd in 
Verordening (EG) nr. 223/2009.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– beter meten van de handel in 
diensten, buitenlandse directe 

– beter meten van de handel in 
goederen en diensten, buitenlandse directe 
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investeringen, mondiale waardeketens en 
de impact van de globalisering op de 
economieën van de Unie;

investeringen, mondiale waardeketens en 
de impact van de globalisering op de 
economieën van de Unie;

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – streepje 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– verstrekken van hoogwaardige, 
actuele en betrouwbare statistieken ter 
ondersteuning van de Europese pijler van 
sociale rechten en het vaardighedenbeleid 
van de Unie, met inbegrip van statistieken 
over de arbeidsmarkt, werkgelegenheid, 
onderwijs en opleiding, inkomen, 
levensomstandigheden, armoede, 
ongelijkheid, sociale bescherming, 
zwartwerk en satellietrekeningen voor 
vaardigheden;

– verstrekken van hoogwaardige, 
actuele en betrouwbare statistieken ter 
ondersteuning van de Europese pijler van 
sociale rechten en het vaardighedenbeleid 
van de Unie, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, statistieken over de 
arbeidsmarkt, werkgelegenheid, onderwijs 
en opleiding, inkomen, 
levensomstandigheden, armoede, 
ongelijkheid, sociale bescherming, 
zwartwerk en satellietrekeningen voor 
vaardigheden;
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