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SUGGESTIES 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. wijst erop dat de Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) in de 

begrotingsprocedure bevoegd is voor begrotingslijnen in titel 2 (interne markt, industrie, 

ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf), titel 14 (belastingen en douane-unie) en 

titel 33 (justitie en consumentenzaken); 

2. is van mening dat een goed functionerende, sterk geïntegreerde en eengemaakte interne 

markt met een gunstig klimaat voor consumenten en kmo's de hoeksteen vormt voor meer 

concurrentievermogen van de Unie, en benadrukt dat voor de overgang naar het digitale 

tijdperk in passende begrotingsmiddelen moet worden voorzien, in het bijzonder voor 

kmo's; 

3. is ervan overtuigd dat het consumentenbeleid een van de belangrijkste horizontale 

prioriteiten van de Unie is en dat de begroting voor dit beleidsterrein dit moet 

weerspiegelen; verzoekt de Commissie alles in het werk te stellen om te zorgen voor meer 

voorlichting en een groter bewustzijn inzake het consumentenbeleid, productveiligheid en 

markttoezicht, in het bijzonder op de digitale eengemaakte markt, en de 

consumentenbelangen in al het beleid van de Unie te integreren; 

4. is ingenomen met het feit dat in het kader van de begrotingsprocedure 2018 rekening is 

gehouden met de belangrijkste prioriteiten van IMCO op gebieden zoals de douane-unie, 

consumentenbescherming, concurrentievermogen en de interne markt voor goederen en 

diensten, en dat daarbij in adequate vastleggingskredieten is voorzien; 

5. merkt op dat de betalingskredieten voor de begrotingsonderdelen die onder de 

bevoegdheid van IMCO vallen, in het algemeen met 15 % zijn gedaald, en verwacht dat 

deze daling enkel voortspruit uit een adequate planning van het tijdschema voor de 

betalingen door de Commissie voor lopende contracten en dat de voorziene kredieten 

zullen volstaan om alle betalingen in 2018 te verrichten; 

6. is ingenomen met de kredieten voor het concurrentievermogen van ondernemingen en 

kmo's omdat dit één van de prioriteiten is om ondernemerschap te ondersteunen en 

duurzame groei en nieuwe banen te bevorderen; benadrukt dat efficiënte financiering voor 

innovatie, schaalvergroting, internationalisering en toegang tot markten van derde landen 

noodzakelijk is om het internationale concurrentievermogen van ondernemingen in de 

Unie te vergroten; 

7. is ingenomen met de verhoging van de vastleggingskredieten op begrotingslijn 02 02 01 

"Ondernemerschap bevorderen en het concurrentievermogen en de toegang tot markten 

van ondernemingen in de Unie verbeteren", maar is niettemin bezorgd over de verlaging 

van de betalingskredieten op deze begrotingslijn omdat kmo's nog steeds problemen 

ondervinden op die terreinen van de reële economie; benadrukt dat voldoende financiële 

steun voor micro-ondernemingen, ondernemers en kmo's een topprioriteit voor de Unie 

moet zijn; benadrukt dat het waarborgen van goede toegang tot financiering van cruciaal 



 

PE604.889v03-00 4/6 AD\1131715NL.docx 

NL 

belang is om kmo's concurrentieel te houden en hen te helpen uitdagingen aan te pakken 

op het gebied van toegang tot de interne markt en de wereldmarkt; 

8. is ingenomen met de toewijzing van middelen voor de modernisering van de douane-unie, 

ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het douanewetboek van de Unie en van de 

ontwikkeling van de e-Douane, omdat dit een van de prioritaire terreinen is voor een 

betere werking van de interne markt; benadrukt dat de volledige en uniforme 

tenuitvoerlegging van het wetboek van essentieel belang is voor de bescherming van de 

burgers en de financiële belangen van de Unie, en verzoekt de Commissie en de lidstaten 

te voldoen aan de uiterste termijn van 31 december 2020 voor de overgangsmaatregelen 

van artikel 278 van het wetboek om een volledige tenuitvoerlegging van het wetboek te 

waarborgen; 

9. is ingenomen met de toewijzingen voor begrotingslijn 33 04 01 "Vrijwaring van de 

belangen en verbetering van de veiligheid en de voorlichting van consumenten" omdat het 

consumentenbeleid een van de belangrijkste beleidsterreinen van de Unie is; 

10. dringt aan op de financiering van alle proefprojecten, en met name van de nieuwe 

proefprojecten "Digitale vaardigheden voor startende ondernemingen in de EU" om bij te 

dragen aan innovatie en de grensoverschrijdende handel, en "Beoordeling van vermeende 

verschillen in de kwaliteit van producten die in de interne markt worden verkocht", dat 

een oplossing moet bieden voor de bekommernissen van consumenten over de mogelijke 

verschillen in de kwaliteit van producten van hetzelfde merk en met dezelfde verpakking 

in de interne markt, en dringt tevens aan op de voortzetting van het proefproject "Initiatief 

bewustmaking over algoritmen" tot uitvoering van een aantal gerichte grondige prototypes 

van benaderingen en beleidsoplossingen die geschikt zijn om de complexiteit van de 

uitdagingen aan te pakken als gevolg van algoritmische besluitvorming op de korte en de 

langere termijn. 
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