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Amendement 1
John Howarth
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
Ontwerpadvies

Amendement

2.
benadrukt dat de interne markt een
van de grootste en concreetste
verwezenlijkingen van de Unie blijft, die
voordelen oplevert voor bedrijven,
consumenten en burgers in heel Europa;
wijst erop dat in de begroting 2020
prioriteit moet worden verleend aan de
verdere verdieping van de interne markt en
de ontwikkeling van de digitale
eengemaakte markt;

2.
benadrukt dat de interne markt een
van de grootste en concreetste
verwezenlijkingen van de Unie blijft, die
voordelen oplevert voor bedrijven,
consumenten en burgers in heel Europa;
wijst erop dat in de begroting 2020
prioriteit moet worden verleend aan de
verdere verdieping van de interne markt en
bijzondere aandacht moet worden besteed
aan de voltooiing van de digitale
eengemaakte markt, ter wille van het
behoud van het concurrentievermogen
van het bedrijfsleven van de EU en de
bescherming van de consumenten in de
hele Unie;
Or. en

Amendement 2
Jiří Pospíšil
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
Ontwerpadvies

Amendement

2.
benadrukt dat de interne markt een
van de grootste en concreetste
verwezenlijkingen van de Unie blijft, die
voordelen oplevert voor bedrijven,
consumenten en burgers in heel Europa;
wijst erop dat in de begroting 2020
prioriteit moet worden verleend aan de
verdere verdieping van de interne markt en
de ontwikkeling van de digitale
eengemaakte markt;

2.
benadrukt dat de interne markt een
van de grootste en concreetste
verwezenlijkingen van de Unie blijft, die
voordelen oplevert voor bedrijven,
consumenten en burgers in heel Europa;
wijst erop dat in de begroting 2020
prioriteit moet worden verleend aan de
verdere verdieping van de interne markt en
de ontwikkeling van de digitale
eengemaakte markt; benadrukt in verband
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hiermee dat het belangrijk is om
systematisch toezicht te houden op de
vooruitgang, nieuwe problemen op te
sporen en beleidsaanbevelingen te doen
voor de verdere ontwikkeling van de
digitale eengemaakte markt;
Or. en

Amendement 3
Carlo Fidanza
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
Ontwerpadvies

Amendement

2.
benadrukt dat de interne markt een
van de grootste en concreetste
verwezenlijkingen van de Unie blijft, die
voordelen oplevert voor bedrijven,
consumenten en burgers in heel Europa;
wijst erop dat in de begroting 2020
prioriteit moet worden verleend aan de
verdere verdieping van de interne markt en
de ontwikkeling van de digitale
eengemaakte markt;

2.
benadrukt dat de interne markt een
van de grootste en concreetste
verwezenlijkingen van de Unie blijft, die
voordelen oplevert voor bedrijven,
inclusief kleine en micro-ondernemingen,
consumenten en burgers in heel Europa;
wijst erop dat in de begroting 2020
prioriteit moet worden verleend aan de
verdere verdieping van de interne markt en
de ontwikkeling van de digitale
eengemaakte markt;
Or. it

Amendement 4
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
Ontwerpadvies

Amendement

2.
benadrukt dat de interne markt een
van de grootste en concreetste
verwezenlijkingen van de Unie blijft, die
voordelen oplevert voor bedrijven,
consumenten en burgers in heel Europa;
wijst erop dat in de begroting 2020

2.
benadrukt dat de interne markt een
van de grootste en concreetste
verwezenlijkingen van de Unie blijft, die
voordelen oplevert voor bedrijven,
consumenten en burgers in heel Europa;
wijst erop dat in de begroting 2020
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prioriteit moet worden verleend aan de
verdere verdieping van de interne markt en
de ontwikkeling van de digitale
eengemaakte markt;

prioriteit moet worden verleend aan de
verdere verdieping van de interne markt, de
vermindering van de administratieve
rompslomp, die het vrije verkeer van
diensten belemmert en de ontwikkeling
van de digitale eengemaakte markt;
Or. en

Amendement 5
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský, Carlo Fidanza
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
Ontwerpadvies

Amendement

2.
benadrukt dat de interne markt een
van de grootste en concreetste
verwezenlijkingen van de Unie blijft, die
voordelen oplevert voor bedrijven,
consumenten en burgers in heel Europa;
wijst erop dat in de begroting 2020
prioriteit moet worden verleend aan de
verdere verdieping van de interne markt en
de ontwikkeling van de digitale
eengemaakte markt;

2.
benadrukt dat de interne markt een
van de grootste en concreetste
verwezenlijkingen van de Unie blijft, met
een reële impact op de economische groei
in de lidstaten, die voordelen oplevert voor
bedrijven, consumenten en burgers in heel
Europa; wijst erop dat in de begroting 2020
prioriteit moet worden verleend aan de
verdere verdieping van de interne markt en
de ontwikkeling van de digitale
eengemaakte markt;
Or. en

Amendement 6
John Howarth
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
Ontwerpadvies

Amendement

3.
benadrukt het belang van een
krachtig consumentenbeleid dat
consumenten zowel offline als online
bescherming en zekerheid biedt en dat
bedrijven vertrouwen geeft om hun
goederen en diensten in de gehele interne
AM\1186435NL.docx

3.
benadrukt het feit dat het verbruik
van gezinnen goed is voor 54,4 % van het
bbp van de EU (cijfers van 2017), zodat
het belangrijk is een krachtig
consumentenbeleid te voeren dat
consumenten zowel offline als online
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markt aan te bieden;

bescherming en zekerheid biedt en dat
bedrijven vertrouwen geeft om hun
goederen en diensten in de gehele interne
markt aan te bieden; benadrukt het feit dat
er met betrekking tot consumenten nog
steeds uitdagingen bestaan, zowel digitaal
als fysiek, en dat het daarom van het
grootste belang is de voorlichting en het
bewustzijn van consumenten en burgers te
vergroten;
Or. en

Amendement 7
Alexandra Geese
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
Ontwerpadvies

Amendement

3.
benadrukt het belang van een
krachtig consumentenbeleid dat
consumenten zowel offline als online
bescherming en zekerheid biedt en dat
bedrijven vertrouwen geeft om hun
goederen en diensten in de gehele interne
markt aan te bieden;

3.
benadrukt het belang van een
krachtig consumentenbeleid dat
consumenten zowel offline als online
bescherming en zekerheid biedt, dat hun
belangen, hun veiligheid en de hun
verstrekte informatie waarborgt, dat
bedrijven meer vertrouwen geeft verbetert
om hun goederen en diensten in de gehele
interne markt aan te bieden en dat zorgt
voor markttoezicht en voor de naleving en
handhaving van de EU- en de nationale
wetgeving;
Or. en

Amendement 8
Jiří Pospíšil
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
Ontwerpadvies
3.

benadrukt het belang van een
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3.
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krachtig consumentenbeleid dat
consumenten zowel offline als online
bescherming en zekerheid biedt en dat
bedrijven vertrouwen geeft om hun
goederen en diensten in de gehele interne
markt aan te bieden;

krachtig consumentenbeleid dat
consumenten bescherming en zekerheid
biedt, dat strijdt tegen oneerlijke
handelspraktijken, zowel offline als
online, en dat bedrijven vertrouwen geeft
om hun goederen en diensten in de gehele
interne markt aan te bieden;
Or. en

Amendement 9
Markus Buchheit
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
Ontwerpadvies

Amendement

3.
benadrukt het belang van een
krachtig consumentenbeleid dat
consumenten zowel offline als online
bescherming en zekerheid biedt en dat
bedrijven vertrouwen geeft om hun
goederen en diensten in de gehele interne
markt aan te bieden;

3.
benadrukt het belang van een
krachtig consumentenbeleid dat
consumenten zowel offline als online
bescherming en zekerheid biedt en dat
bedrijven vertrouwen geeft om hun
goederen en diensten in de gehele interne
markt aan te bieden, waarbij de
administratieve lasten voor kmo’s tot een
minimum worden beperkt;
Or. en

Amendement 10
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Carlo Fidanza
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
Ontwerpadvies

Amendement

3.
benadrukt het belang van een
krachtig consumentenbeleid dat
consumenten zowel offline als online
bescherming en zekerheid biedt en dat
bedrijven vertrouwen geeft om hun
goederen en diensten in de gehele interne
markt aan te bieden;
AM\1186435NL.docx

3.
benadrukt het belang van een
krachtig een efficiënt gevoerd
consumentenbeleid dat consumenten zowel
offline als online bescherming en zekerheid
biedt en dat bedrijven vertrouwen geeft om
hun goederen en diensten in de gehele
interne markt aan te bieden;
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Or. en

Amendement 11
Maria Grapini
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
Ontwerpadvies

Amendement

3.
benadrukt het belang van een
krachtig consumentenbeleid dat
consumenten zowel offline als online
bescherming en zekerheid biedt en dat
bedrijven vertrouwen geeft om hun
goederen en diensten in de gehele interne
markt aan te bieden;

3.
benadrukt het belang van een
krachtig consumentenbeleid dat
consumenten zowel offline als online reële
bescherming en zekerheid biedt en dat
bedrijven vertrouwen geeft om hun
goederen en diensten in de gehele interne
markt aan te bieden;
Or. en

Amendement 12
Carlo Fidanza
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
Ontwerpadvies

Amendement

4.
benadrukt dat het belangrijk is de
overgang naar een volledig
geautomatiseerde douanewerking naar
behoren te financieren om de Europese
bedrijven efficiënter te laten werken en de
consumenten op gelijke wijze te
beschermen;

4.
benadrukt dat het belangrijk is de
overgang naar een volledig
geautomatiseerde douanewerking naar
behoren te financieren om de Europese
bedrijven concurrerender te maken en de
consumenten op gelijke wijze te
beschermen;
Or. it

Amendement 13
Maria Grapini
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies

Amendement

4.
benadrukt dat het belangrijk is de
overgang naar een volledig
geautomatiseerde douanewerking naar
behoren te financieren om de Europese
bedrijven efficiënter te laten werken en de
consumenten op gelijke wijze te
beschermen;

4.
benadrukt dat het belangrijk is de
overgang naar een volledig
geautomatiseerde douanewerking naar
behoren te financieren om de Europese
bedrijven efficiënter te laten werken, te
zorgen voor eerlijke mededinging en de
consumenten op gelijke wijze te
beschermen;
Or. en

Amendement 14
Jiří Pospíšil
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
Ontwerpadvies

Amendement

4.
benadrukt dat het belangrijk is de
overgang naar een volledig
geautomatiseerde douanewerking naar
behoren te financieren om de Europese
bedrijven efficiënter te laten werken en de
consumenten op gelijke wijze te
beschermen;

4.
benadrukt dat het belangrijk is de
overgang naar een volledig
geautomatiseerde douanewerking naar
behoren te financieren om de Europese
bedrijven efficiënter te laten werken en de
consumenten op gelijke wijze te
beschermen; acht het hiertoe van
essentieel belang de financiering van het
programma Douane 2020 te verhogen, dat
samenwerkingsmechanismen bevat die de
douaneautoriteiten en functionarissen in
de hele Unie in staat stellen informatie en
beste praktijken uit te wisselen en te
delen, en te zorgen voor de financiering
van de aankoop en het onderhoud van
moderne, efficiënte
douanecontroleapparatuur;
Or. en

Amendement 15
Maria Da Graça Carvalho
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
4 bis. benadrukt het feit dat het
belangrijk is de begroting voor
informatie- en communicatietechnologie
te verhogen om de digitale eengemaakte
markt te voltooien, teneinde het
concurrentievermogen van Europa te
versterken;
Or. en

Amendement 16
Jiří Pospíšil
Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
4 bis. benadrukt dat het belangrijk is te
beschikken over een interne markt voor
diensten; verzoekt de EU extra
financiering toe te wijzen aan de
voltooiing van de interne markt voor
diensten en de ontwikkeling van nieuwe
en innoverende diensten aan te moedigen;
Or. en

Amendement 17
Carlo Fidanza
Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
5 bis. dringt erop aan dat de begroting
voor 2020 bijdraagt aan de
verwezenlijking van de prioriteiten van
het Europees semester, met name het
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realiseren van investeringen van hoge
kwaliteit en van hervormingen om het
concurrentievermogen en de productiviteit
van de bedrijven, inclusief kleine en
micro-ondernemingen, te vergroten, de
eengemaakte markt nog hechter te maken
en de digitale eengemaakte markt verder
te ontwikkelen;
Or. it

Amendement 18
John Howarth
Ontwerpadvies
Paragraaf 6
Ontwerpadvies

Amendement

6.
is ingenomen met het feit dat de
Commissie in haar ontwerpbegroting
passende kredieten heeft toegewezen aan
de meeste hoofdprioriteiten van IMCO en
verzoekt de Raad deze kredieten te
bevestigen;

6.
is ingenomen met het feit dat de
Commissie in haar ontwerpbegroting
passende kredieten heeft toegewezen aan
de meeste hoofdprioriteiten van IMCO,
met inbegrip van de interne markt voor
goederen en diensten, steun aan kmo’s,
consumentenbescherming en
concurrentievermogen, en verzoekt de
Raad en het Parlement zich met deze
kredieten in de begroting 2020 akkoord te
verklaren;
Or. en

Amendement 19
John Howarth
Ontwerpadvies
Paragraaf 7
Ontwerpadvies

Amendement

7.
is ingenomen met de verhoging van
de kredieten voor de werking en
ontwikkeling van de interne markt voor
goederen en diensten (artikel 02 03 01),

7.
is ingenomen met de verhoging van
de kredieten voor de werking en
ontwikkeling van de interne markt voor
goederen en diensten (artikel 02 03 01), in
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voor betere toegang tot financiering voor
kmo’s (artikel 02 02 02) en voor
ondersteunende uitgaven voor Cosme
(post 02 01 04 01), aangezien deze drie
acties van cruciaal belang zijn om de
economische groei in de Unie te
stimuleren;

verband met markttoezicht en de
invoering van het EU-netwerk voor
productconformiteit, voor betere toegang
tot financiering voor kmo’s
(artikel 02 02 02) en voor ondersteunende
uitgaven voor Cosme (post 02 01 04 01),
aangezien deze drie acties van cruciaal
belang zijn om de economische groei in de
Unie te stimuleren; betreurt ten zeerste de
verlaging door de Raad van de
begrotingslijnen 02 03 01 en 02 02 02;
Or. en

Amendement 20
Maria Da Graça Carvalho
Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
7 bis. benadrukt het feit dat het
belangrijk is om te kiezen voor een
ambitieuze benadering van de EUbegroting met betrekking tot de sector
zakelijke dienstverlening, die goed is voor
twee derde van de totale beroepsbevolking
van de EU;
Or. en

Amendement 21
Pascal Arimont
Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
8 bis. benadrukt in verband hiermee dat
kleine en middelgrote ondernemingen
(kmo’s) een essentieel onderdeel vormen
van de economie van de Unie en een
cruciale rol spelen bij het scheppen van
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banen in de hele Unie, en acht het
noodzakelijk om een kmo-vriendelijk
ondernemingsklimaat te creëren en verder
te bevorderen; onderstreept daarom dat
voor IMCO de verbetering van de toegang
van kmo's tot financiering een belangrijke
prioriteit in de begroting 2020 blijft;
Or. en

Amendement 22
Pascal Arimont
Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
8 ter. benadrukt het feit dat het
programma voor het
concurrentievermogen van
ondernemingen en kleine en middelgrote
ondernemingen (Cosme) een cruciaal
instrument is om de ondernemerscultuur
te bevorderen, bestaande kmo’s te
ondersteunen en te zorgen voor
concurrentievermogen, duurzaamheid en
groei; dringt in het bijzonder aan op een
versterking van de accelerator van de
Europese Innovatieraad (kmoinstrument), aangezien hiermee
ondersteuning wordt geboden die van
doorslaggevend belang is voor kmo’s met
radicaal nieuwe ideeën en commercieel
haalbare innoverende oplossingen; is van
mening dat de Uniebegroting, en toegang
tot de financiering in het kader hiervan,
een essentieel instrument is om start-ups,
micro-ondernemingen en kmo’s
concurrerender en innoverender te maken
en de ondernemingsgeest in de Unie
stimuleert;
Or. en
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Amendement 23
John Howarth
Ontwerpadvies
Paragraaf 9
Ontwerpadvies

Amendement

9.
herinnert eraan dat zowel de
Commissie als de lidstaten al vertraging
hebben opgelopen bij de geplande
uitvoering van het douanewetboek van de
Unie; betreurt daarom ten zeerste de
verlaging van de kredieten ter
ondersteuning van de werking en de
modernisering van de douane-unie
(artikel 14 02 01), wat tot nog meer
vertragingen kan leiden;

9.
herinnert eraan dat zowel de
Commissie als de lidstaten al vertraging
hebben opgelopen bij de geplande
uitvoering van het douanewetboek van de
Unie; betreurt daarom ten zeerste de
verlaging van de kredieten ter
ondersteuning van de werking en de
modernisering van de douane-unie
(artikel 14 02 01), wat tot nog meer
vertragingen kan leiden en de werking van
de interne markt kan hinderen; herinnert
eraan dat de volledige en uniforme
uitvoering van het wetboek essentieel is
om de burgers en de financiële belangen
van de Unie beter te beschermen en dat edouane een prioritaire beleidsmaatregel is
voor een betere werking van de interne
markt;
Or. en

Amendement 24
Jiří Pospíšil
Ontwerpadvies
Paragraaf 9
Ontwerpadvies

Amendement

9.
herinnert eraan dat zowel de
Commissie als de lidstaten al vertraging
hebben opgelopen bij de geplande
uitvoering van het douanewetboek van de
Unie; betreurt daarom ten zeerste de
verlaging van de kredieten ter
ondersteuning van de werking en de
modernisering van de douane-unie
(artikel 14 02 01), wat tot nog meer
vertragingen kan leiden;
PE639.809v01-00
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9.
herinnert eraan dat zowel de
Commissie als de lidstaten al vertraging
hebben opgelopen bij de geplande
uitvoering van het douanewetboek van de
Unie; verwerpt daarom krachtig de
verlaging van de kredieten ter
ondersteuning van de werking en de
modernisering van de douane-unie
(artikel 14 02 01), wat tot nog meer
vertragingen kan leiden en een verbetering
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van de efficiëntie van de douanecontrole
in de hele EU kan ondermijnen;
Or. en

Amendement 25
Dita Charanzová, Svenja Hahn
Ontwerpadvies
Paragraaf 10
Ontwerpadvies

Amendement

10.
verzoekt de Commissie alle door
IMCO goedgekeurde proefprojecten en
voorbereidende acties te financieren.

10.
verzoekt de Commissie alle door
IMCO goedgekeurde proefprojecten en
voorbereidende acties te financieren,
inclusief het proefproject “Inclusief
internet: toegang voor iedereen”.
Or. en

Amendement 26
Carlo Fidanza
Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
10 bis. benadrukt dat het belangrijk is
voldoende middelen voor financiering en
investeringen te garanderen aan kleine en
micro-ondernemingen, alsmede te zorgen
voor een transparante communicatie met
de EU-consumenten;
Or. it

Amendement 27
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Carlo Fidanza
Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)
AM\1186435NL.docx
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Ontwerpadvies

Amendement
10 bis. stelt voor het principe van waar
voor je geld in te voeren, systematisch te
monitoren en regelmatig te evalueren, om
de efficiëntie van alle Europese uitgaven
te verbeteren, hetgeen zal bijdragen tot
een grotere doeltreffendheid en een
grotere toegevoegde waarde voor de
Europese consumenten, zoals ook
herhaaldelijk is gesteld door de
Rekenkamer; is van mening dat de
Europese Unie dit principe moet
benadrukken in het kader van het
begrotingsproces en de opslorping van de
EU-middelen;
Or. en

Amendement 28
Carlo Fidanza
Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
10 ter. is ingenomen met de steun voor
onderzoek en innovatie die gericht is op
de digitalisering van de interne markt en
van de Europese ondernemingen, met
name kleine en micro-ondernemingen;
herinnert eraan dat het van essentieel
belang is om passende steun te verlenen
in de vorm van financiële middelen via
het InvestEU-programma en het
programma voor de interne markt en
kmo’s, teneinde innovatie en het gebruik
van slimme oplossingen te stimuleren,
inclusief oplossingen ter verwijdering van
belemmeringen voor de interne markt;
Or. it
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Amendement 29
Carlo Fidanza
Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quater (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
10 quater.
herinnert eraan dat het
systeem van consumentenbescherming op
passende wijze moet worden onderbouwd
met criteria inzake evenredigheid en
duurzaamheid voor de verschillende
soorten ondernemingen, met bijzondere
aandacht voor de aard en de structuur
van kleine en micro-ondernemingen;
Or. it
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