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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

iii) Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen 
van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en 
Europese statistieken, en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, 
(EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 en 
(EU) 2017/826
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2018)0441),

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 43, lid 2, artikel 168, lid 4, onder b), alsmede de 
artikelen 114, 173 en 338 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend 
(C8-0254/2018),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van xxxx1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van xxxx2,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie industrie, 
onderzoek en energie, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, de 
Begrotingscommissie en de Commissie vervoer en toerisme (A8-0000/2018),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 [PB C 0 van 0.0.0000, blz. 0.].
2 [PB C 0 van 0.0.0000, blz. 0.].
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Amendment 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

(7) Het is daarom passend een
programma voor de interne markt, het
concurrentievermogen van ondernemingen, 
met inbegrip van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen, en Europese 
statistieken ("het programma") vast te 
stellen. Het programma moet worden 
vastgesteld voor een looptijd van zeven 
jaar, van 2021 tot en met 2027.

(7) Het is daarom passend het 
internemarktprogramma vast te stellen, 
voor het versterken van de interne markt 
en het verbeteren van de werking 
daarvan, op de gebieden
concurrentievermogen van ondernemingen, 
in het bijzonder van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen, normalisatie, 
consumentenbescherming, de 
voedselbevoorradingsketen en Europese 
statistieken ("het programma"). Het 
programma moet worden vastgesteld voor 
een looptijd van zeven jaar, van 2021 tot en 
met 2027.

Or. en

Amendment 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

(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 

(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, inclusief 
de sector toerisme, te waarborgen, maar 
ook de handhaving van 
consumentenbescherming en 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Amendment 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

(9) Een moderne interne markt 
bevordert de mededinging en staat ten 

(9) Een moderne interne markt stoelt 
op de beginselen van billijkheid en 
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dienste van consumenten, bedrijven en 
werknemers. Door beter gebruik te maken 
van de voortdurend veranderende interne 
markt voor diensten moeten Europese 
bedrijven beter in staat zijn over de 
grenzen heen banen te creëren en groei te 
genereren, een breder assortiment diensten 
tegen betere prijzen aan te bieden, zonder 
dat toegevingen worden gedaan wat de 
hoge normen voor consumenten en 
werknemers betreft. Om dit te bereiken 
moet het programma de resterende 
belemmeringen helpen wegwerken en een 
regelgevingskader bieden dat zich kan 
aanpassen aan nieuwe innovatieve 
bedrijfsmodellen.

transparantie, bevordert de mededinging 
en staat ten dienste van consumenten, 
bedrijven en werknemers. Door beter 
gebruik te maken van de voortdurend 
veranderende interne markt voor diensten 
moeten Europese bedrijven beter in staat 
zijn over de grenzen heen banen te creëren 
en groei te genereren, een breder 
assortiment diensten tegen betere prijzen 
aan te bieden, zonder dat toegevingen 
worden gedaan wat de hoge normen voor 
consumenten en werknemers betreft. Om 
dit te bereiken moet het programma 
bijdragen aan een betere monitoring van 
de ontwikkelingen op de interne markt, 
waaronder van de impact van nieuwe 
technologieën en innovatieve 
bedrijfsmodellen, de resterende 
belemmeringen helpen identificeren en
wegwerken en een regelgevingskader 
bieden dat zich kan aanpassen aan nieuwe 
innovatieve bedrijfsmodellen, waaronder 
sociaal ondernemerschap.

Or. en

Amendment 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

(10) Dankzij mechanismen voor 
preventie, de goedkeuring van 
gemeenschappelijke regels en, waar 
dergelijke Uniewetgeving niet bestaat, het 
beginsel van wederzijdse erkenning zijn de 
regelgevingsbelemmeringen op de interne 
markt voor talrijke industriële producten 
weggenomen. Op de gebieden waar geen 
Uniewetgeving bestaat, betekent het 
beginsel van wederzijdse erkenning dat 
goederen die in een lidstaat rechtmatig in 
de handel zijn gebracht, het recht op vrij 
verkeer genieten en in een andere lidstaat 
mogen worden verkocht. Ontoereikende 

(10) Dankzij mechanismen voor 
preventie, de goedkeuring van 
gemeenschappelijke regels en normen en, 
waar dergelijke Uniewetgeving niet 
bestaat, het beginsel van wederzijdse 
erkenning zijn de 
regelgevingsbelemmeringen op de interne 
markt voor talrijke industriële producten 
weggenomen. Op de gebieden waar geen 
Uniewetgeving bestaat, betekent het 
beginsel van wederzijdse erkenning dat 
goederen die in een lidstaat rechtmatig in 
de handel zijn gebracht, het recht op vrij 
verkeer genieten en in een andere lidstaat 
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toepassing van wederzijdse erkenning 
maakt het echter moeilijker voor 
ondernemingen om toegang te krijgen tot 
de markt van andere lidstaten. Ondanks de 
hoge mate van marktintegratie op het 
gebied van goederen, leidt dat tot gemiste 
kansen voor de economie in het algemeen. 
Het programma moet daarom tot doel 
hebben de toepassing van wederzijdse 
erkenning op het gebied van goederen te 
verbeteren en het aantal illegale en niet-
conforme goederen dat in de handel wordt 
gebracht, te verminderen.

mogen worden verkocht, op voorwaarde 
dat de lidstaat in kwestie zich daar niet 
tegen verzet. Ontoereikende toepassing van 
wederzijdse erkenning maakt het echter 
moeilijker voor ondernemingen om 
toegang te krijgen tot de markt van andere 
lidstaten. Ondanks de hoge mate van 
marktintegratie op het gebied van 
goederen, leidt dat tot gemiste kansen voor 
de economie in het algemeen. Het 
programma moet daarom tot doel hebben 
de toepassing van wederzijdse erkenning 
op het gebied van goederen te verbeteren 
en het aantal illegale en niet-conforme 
goederen dat in de handel wordt gebracht, 
te verminderen, in concreto middels 
gerichte bewustmakingsacties en 
opleiding, ondersteuning van 
productcontactpunten en betere 
samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten op het gebied van wederzijdse 
erkenning.

Or. en

Amendment 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

(11) Nieuwe uitdagingen op het vlak van 
regelgeving en handhaving houden 
verband met een snel veranderende
omgeving door de digitale revolutie en 
hebben betrekking op cyberveiligheid, het 
internet der dingen of artificiële 
intelligentie. In het geval van schade zijn 
strenge regels inzake productveiligheid en 
aansprakelijkheid van essentieel belang 
voor een beleidsrespons die het voor 
Europese burgers, consumenten en 
bedrijven mogelijk maakt uit dergelijke 
regels voordeel te halen. Daarom moet het 
programma bijdragen aan de snelle 
aanpassing en handhaving van een 

(11) Nieuwe uitdagingen op het vlak van 
regelgeving en handhaving houden 
verband met een snel veranderende 
omgeving door de digitale revolutie en 
hebben betrekking op cyberveiligheid, het 
internet der dingen of artificiële 
intelligentie. In het geval van schade zijn 
strenge regels inzake productveiligheid en 
helderheid met betrekking tot
aansprakelijkheid, alsook een strikte 
handhaving van de regels, van essentieel 
belang voor een beleidsrespons die het 
voor Europese burgers, consumenten en 
bedrijven mogelijk maakt uit dergelijke 
regels voordeel te halen. Daarom moet het 
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Unieregeling voor 
productaansprakelijkheid die innovatie 
stimuleert.

programma bijdragen aan de snelle 
aanpassing en handhaving van een 
Unieregeling voor 
productaansprakelijkheid die innovatie 
stimuleert, met waarborgen voor de 
veiligheid en de zekerheid van gebruikers.

Or. en

Amendment 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

(12) Het in de handel brengen van 
producten die niet in overeenstemming zijn 
met het recht van de Unie benadeelt de 
producten die wel in overeenstemming 
zijn en kunnen een risico vormen voor 
consumenten. Veel ondernemers 
overtreden de regels uit onwetendheid of
opzettelijk om een concurrentievoordeel te 
verwerven. Markttoezichtautoriteiten 
kampen veelal met een gebrek aan 
financiële middelen en worden beperkt 
door landsgrenzen, terwijl ondernemers op 
Europees of zelfs mondiaal niveau actief 
zijn. Met name in het geval van de e-
commerce ondervinden 
markttoezichtautoriteiten grote 
moeilijkheden om binnen hun 
rechtsbevoegdheid vanuit derde landen 
ingevoerde producten die niet aan de regels 
voldoen te traceren en de 
verantwoordelijke partij te identificeren. 
Het programma moet er dan ook naar 
streven de productconformiteit te 
versterken door ondernemers de juiste 
stimuli te bieden, de nalevingscontroles op 
te voeren en nauwere grensoverschrijdende 
samenwerking tussen de 
handhavingsautoriteiten te bevorderen. Het 
programma moet ook bijdragen tot de 
consolidatie van het bestaande kader voor 
activiteiten op het vlak van markttoezicht, 

(12) Het in de handel brengen van 
producten die niet in overeenstemming zijn 
met het recht van de Unie, ongeacht of het 
in de handel brengen op traditionele wijze 
gebeurt of via elektronische middelen, en 
ongeacht of de producten in de Unie zijn 
gemaakt of vanuit derde landen worden 
geïmporteerd, vormt een gevaar voor 
Europese burgers en consumenten.
Marktdeelnemers die producten verkopen 
die in overeenstemming zijn met het recht 
van de Unie ondervinden oneerlijke 
concurrentie van ondernemers die de 
regels hetzij uit onwetendheid hetzij
opzettelijk overtreden om een 
concurrentievoordeel te verwerven. 
Markttoezichtautoriteiten kampen veelal 
met een gebrek aan financiële middelen en 
worden beperkt door landsgrenzen, terwijl 
ondernemers op Europees of zelfs 
mondiaal niveau actief zijn. Met name in 
het geval van de e-commerce ondervinden 
markttoezichtautoriteiten grote 
moeilijkheden om binnen hun 
rechtsbevoegdheid vanuit derde landen 
ingevoerde producten die niet aan de regels 
voldoen te traceren, de verantwoordelijke 
partij te identificeren of 
risicobeoordelingen of veiligheidstests te 
verrichten omdat ze geen fysieke toegang 
tot de producten hebben. Het programma 
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gezamenlijke acties van de 
markttoezichtautoriteiten uit verschillende 
lidstaten aanmoedigen, de uitwisseling van 
informatie verbeteren en de convergentie 
en nauwere integratie van activiteiten op 
het vlak van markttoezicht bevorderen.

moet er dan ook naar streven de 
productconformiteit te versterken door het 
markttoezicht te verbeteren, ondernemers 
heldere, transparante en alomvattende 
regels te geven, de nalevingscontroles op te 
voeren en nauwere grensoverschrijdende 
samenwerking tussen de 
handhavingsautoriteiten te bevorderen. Het 
programma moet ook bijdragen tot de 
consolidatie van het bestaande kader voor 
activiteiten op het vlak van markttoezicht, 
gezamenlijke acties van de 
markttoezichtautoriteiten uit verschillende 
lidstaten aanmoedigen, de uitwisseling van 
informatie verbeteren en de convergentie 
en nauwere integratie van activiteiten op 
het vlak van markttoezicht bevorderen, in 
het bijzonder door erop toe te zien dat de 
bepalingen van Verordening (EU) nr. 
2018/858 van het Europees Parlement en 
de Raad1bis strikt worden toegepast, 
teneinde te voorkomen dat non-conforme 
producten aan Europese burgers worden 
verkocht.

__________________

1bis Verordening (EU) nr. 2018/858 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
30 mei 2018 inzake de goedkeuring van 
en het markttoezicht op motorvoertuigen 
en aanhangwagens daarvan en van 
systemen, onderdelen en technische 
eenheden die voor dergelijke voertuigen 
zijn bestemd, tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en 
(EG) nr. 595/2009 en tot intrekking van 
Richtlijn 2007/46/EG (PB L 151 van 
14.6.2018, blz. 1).

Or. en

Amendment 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

(13) Productveiligheid is een kwestie 
van gemeenschappelijk belang. De 
conformiteitsbeoordelingsinstanties gaan 
na of producten voldoen aan de 
veiligheidsvoorschriften alvorens zij in de 
handel worden gebracht. Het is dan ook
van het grootste belang dat 
conformiteitsbeoordelingsinstanties 
betrouwbaar en bekwaam zijn. De Unie 
heeft een accreditatieregeling opgezet voor 
de controle op de bekwaamheid, 
onpartijdigheid en onafhankelijkheid van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties. De 
grootste uitdaging bestaat er nu in ervoor te 
zorgen dat de accreditatieregeling in 
overeenstemming blijft met de actuele 
stand van de techniek en dat zij in de hele 
Unie even strikt wordt toegepast. Daarom 
moet het programma maatregelen 
ondersteunen die ervoor zorgen dat 
conformiteitsbeoordelingsinstanties aan de 
regelgevingsvereisten blijven voldoen, 
alsook maatregelen die de Europese 
accreditatieregeling verbeteren, met name 
op nieuwe beleidsgebieden, door de 
Europese samenwerking voor accreditatie 
(European co-operation for Accreditation, 
EA) als bedoeld in artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 765/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad48, te 
ondersteunen.

(13) Productveiligheid is een kwestie 
van gemeenschappelijk belang. De 
conformiteitsbeoordelingsinstanties gaan 
na of producten voldoen aan de 
veiligheidsvoorschriften alvorens zij in de 
handel worden gebracht. Het is dan ook 
van het grootste belang dat 
conformiteitsbeoordelingsinstanties 
betrouwbaar en bekwaam zijn. De Unie 
heeft een accreditatieregeling opgezet voor 
de controle op de bekwaamheid, 
onpartijdigheid en onafhankelijkheid van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties.
Verordening (EG) nr. 765/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad48 is op 
lidstaatniveau evenwel op een groot 
aantal verschillende manieren 
geïmplementeerd. Deze verschillen 
betreffen de verdeling van bevoegdheden 
tussen markttoezichtautoriteiten, de 
interne coördinatiemechanismen op 
nationaal niveau, het niveau van de voor 
markttoezicht ingezette financiële 
middelen en de markttoezichtstrategieën 
en -benaderingen, alsmede de 
bevoegdheden met betrekking tot non-
conforme producten en de hoogte van de 
sancties op overtredingen, waardoor de 
handhaving van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
versnipperd is. Deze versnippering leidt 
ertoe dat het markttoezicht in sommige 
lidstaten strenger is dan in andere, met 
mogelijkerwijs een geringer afschrikkend 
effect van de wetgeving en een ongelijk 
speelveld voor de bedrijven in sommige 
lidstaten, alsook een ongelijk niveau van 
de productveiligheid in de Unie. De 
grootste uitdaging bestaat er nu in ervoor te 
zorgen dat de accreditatieregeling in 
overeenstemming blijft met de actuele 
stand van de techniek en dat zij in de hele 
Unie even strikt wordt toegepast. Daarom 
moet het programma maatregelen 
ondersteunen die ervoor zorgen dat 
conformiteitsbeoordelingsinstanties aan de 
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regelgevingsvereisten blijven voldoen, 
alsook maatregelen die de Europese 
accreditatieregeling verbeteren, met name 
op nieuwe beleidsgebieden, door de
Europese samenwerking voor accreditatie 
(European co-operation for Accreditation, 
EA) als bedoeld in artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 765/2008 te 
ondersteunen.

__________________ __________________

48 Verordening (EG) nr. 765/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 juli 
2008 tot vaststelling van de eisen inzake 
accreditatie en markttoezicht betreffende 
het verhandelen van producten en tot 
intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, 
blz. 30).

48 Verordening (EG) nr. 765/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 juli 
2008 tot vaststelling van de eisen inzake 
accreditatie en markttoezicht betreffende 
het verhandelen van producten en tot 
intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, 
blz. 30).

Or. en

Amendment 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

(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) De ontwikkeling van de 
elektronische handel brengt bepaalde 
uitdagingen met zich mee met betrekking 
tot de bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van eindgebruikers tegen non-
conforme producten. 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 equivalente 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, in 
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concreto de uitwisseling van informatie 
over non-conforme producten, over 
recente wetenschappelijke ontwikkelingen 
en nieuwe technologieën, over nieuwe 
risico's en over andere aspecten van 
controle-activiteiten, waar nodig te 
ondersteunen.

Or. en

Amendment 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

(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 

(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, en moeten de 
inspanningen op de gebieden e-bestuur en 
e-overheid verder worden opgevoerd. 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 te beschikken over actuele 
informatie 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 



PR\1164319NL.docx 15/39 PE628.465v01-00

NL

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.

te evalueren hoe de interne markt in de 
praktijk werkt. De bestaande instrumenten 
voor het bestuur van de interne markt 
spelen reeds een belangrijke rol bij het 
faciliteren van de verwezenlijking van die 
doelstellingen. Hiertoe, en om gelijke tred 
te houden met de technologische en de 
marktontwikkelingen, alsook met de 
nieuwe uitdagingen op de gebieden 
regelgeving en handhaving, moet het 
programma ondersteuning bieden aan het 
vergroten van de kwaliteit, de 
zichtbaarheid, de transparantie en de 
beveiliging van de instrumenten voor het 
bestuur van de interne markt. Het 
programma moet dan ook onder andere 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.

Or. en

Amendment 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

(21) Het programma moet met name de 
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 

(21) Het programma moet met name de 
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 
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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.

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 digitale 
ontwikkelingen, 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.

Or. en

Amendment 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

(24) Veel van de problemen in verband 
met het concurrentievermogen van de Unie 
zijn te wijten aan de moeilijkheden die 

(24) Veel van de problemen in verband 
met het concurrentievermogen van de Unie 
zijn te wijten aan de moeilijkheden die 
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kmo's ondervinden om financiering te 
verkrijgen omdat zij moeilijk hun 
kredietwaardigheid kunnen aantonen en 
onvoldoende onderpand kunnen bieden. 
Kmo's moeten concurrerend blijven en 
ondernemen daartoe onder meer 
activiteiten op het gebied van 
digitalisering, internationalisering en 
innovatie, en zij scholen hun werknemers 
bij, wat extra financiële uitdagingen met 
zich meebrengt. De beperkte toegang tot 
financiering heeft een negatief effect op de 
oprichting van bedrijven, de groei en de 
overlevingskansen ervan alsook op de 
bereidheid van nieuwe ondernemers om in 
het kader van een bedrijfsopvolging 
levensvatbare bedrijven over te nemen.

kmo's ondervinden om financiering te 
verkrijgen omdat zij moeilijk hun 
kredietwaardigheid kunnen aantonen en 
onvoldoende onderpand kunnen bieden. 
Kmo's moeten concurrerend blijven en 
ondernemen daartoe onder meer 
activiteiten op het gebied van 
digitalisering, internationalisering en 
innovatie, en zij scholen hun werknemers 
bij, wat extra financiële uitdagingen met 
zich meebrengt. De beperkte toegang tot 
financiering heeft een negatief effect op de 
oprichting van bedrijven, de groei en de 
overlevingskansen ervan alsook op de 
bereidheid van nieuwe ondernemers om in 
het kader van een bedrijfsopvolging 
levensvatbare bedrijven over te nemen. Er 
moet vooral aandacht worden besteed aan 
micro-ondernemingen, ondernemingen 
die ambachtelijke activiteiten verrichten 
en sociale ondernemingen. Er moet ook 
aandacht worden besteed aan jonge 
ondernemers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke 
ondernemers, alsmede aan andere 
specifieke doelgroepen, zoals ouderen, 
migranten en ondernemers uit sociaal 
benadeelde of kwetsbare groepen, zoals 
personen met een functiebeperking, 
alsmede aan de bevordering van de 
overdracht van ondernemingen, spin-offs 
en tweede kansen voor ondernemers.

Or. en

Amendment 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

(37) Het programma moet tevens 
beogen consumenten, bedrijven, het 
maatschappelijk middenveld en de 
autoriteiten voor te lichten over de 
wetgeving van de Unie inzake 

(37) Het programma moet tevens 
beogen consumenten, bedrijven, het 
maatschappelijk middenveld en de 
autoriteiten voor te lichten over de 
wetgeving van de Unie inzake 
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consumentenbescherming en 
productveiligheid, en consumenten en hun 
vertegenwoordigende organisaties op 
nationaal en Unieniveau mondiger te 
maken, met name door het Europees 
Bureau van Consumentenverenigingen 
(Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs, BEUC), de bekende en 
erkende ngo die de belangen van de 
consument met betrekking tot alle 
relevante beleidsmaatregelen van de Unie 
behartigt, en de Europese Vereniging voor 
de coördinatie van 
consumentenvertegenwoordiging in 
standaardisatie (ANEC), die de belangen 
van de consument met betrekking tot 
technische normen behartigt, te 
ondersteunen. Daarbij moet bijzondere 
aandacht worden besteed aan nieuwe 
behoeften op de markt met betrekking tot 
de bevordering van duurzame consumptie 
en de preventie van zwakke punten alsook 
aan uitdagingen die voortvloeien uit de 
digitalisering van de economie of de 
ontwikkeling van nieuwe 
consumptiepatronen en bedrijfsmodellen. 
Het programma moet de ontwikkeling van 
relevante informatie over markten, 
beleidsuitdagingen, opkomende kwesties 
en behoeften, en de bekendmaking van 
consumentenscoreborden van de Unie 
ondersteunen.

consumentenbescherming en 
productveiligheid, en consumenten en hun 
vertegenwoordigende organisaties op 
nationaal en Unieniveau mondiger te 
maken, met name door het Europees 
Bureau van Consumentenverenigingen 
(Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs, BEUC), de bekende en 
erkende ngo die de belangen van de 
consument met betrekking tot alle 
relevante beleidsmaatregelen van de Unie 
behartigt, en de Europese Vereniging voor 
de coördinatie van 
consumentenvertegenwoordiging in 
standaardisatie (ANEC), die de belangen 
van de consument met betrekking tot 
technische normen behartigt, te 
ondersteunen. Daarbij moet bijzondere 
aandacht worden besteed aan nieuwe 
behoeften op de markt met betrekking tot 
de bevordering van duurzame consumptie 
en de preventie van zwakke punten alsook 
aan uitdagingen die voortvloeien uit de 
digitalisering van de economie, verbonden 
producten, het internet der dingen, 
kunstmatige intelligentie en het gebruik 
van algoritmen of de ontwikkeling van 
nieuwe consumptiepatronen en 
bedrijfsmodellen, in het bijzonder sociaal 
ondernemerschap en de deeleconomie. 
Het programma moet de ontwikkeling van 
relevante informatie over markten, 
beleidsuitdagingen, opkomende kwesties 
en behoeften, en de bekendmaking van 
consumentenscoreborden van de Unie 
ondersteunen.

Or. en

Amendment 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

(39) Het netwerk van Europese (39) Het programma moet daarnaast 
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consumentencentra staat consumenten bij
om gebruik te maken van hun uit de 
consumentenwetgeving van de EU 
voortvloeiende rechten bij de 
grensoverschrijdende aankoop van 
goederen en diensten op de interne markt 
en in de Europese Economische Ruimte, 
hetzij online hetzij wanneer zij op reis zijn. 
Het netwerk, dat dertig centra telt, wordt 
sinds meer dan tien jaar gezamenlijk door 
de consumentenprogramma's van de Unie 
gefinancierd en heeft zijn toegevoegde 
waarde bewezen voor het versterken van 
het vertrouwen van consumenten en 
handelaars in de interne markt. Het 
netwerk behandelt meer dan 100 000 
verzoeken van consumenten per jaar en 
bereikt miljoenen burgers via zijn 
voorlichtingsactiviteiten via de pers en 
online. Het is een van de meest 
gewaardeerde netwerken voor bijstand aan 
burgers van de Unie, en de meeste van de 
centra hebben een contacpunt voor 
wetgeving inzake de interne markt, zoals 
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad59, en in de evaluatie 
ervan wordt het belang onderstreept dat het 
netwerk zijn activiteiten voortzet. Het 
netwerk streeft er ook naar 
wederkerigheidsregelingen te ontwikkelen 
met vergelijkbare instanties in derde 
landen.

ondersteuning bieden aan het netwerk van 
Europese consumentencentra dat
consumenten bijstaat om gebruik te maken 
van hun uit de consumentenwetgeving van 
de EU voortvloeiende rechten bij de 
grensoverschrijdende aankoop van 
goederen en diensten op de interne markt 
en in de Europese Economische Ruimte, 
hetzij online hetzij wanneer zij op reis zijn. 
Het netwerk, dat dertig centra telt, wordt 
sinds meer dan tien jaar gezamenlijk door 
de consumentenprogramma's van de Unie 
gefinancierd en heeft zijn toegevoegde 
waarde bewezen voor het versterken van 
het vertrouwen van consumenten en 
handelaars in de interne markt. Het 
netwerk behandelt meer dan 100 000 
verzoeken van consumenten per jaar en 
bereikt miljoenen burgers via zijn 
voorlichtingsactiviteiten via de pers en 
online. Het is een van de meest 
gewaardeerde netwerken voor bijstand aan 
burgers van de Unie, en de meeste van de 
centra hebben een contacpunt voor 
wetgeving inzake de interne markt, zoals 
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad59, en in de evaluatie 
ervan wordt het belang onderstreept dat het 
netwerk zijn activiteiten voortzet. Het 
netwerk van Europese 
consumentencentra kan ook een 
belangrijke bron van informatie zijn over 
de uitdagingen en problemen die 
consumenten op plaatselijk niveau 
tegenkomen en die relevant zijn voor de 
beleidsvorming op het niveau van de Unie 
en voor de bescherming van de 
consumentenbelangen. Het programma 
moet dan ook bijdragen aan het tot stand 
brengen van synergie-effecten tussen 
consumentenvertegenwoordigers op 
plaatselijk en op Unieniveau, en aan het 
vergroten van die effecten, teneinde tot 
een betere bescherming van de belangen 
van consumenten te komen. Het netwerk 
streeft er ook naar 
wederkerigheidsregelingen te ontwikkelen 
met vergelijkbare instanties in derde 
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landen.

__________________ __________________

59 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 
2006 betreffende diensten op de interne 
markt (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36).

59 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 
2006 betreffende diensten op de interne 
markt (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36).

Or. en

Amendment 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

(40) Uit de geschiktheidscontrole van de 
consumenten- en marketingwetgeving van 
de Unie die de Commissie in mei 2017 
uitvoerde, bleek de noodzaak de regels 
beter te handhaven en herstel voor de 
consument te vergemakkelijken wanneer 
deze schade ondervindt door inbreuken op 
de consumentenwetgeving. Op grond 
daarvan stelde de Commissie in april 2018 
een "new deal" voor consumenten vast om 
onder meer te zorgen voor gelijke 
behandeling van consumenten in de hele 
interne markt ten aanzien van afwijkende 
kwaliteitsnormen, een sterkere 
handhavingscapaciteit van de lidstaten, 
betere productveiligheid, meer 
internationale samenwerking en nieuwe 
mogelijkheden voor herstel, met name door 
middel van representatieve acties door 
gekwalificeerde instanties. Het programma 
moet tot doel hebben het 
consumentenbeleid te ondersteunen aan de 
hand van onder andere voorlichting en 
kennisopbouw, capaciteitsopbouw en 
uitwisseling van beste praktijken van de 
consumentenorganisaties en 
consumentenbeschermingsautoriteiten, 
netwerken en de ontwikkeling van 
marktonderzoek, versterking van de 
empirische onderbouwing van de werking 

(40) Uit de geschiktheidscontrole van de 
consumenten- en marketingwetgeving van 
de Unie die de Commissie in mei 2017 
uitvoerde, bleek de noodzaak de regels 
beter te handhaven en herstel voor de 
consument te vergemakkelijken wanneer 
deze schade ondervindt door inbreuken op 
de consumentenwetgeving. Op grond 
daarvan stelde de Commissie in april 2018 
een "new deal" voor consumenten vast om 
onder meer te zorgen voor gelijke 
behandeling van consumenten in de hele 
interne markt ten aanzien van 
grensoverschrijdende gevallen, zoals de 
verkoop van non-conforme producten in 
de sector motorvoertuigen, afwijkende 
kwaliteitsnormen van producten of de 
problemen van passagiers die op 
luchthavens vast komen te zitten als 
gevolg van de annulering van een groot 
aantal vluchten, een sterkere 
handhavingscapaciteit van de lidstaten, 
betere productveiligheid, meer 
internationale samenwerking en nieuwe 
mogelijkheden voor herstel, met name door 
middel van representatieve acties door 
gekwalificeerde instanties. Het programma 
moet tot doel hebben het 
consumentenbeleid te ondersteunen aan de 
hand van onder andere voorlichting en 
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van de interne markt voor consumenten, 
met IT-systemen en communicatie-
instrumenten.

kennisopbouw, capaciteitsopbouw en 
uitwisseling van beste praktijken van de 
consumentenorganisaties en 
consumentenbeschermingsautoriteiten, 
netwerken en de ontwikkeling van 
marktonderzoek, versterking van de 
empirische onderbouwing van de werking 
van de interne markt voor consumenten, 
met IT-systemen en communicatie-
instrumenten.

Or. en

Amendment 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

(58) De in het kader van de vorige 
programma’s en begrotingsonderdelen 
uitgevoerde acties zijn geschikt gebleken 
en moeten worden behouden. De nieuwe 
acties waarmee in het kader van het 
programma wordt gestart, hebben tot doel 
met name de goed functionerende interne 
markt te versterken. Om ervoor te zorgen 
dat de uitvoering van het programma 
eenvoudiger en flexibeler wordt, en dat de 
doelstellingen bijgevolg beter worden 
verwezenlijkt, moeten de acties uitsluitend 
in termen van globale algemene 
categorieën worden gedefinieerd. In het 
programma moeten ook lijsten van 
indicatieve activiteiten met betrekking tot 
specifieke doelstellingen op het gebied van 
concurrentievermogen of specifieke uit de 
regelgeving voortvloeiende activiteiten, 
zoals op het gebied van normalisatie, 
regulering van de voedselketen en 
Europese statistieken, worden opgenomen.

(58) De in het kader van de vorige 
programma’s en begrotingsonderdelen 
uitgevoerde acties zijn geschikt gebleken 
en moeten worden behouden. De nieuwe 
acties waarmee in het kader van het 
programma wordt gestart, hebben tot doel 
met name de goed functionerende interne 
markt te versterken. Om ervoor te zorgen 
dat de uitvoering van het programma 
eenvoudiger en flexibeler wordt, en dat de 
doelstellingen bijgevolg beter worden 
verwezenlijkt, moeten de acties uitsluitend 
in termen van globale algemene 
categorieën worden gedefinieerd. In het 
programma moeten ook lijsten van 
indicatieve activiteiten met betrekking tot 
specifieke doelstellingen op het gebied van 
concurrentievermogen of specifieke uit de 
regelgeving voortvloeiende activiteiten, 
zoals op het gebied van markttoezicht en 
productveiligheid, consumenten,
normalisatie, regulering van de 
voedselketen en Europese statistieken, 
worden opgenomen.

Or. en
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Amendment 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

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 statistieken in 
de zin van artikel 13 van Verordening 
(EG) nr. 223/2009 ("het programma").

Bij deze verordening wordt het 
internemarktprogramma vastgesteld voor 
het versterken van de interne markt en het 
verbeteren van de werking daarvan op de 
gebieden concurrentievermogen van 
ondernemingen, in het bijzonder van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, normalisatie, 
consumentenbescherming, de 
voedselbevoorradingsketen en het kader 
voor de financiering van de ontwikkeling, 
de productie en de verspreiding van 
Europese statistieken ("het programma").

Or. en

Amendment 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

a) de werking van de interne markt te 
verbeteren, en met name de burgers, de 
consumenten en de bedrijven, in het 
bijzonder kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (kmo's), te beschermen en 
hun positie te versterken door de 
handhaving van het recht van de Unie, het 
vergemakkelijken van de toegang tot de 
markt, de vaststelling van normen, en de 
bevordering van de gezondheid van mens, 
dier en plant en van het dierenwelzijn; 
alsmede de samenwerking tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten en 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten en de Commissie en de 

a) de werking van de interne markt te 
verbeteren, en met name de burgers, de 
consumenten en de bedrijven, in het 
bijzonder kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (kmo's), te beschermen en 
hun positie te versterken door de 
handhaving van het recht van de Unie, het 
vergemakkelijken van de toegang tot de 
markt, de vaststelling van normen, het 
waarborgen van een uniform en hoog 
niveau van consumentenbescherming, 
bewustmaking over het recht van de Unie 
op het gebied van de interne markt, en de 
bevordering van de gezondheid van mens, 
dier en plant en van het dierenwelzijn; 
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gedecentraliseerde agentschappen van de 
Unie te verbeteren;

alsmede de samenwerking tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten en 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten en de Commissie en de 
gedecentraliseerde agentschappen van de 
Unie te verbeteren;

Or. en

Amendment 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

a) de interne markt doeltreffender te 
maken, belemmeringen te voorkomen en 
weg te nemen, en de ontwikkeling, 
tenuitvoerlegging en handhaving van het 
recht van de Unie op het gebied van de 
interne markt voor goederen en diensten, 
overheidsopdrachten, markttoezicht, en op 
het gebied van het vennootschapsrecht, 
het contractenrecht en het recht inzake 
niet-contractuele aansprakelijkheid, de 
bestrijding van het witwassen van geld, 
het vrij verkeer van kapitaal, financiële 
diensten en het mededingingsbeleid, met 
inbegrip van de ontwikkeling van 
beheersinstrumenten, te ondersteunen;

a) de interne markt doeltreffender 
maken door:

Or. en

Motivering

Technische aanpassing.

Amendment 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a – punt i (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

i) belemmeringen te helpen 
voorkomen en weg te nemen, en de 
ontwikkeling, tenuitvoerlegging en 
handhaving van het recht van de Unie op 
het gebied van de interne markt voor 
goederen en diensten, 
overheidsopdrachten, markttoezicht, en op 
het gebied van het vennootschapsrecht, 
het contractenrecht en het recht inzake 
niet-contractuele aansprakelijkheid, de 
bestrijding van het witwassen van geld, 
het vrij verkeer van kapitaal, financiële 
diensten en het mededingingsbeleid, met 
inbegrip van de ontwikkeling van 
beheersinstrumenten, te ondersteunen;

Or. en

Amendment 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

ii) doeltreffend markttoezicht en 
productveiligheid in de hele Unie te 
ondersteunen, teneinde ervoor te zorgen 
dat alleen veilige en conforme producten 
die een hoog niveau van 
consumentenbescherming garanderen op 
de markt van de Unie in de handel 
worden gebracht, waaronder via 
onlineverkopen.

Or. en

Amendment 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

b) het concurrentievermogen van 
ondernemingen te verbeteren, met 
bijzondere nadruk op kmo's, en 
additionaliteit te realiseren door 
maatregelen die voorzien in verschillende 
vormen van steun aan kmo's, 
markttoegang, met inbegrip van de 
internationalisering van kmo's, een gunstig 
ondernemingsklimaat voor kmo's, het 
concurrentievermogen van de sectoren, de 
modernisering van de industrie en het 
stimuleren van ondernemerschap;

b) het concurrentievermogen van 
ondernemingen te verbeteren, met 
bijzondere nadruk op kmo's, en 
additionaliteit te realiseren door 
maatregelen die voorzien in verschillende 
vormen van steun aan kmo's, 
markttoegang, met inbegrip van de 
internationalisering van kmo's, een gunstig 
ondernemingsklimaat voor kmo's, het 
concurrentievermogen van de sectoren, 
waaronder de sector toerisme, de 
modernisering van de industrie en het 
stimuleren van ondernemerschap;

Or. en

Amendment 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

i) de financiering van de Europese 
normalisatie en de participatie van de 
belanghebbenden bij het uitwerken van 
Europese normen mogelijk maken;

i) de financiering van de Europese 
normalisatie-instanties en de participatie 
van de belanghebbenden bij het uitwerken 
van Europese normen mogelijk maken;

Or. en

Amendment 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

d) de belangen van de consumenten te 
bevorderen en een hoog niveau van 
consumentenbescherming en 
productveiligheid te waarborgen door:

d) de belangen van de consumenten te 
bevorderen en een uniform en hoog niveau 
van consumentenbescherming te 
waarborgen door:
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Or. en

Motivering

Productveiligheid is verplaatst naar artikel 3, lid 2, onder a), ii) (markttoezicht en 
productveiligheid).

Amendment 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

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 en duurzame 
consumptie, met name door de 
ondersteuning van de bevoegde 
handhavingsinstanties, 
consumentenorganisaties en 
samenwerkingsacties, in het bijzonder bij 
de aanpak van uitdagingen in verband 
met zowel de bestaande, als de nieuwe 
technologieën; ervoor te zorgen dat alle 
consumenten toegang hebben tot  
doeltreffende verhaalmogelijkheden, en 
het verstrekken van passende markt- en 
consumenteninformatie;

Or. en

Amendment 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

d bis) 396 200 000 EUR in huidige 
prijzen aan de doelstelling zoals bedoeld 
in artikel 3, lid 2, onder a), ii).

Or. en
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Motivering

Er wordt een concreet bedrag voorgesteld voor het financieren van markttoezicht, 
productveiligheid en typegoedkeuring, in overeenstemming met de effectbeoordeling van het 
internemarktprogramma en de effectbeoordeling van de verordening handhaving en naleving.

Amendment 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

2 bis. Het resterende bedrag wordt 
gebruikt voor het financieren van acties, 
in het bijzonder uit hoofde van de 
doelstelling als bedoeld in artikel 3, lid 2, 
onder a), i), en in artikel 3, lid 2, onder c), 
in verband met de interne markt voor 
goederen en diensten, zoals instrumenten 
voor het bestuur van de interne markt, het 
mededingingsbeleid, wederzijdse 
erkenning en normalisatie.

Or. en

Motivering

Rapporteur stelt voor in detail aan te geven welke acties met het resterende bedrag 
gefinancierd kunnen worden.

Amendment 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

3. Het in lid 1 bedoelde bedrag kan 
worden gebruikt voor technische en 
administratieve bijstand voor de uitvoering 
van het programma, met name voor 
werkzaamheden op het gebied van 
voorbereiding, monitoring, controle, audit 
en evaluatie, het gebruik van 
informatietechnologienetwerken voor 
informatieverwerking en -uitwisseling, en 

3. Het in lid 1 bedoelde bedrag kan 
worden gebruikt voor technische en 
administratieve bijstand voor de uitvoering 
van het programma, met name voor 
werkzaamheden op het gebied van 
voorbereiding, monitoring, controle, audit 
en evaluatie, het gebruik van 
informatietechnologienetwerken voor 
informatieverwerking en -uitwisseling, en 
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het gebruik en de ontwikkeling van 
institutionele 
informatietechnologiesystemen.

het gebruik en de ontwikkeling van 
institutionele 
informatietechnologiesystemen. De 
middelen voor technische en 
administratieve bijstand mogen niet meer 
dan 5 % van de waarde van de in lid 1 
bedoelde financiële middelen bedragen.

Or. en

Motivering

Er wordt een plafond van 5 % voorgesteld om ervoor te zorgen dat een belangrijk deel van de 
middelen naar concrete acties uit hoofde van het programma gaat.

Amendment 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

2 bis. De volgende acties voor de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen als bedoeld in artikel 3, 
lid 2, onder a), ii), komen in aanmerking 
voor financiering:

a) coördinatie en samenwerking tussen 
markttoezichtautoriteiten en andere 
relevante autoriteiten in de lidstaten, met 
name middels het EU-netwerk voor 
productconformiteit;

b) ontwikkeling en instandhouding van 
IT-instrumenten voor de uitwisseling van 
informatie over markttoezicht en 
controles aan de buitengrenzen;

c) ondersteuning van de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke acties en tests op het 
gebied van productveiligheid en naleving, 
waaronder met betrekking tot tests van 
gevaarlijke producten, verbonden 
producten en producten die online worden 
verkocht;

d) samenwerking, uitwisseling van goede 
praktijken en gemeenschappelijke 
projecten tussen markttoezichtautoriteiten 
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en relevante instanties uit derde landen;

e) ondersteuning van 
markttoezichtstrategieën, kennis en 
kennisvergaring, testcapaciteiten en -
faciliteiten, peer reviews, 
opleidingsprogramma's, technische 
bijstand en capaciteitsopbouw voor 
markttoezichtautoriteiten;

f) acties met betrekking tot nieuwe 
veiligheids- en economische risico's in 
verband met de mondialisering van de 
productieketen, directe internetverkopen 
en de permanente innovaties bij 
consumentenproducten en -diensten; 
alsmede

g) beoordeling van de 
typegoedkeuringsprocedures en verificatie 
van de naleving bij motorvoertuigen door 
de Commissie.

Or. en

Amendment 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

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, met inbegrip van de 
ontwikkeling van digitale en 
ondernemerschapsvaardigheden, en van 
de digitale en de industriële transformatie 
in de be- en verwerkende industrie en de 
dienstensector;

Or. en

Amendment 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

e) het ondersteunen van het 
concurrentievermogen van bedrijven en 
van hele sectoren van de economie, en het 
ondersteunen van de invoering van 
innovatie en samenwerking tussen 
waardeketens door kmo's door 
ecosystemen en clusters strategisch te 
verbinden, met inbegrip van het 
gezamenlijke clusterinitiatief;

e) het ondersteunen van het 
concurrentievermogen van bedrijven en 
van hele sectoren van de economie, en het 
ondersteunen van de invoering van 
innovatie door kmo's, en met name de 
invoering door kmo's van nieuwe 
bedrijfsmodellen, in het bijzonder die van 
de sociale en de deeleconomie, alsook de 
invoering van samenwerking tussen 
waardeketens door kmo's door 
ecosystemen en clusters strategisch te 
verbinden, met inbegrip van het 
gezamenlijke clusterinitiatief;

Or. en

Amendment 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

5 bis. De volgende acties voor de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstelling als bedoeld in artikel 3, lid 2, 
onder d), i), komen in aanmerking voor 
financiering:

a) het vergroten van het bewustzijn van en 
het geven van betere voorlichting aan 
consumenten over consumentenrechten, 
en consumenten, in het bijzonder 
kwetsbare consumenten, helpen omgaan 
met de nieuwe uitdagingen naar 
aanleiding van de technologische 
ontwikkelingen en de digitalisering;

b) acties die erop gericht zijn te 
waarborgen dat alle consumenten en 
handelaars toegang hebben tot 
hoogwaardige buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting en 
onlinegeschillenbeslechting, en tot 
informatie over verhaalmogelijkheden;
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c) acties ter ondersteuning van een 
striktere handhaving van de 
consumentenwetgeving, inclusief een 
doeltreffende coördinatie en 
samenwerking tussen de 
handhavingsinstanties in de lidstaten en 
samenwerking op het gebied van 
handhaving met derde landen.

Or. en

Amendment 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

Juridische entiteiten die zijn gevestigd in 
een niet met het programma geassocieerd 
derde land mogen deelnemen aan de 
volgende acties:

De Commissie kan juridische entiteiten die 
zijn gevestigd in een niet met het 
programma geassocieerd derde land laten
deelnemen aan de volgende acties:

Or. en

Amendment 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

De entiteiten die deelnemen aan acties als 
bedoeld in de punten a) en b) hebben geen 
recht op financiële bijdragen van de Unie, 
tenzij dit essentieel is voor het programma, 
met name voor het concurrentievermogen 
en de markttoegang van ondernemingen 
van de Unie of voor de bescherming van 
consumenten die in de Unie verblijven. 
Deze uitzondering geldt niet voor entiteiten 
met winstoogmerk.

De entiteiten die deelnemen aan acties als 
bedoeld in de punten a) en b) hebben geen 
recht op financiële bijdragen van de Unie, 
in het bijzonder wanneer het risico bestaat 
van overdracht van innovatieve 
technologie of kennis, tenzij dit essentieel 
is voor het programma, met name voor het 
concurrentievermogen en de markttoegang 
van ondernemingen van de Unie of voor de 
bescherming van consumenten die in de 
Unie verblijven. Deze uitzondering geldt 
niet voor entiteiten met winstoogmerk.
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Or. en

Amendment 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

Wat punt e) van lid 1 van dit 
artikel betreft, wordt de Commissie 
gemachtigd overeenkomstig artikel 20 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
voor het wijzigen van de lijst van 
entiteiten die voor een subsidie uit hoofde 
van het programma in aanmerking komen 
voor acties voor het verwezenlijken van de 
specifieke doelstelling als bedoeld in 
artikel 3, lid 2, onder d), i). 

Or. en

Amendment 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

Evaluatie- en toekenningscriteria Evaluatiecomité(s)

Or. en

Motivering

Technische aanpassing.

Amendment 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

1. Het programma wordt uitgevoerd 
door middel van een werkprogramma of 
werkprogramma's als bedoeld in
artikel 110 van het Financieel Reglement. 
In de werkprogramma's wordt in 
voorkomend geval het voor 
blendingverrichtingen gereserveerde 
totaalbedrag opgenomen.

1. Het programma wordt uitgevoerd 
door middel van een werkprogramma of 
werkprogramma's in overeenstemming met
artikel 110 van het Financieel Reglement.
De werkprogramma's hebben een looptijd 
van één of meerdere jaren en bevatten in 
het bijzonder de te verwezenlijken 
doelstellingen, de verwachte resultaten, de 
wijze van tenuitvoerlegging en het totale 
bedrag van de beschikbare financiering. 
Zij bevatten ook een gedetailleerde 
omschrijving van de te financieren acties, 
een indicatie van het voor elke actie 
toegewezen bedrag en een indicatief 
tijdschema voor de uitvoering ervan. In de 
werkprogramma's wordt in voorkomend 
geval het voor blendingverrichtingen 
gereserveerde totaalbedrag opgenomen.

Or. en

Amendment 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

2. De tussentijdse evaluatie van het 
programma wordt uitgevoerd zodra 
voldoende informatie over de uitvoering 
van het programma beschikbaar is, doch 
uiterlijk vier jaar nadat met de uitvoering 
van het programma is begonnen.

2. Ten laatste ... [vier jaar na het 
begin van de uitvoering van het 
programma] stelt de Commissie een 
tussentijds evaluatieverslag van het 
programma op, waarin ze ingaat op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de acties waaraan steun is toegekend, de 
resultaten en impact, de doelmatigheid 
van het gebruik van de middelen en de 
Europese meerwaarde.

Or. en
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Motivering

Ter verbetering van de controle van het programma moet ten laatste in 2025 een tussentijdse 
evaluatie plaatsvinden, en ten laatste in 2030 een eindevaluatie.

Amendment 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

5. Aan het einde van de uitvoering 
van het programma, doch uiterlijk vier 
jaar na afloop van de in artikel 1 
genoemde periode, voert de Commissie 
een eindevaluatie van het programma uit.

5. Ten laatste ... [drie jaar na het 
eind van de uitvoering van het programma]
stelt de Commissie een 
eindevaluatieverslag van het programma 
op over de impact van het programma op 
de lange termijn, waarin ze ingaat op het 
duurzame karakter van de acties en op de 
synergie-effecten tussen de verschillende 
werkprogramma's.

Or. en

Motivering

Ter verbetering van de controle van het programma moet ten laatste in 2025 een tussentijdse 
evaluatie plaatsvinden, en ten laatste in 2030 een eindevaluatie.

Amendment 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

6. De Commissie deelt de conclusies 
van de evaluaties tezamen met haar 
opmerkingen mee aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's.

6. De Commissie zendt de in de leden 
2 en 5 bedoelde verslagen naar het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's, en maakt ze 
openbaar.

Or. en
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Amendment 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

2. De in de artikelen 9 en 17 bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend tot en met 31 december 2028.

2. De in de artikelen 9, 10 en 17 
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend tot en met 
31 december 2028.

Or. en

Amendment 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

6. Een overeenkomstig de artikelen 9 
en 17 vastgestelde gedelegeerde handeling 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van die 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
vóór het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

6. Een overeenkomstig de artikelen 9, 
10 en 17 vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van die 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
vóór het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en

Amendment 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

2. De Commissie voert informatie- en 
communicatieacties uit met betrekking tot 
het programma alsmede de acties en de 
resultaten ervan. De aan het programma 
toegewezen financiële middelen dragen 
tevens bij aan de institutionele 
communicatie over de politieke prioriteiten 
van de Unie, voor zover zij verband 
houden met de in artikel 3 bedoelde 
doelstellingen.

2. De Commissie neemt passende 
maatregelen voor de uitvoering van
informatie- en communicatieacties op een 
gebruikersvriendelijke wijze, teneinde 
consumenten, burgers, bedrijven, in het 
bijzonder kmo's, en overheden beter 
bekend te maken met de financiële 
middelen die middels deze verordening ter 
beschikking worden gesteld, alsmede met 
de acties en de resultaten ervan De aan het 
programma toegewezen financiële 
middelen dragen tevens bij aan de 
institutionele communicatie over de 
politieke prioriteiten van de Unie, voor 
zover zij verband houden met de in 
artikel 3 bedoelde doelstellingen.

Or. en

Motivering

Het is een 'must' het belang van gebruikersvriendelijke communicatieacties te benadrukken 
voor het vergroten van de zichtbaarheid van EU-financiering ten behoeve van consumenten, 
bedrijven en overheden.
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TOELICHTING

De interne markt was en is de hoeksteen van het Europese project. 

Al sinds de totstandbrenging ervan - 25 jaar geleden - draagt de interne markt bij tot het 
verwezenlijken van een hoog niveau van integratie tussen de lidstaten, met concrete voordelen 
voor bedrijven, burgers en consumenten op een groot aantal terreinen, zoals meer keuze en 
lagere prijzen op een markt met meer concurrentie, de mogelijkheid om in de hele EU te 
reizen en te werken, toegang tot een enorme markt voor bedrijven, en een betere bescherming 
van de consument. Hoewel er meer dan 3 500 maatregelen zijn vastgesteld en 
geïmplementeerd, is het project interne markt bij lange na nog niet voltooid. Een groot aantal 
obstakels, zoals lacunes in de wetgeving, administratieve lasten, een niet-doeltreffende 
implementatie en een zwakke handhaving van het EU-recht, alsook veranderende 
omstandigheden en nieuwe uitdagingen en problemen, blijven de voltooiing van de interne 
markt in de weg staan.

Het Europees Parlement heeft bij meerdere gelegenheden opgeroepen tot een verbetering van 
het bestuur en de doeltreffendheid van de interne markt, en de Commissie heeft 
marktintegratie tot één van haar voornaamste prioriteiten uitgeroepen.

Voor de volgende periode (2021-2027) stelt de Commissie een nieuw programma voor de 
interne markt voor, dat zes programma's en talrijke acties die tot nu toe afzonderlijk ten 
uitvoer werden gelegd in één samenhangend kader bijeen brengt. Het belangrijkste doel is het 
implementeren en handhaven van verschillende activiteiten ter ondersteuning van de uitrol 
van de interne markt in brede zin van het woord, het creëren van meer synergie-effecten en 
het elimineren van overlappingen bij bestaande EU-programma's. 

Rapporteur is in grote lijnen in zijn nopjes met het nieuwe programma voor de interne markt 
en is het met de Commissie eens dat er behoefte bestaat aan een strategische en geïntegreerde 
benadering van de totstandbrenging van een goed functionerende interne markt.

Desalniettemin stelt hij een aantal wijzigingen voor op de onderstaande gebieden:

Financiële middelen

De Commissie stelt voor de financiële middelen aan vier verschillende doelstellingen toe te 
wijzen: COSME, consumenten, de voedselketen en duurzame consumptie, en statistieken. 
Rapporteur is van oordeel dat de financiële middelen niet volstaan om aan alle uitdagingen 
van de interne markt tegemoet te komen en, met name, om voor een aanpassing te zorgen aan 
de snel veranderende omstandigheden (denk aan de digitale revolutie en de mondialisering). 

Rapporteur stelt dan ook voor de financiële middelen in het algemeen en alle specifieke 
begrotingsposten afzonderlijk aan te passen zodra in het ontwerp van tussentijds verslag van 
het Europees Parlement over het meerjarig financieel kader 2021-2027 en de eigen middelen 
de exacte cijfers zijn vastgesteld.
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Verder stelt rapporteur voor een bijkomende begrotingspost op te nemen met betrekking tot 
markttoezicht, productveiligheid en typegoedkeuring, in overeenstemming met de 
effectbeoordeling van het internemarktprogramma en de effectbeoordeling van de 
verordening handhaving en naleving. Rapporteur vindt het ook belangrijk expliciet aan te 
geven voor welke doelstellingen het resterende bedrag moet worden gebruikt, en een plafond 
voor technische en administratieve bijstand vast te stellen.

Nadruk op markttoezicht en productveiligheid

Wat de doelstellingen van het programma betreft, is rapporteur echt van mening dat het 
verbeteren van de werking van de interne markt staat of valt met het versterken van de 
activiteiten op de gebieden markttoezicht en productveiligheid, met bijzondere aandacht voor 
de onlineverkoop van producten. Rapporteur denkt dat doeltreffend markttoezicht cruciaal 
kan zijn voor het beschermen van openbare belangen zoals gezondheid en veiligheid op de 
werkplek, de bescherming van consumenten, de bescherming van het milieu en de openbare 
veiligheid, alsook het waarborgen van een gelijk speelveld voor marktdeelnemers. Uit de vele 
recente schandalen, zoals "dieselgate", blijkt dat er op de EU-markt nog steeds onveilige en 
non-conforme producten worden verkocht én dat een doeltreffender en gecoördineerder 
markttoezicht in de EU nodig is. De onlangs vastgestelde typegoedkeuringsverordening en de 
verordening handhaving en naleving waarover op dit moment wordt onderhandeld, vormen 
een kader voor het bevorderen van een betere samenwerking tussen de 
markttoezichtsautoriteiten, de Europese instellingen en de marktdeelnemers. Op basis hiervan 
introduceert rapporteur een nieuwe, specifieke doelstelling in verband met markttoezicht, 
productveiligheid en typegoedkeuring en daaraan gerelateerde acties, inclusief een specifieke 
begrotingspost.

Consumenten

Rapporteur denkt dat het programma voor de interne markt zal bijdragen aan het tot stand 
brengen van de voorwaarden die nodig zijn om de burgers van de EU in staat te stellen ten 
volle van de verworvenheden van de interne markt te genieten.  Vandaar dat hij voorstelt om, 
in overeenstemming met het consumentenprogramma 2014-2020, verwijzingen op te nemen 
naar specifieke acties gericht op het verbeteren van de consumentenbescherming, de 
'empowerment' van consumenten en de bescherming van hun belangen, met bijzondere 
aandacht voor de nieuwe kansen en uitdagingen die het gevolg zijn van de digitalisering. 

Digitale ontwikkelingen 

Rapporteur neemt in de hele tekst van de verordening en met betrekking tot alle terreinen 
waarop het programma actief is referenties naar digitale ontwikkelingen op. Een programma 
met een looptijd van zeven jaar moet flexibel en voldoende toekomstgericht zijn om zich te 
kunnen aanpassen aan een voortdurend veranderende omgeving waar nieuwe technologieën 
een grote impact hebben op bedrijfsmodellen, zoals de sociale en de deeleconomie, op 
consumenten en op de EU-economie als zodanig.

Implementatie, evaluatie en bekendmaking van het programma

Het voorstel van de Commissie gaat onvoldoende in op de vraag hoe het programma zal 
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worden geïmplementeerd. De vaststelling van werkprogramma's met een looptijd van één of 
juist meerdere jaren is van het allergrootste belang, aangezien daarin - onder andere - de te 
financieren acties worden geformuleerd en de toewijzing van de financiële middelen wordt 
geregeld. 

Wat evaluatie betreft, stelt rapporteur een verplichte eindevaluatie van het programma ten 
laatste in 2030 voor met bijzondere aandacht voor de langetermijneffecten van het 
programma, de duurzaamheid van de acties en de tussen de verschillende werkprogramma's 
tot stand gebrachte synergie-effecten.

Wat transparantie en bekendmaking betreft, stelt rapporteur voor dat de Commissie 
informatie- en communicatieacties uitvoert om het programma en de kansen die het biedt 
beter bekend te maken bij consumenten, bedrijven, in het bijzonder kmo's, en overheden.
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