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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie stelt voor om op basis van artikel 169 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie een verordening aan te nemen tot opstelling van een 
consumentenprogramma voor de periode 2014-2020. De kredieten voor de uitvoering van het 
programma van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2020 bedragen in totaal 197 miljoen 
euro in huidige prijzen.

Het nieuwe consumentenprogramma zal de algemene doelstelling van het toekomstige 
consumentenbeleid ondersteunen door de mondige consument in het centrum van de 
interne markt te plaatsen.

De rapporteur heeft het ontwerp van wetgevingshandeling bestudeerd en
 is ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een consumentenprogramma 

voor 2014-2020 en benadrukt dat het voorstel in overeenstemming moet zijn met de 
Europa 2020-strategie en moet bijdragen tot de doelstellingen van deze strategie;

 is van mening dat het consumentenprogramma gezien de noodzaak van een 
aanzwengeling van de economische groei in de EU de Europese burgers moet helpen 
het potentieel van de interne markt ten volle te benutten, en dat consumenten – de 
doelgroep van dit programma – goed moeten worden ingelicht over hun rechten en de 
manier waarop ze die kunnen uitoefenen, en het volste vertrouwen moeten kunnen 
hebben in de verschillende actoren binnen de interne markt;

 wijst erop dat de voorgestelde begroting voor het consumentenprogramma 2014-2020 
– in totaal 197 miljoen euro (in huidige prijzen) – bescheiden is, maar dat het bedrag 
voor administratieve uitgaven in verband met de uitvoering van het programma –
20,65 miljoen euro – hoog is;

 is voorstander van optie 2 van het Commissievoorstel, die uitgaat van een 
impactbeoordeling, aangezien deze optie in overeenstemming is met de prioriteiten 
van de Commissie (Europa 2020, akte voor de interne markt) en met de huidige 
discussies over de toekomst van het consumentenbeleid;

 betoogt dat de voorlichting van consumenten en hun betrokkenheid in alle 
beleidsonderdelen prioritair zijn en daarom waar mogelijk deel moeten uitmaken van 
alle in het kader van het nieuwe programma gefinancierde acties met betrekking tot:
(1) veiligheid, (2) voorlichting en opleiding, (3) rechten en rechtsmiddelen en (4) 
handhaving;

 vraagt dat er wordt overwogen een Europees accreditatiecentrum voor 
internetbedrijven op te richten, dat consumenten in staat zou stellen de 
geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van dergelijke bedrijven na te gaan en het 
vertrouwen van de consumenten alsook de transparantie van onlinetransacties zou 
vergroten;

 verdedigt de toepassing van de beginselen van goed financieel beheer, transparantie en 
flexibiliteit bij de uitvoering van het programma; meent daarom dat de oprichting van 
een uitvoerend agentschap alleen mag worden overwogen als een onafhankelijke 
kosten-batenanalyse met betrekking hiertoe een positief resultaat oplevert;

 onderstreept de noodzaak van de vastlegging van gepaste statistische indicatoren op 
EU-niveau voor het meten van de werking van de interne markt, die jaarlijks 
opnieuw geëvalueerd worden;
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 vindt dat consumentenorganisaties moeten worden ondersteund, maar roept tegelijk op 
tot méér individuele participatie en vraagt met name om een verbetering van het 
gebruik door consumenten van ICT-instrumenten alsook om de oprichting van een 
Europees elektronisch platform waarlangs klachten kunnen worden ingediend en 
informatie kan worden uitgewisseld en ontvangen;

 is voorstander van de oprichting van internetplatforms en de ontwikkeling van 
software om consumenten en bedrijven dichter bij de markt te brengen;

 steunt de ontwikkeling van interactieve platforms voor de uitwisseling van goede 
praktijken en opleidingsmateriaal met betrekking tot de opvoeding van de consument, 
en stelt voor om met het oog op inclusieve groei bijzondere aandacht te besteden aan 
de kwetsbaarste consumenten.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt en 
consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. herinnert aan zijn resolutie van 
8 juni 2011 over "Investeren in de 
toekomst: een nieuw meerjarig financieel 
kader (MFK) voor een concurrerend, 
duurzaam en integratiegericht Europa1"; 
herhaalt dat in het volgende meerjarig 
financieel kader voldoende extra 
financiële middelen ter beschikking 
moeten worden gesteld om de Unie in 
staat te stellen uitvoering te geven aan 
haar huidige beleidsprioriteiten en de 
nieuwe taken zoals vastgelegd in het 
Verdrag van Lissabon, alsook in te spelen 
op onvoorziene gebeurtenissen; wijst erop 
dat er, zelfs wanneer de middelen voor het 
volgende MFK ten opzichte van het 
niveau van 2013 met 5% toenemen, 
slechts een beperkte bijdrage kan worden 
geleverd tot de verwezenlijking van de 
overeengekomen doelstellingen en 
verbintenissen van de Unie en het 
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solidariteitsbeginsel van de Unie; vraagt 
de Raad, indien hij deze benadering niet 
deelt, duidelijk aan te geven welke van 
zijn politieke prioriteiten of projecten 
geheel kunnen worden opgegeven, 
ondanks de bewezen Europese 
meerwaarde ervan;
________________
1 Aangenomen teksten P7_TA(2011)0266.

Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. benadrukt dat de voorgestelde 
begroting voor het 
consumentenprogramma 2014-2020 – in 
totaal 197 miljoen euro (in huidige 
prijzen) – bescheiden is en wijst erop dat 
de in het wetgevingsvoorstel gepreciseerde 
financiële enveloppe slechts indicatieve 
waarde heeft ten opzichte van de 
wetgevende autoriteit en pas kan worden 
vastgelegd wanneer er overeenstemming 
is bereikt over het voorstel voor een 
verordening tot vaststelling van het MFK 
voor de periode 2014-2020;

Amendement 3

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. is van mening dat 
20,65 miljoen euro voor administratieve 
uitgaven in verband met de uitvoering van 
het programma een hoog bedrag vormt, 
en vraagt de Commissie dit bedrag te 
verantwoorden en te herzien;
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Motivering

De totale financiën voor het programma bedragen 197 miljoen euro: 20,65 miljoen euro voor 
administratieve uitgaven betekent met andere woorden méér dan 10% van de totale 
enveloppe.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Deze acties moeten worden vastgesteld 
in een consumentenprogramma voor de 
periode 2014-2020 (hierna "het 
programma" genoemd), dat een kader voor 
de financiering van de acties van de Unie 
biedt. Overeenkomstig artikel 49 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
van de Raad van 25 juni 2002 houdende 
het Financieel Reglement van toepassing 
op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen vormt deze verordening 
de rechtsgrondslag voor de actie en voor de 
uitvoering van het programma. Deze 
verordening bouwt voort op en vormt de 
voortzetting van de acties die worden 
gefinancierd in het kader van Besluit 
nr. 1926/2006/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 
2006 tot vaststelling van een communautair 
actieprogramma op het gebied van 
consumentenbeleid (2007-2013).

(4) Deze acties moeten worden vastgesteld 
in een consumentenprogramma voor de 
periode 2014-2020 (hierna "het 
programma" genoemd), dat een kader voor 
de financiering van de acties van de Unie 
biedt. Overeenkomstig artikel 49 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
van de Raad van 25 juni 2002 houdende 
het Financieel Reglement van toepassing 
op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen en de latere herziening 
daarvan door verordening nr. XXX/201Y1, 
vormt deze verordening de rechtsgrondslag 
voor de actie en voor de uitvoering van het 
programma. Deze verordening bouwt voort 
op en vormt de voortzetting van de acties 
die worden gefinancierd in het kader van 
Besluit nr. 1926/2006/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 
2006 tot vaststelling van een communautair 
actieprogramma op het gebied van 
consumentenbeleid (2007-2013).

___________
1 COM(2010)0815.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het is belangrijk dat de bescherming 
van de consumenten wordt verbeterd. Om 
deze algemene doelstelling te bereiken 
moeten specifieke doelstellingen worden 
vastgesteld in verband met veiligheid, 
consumentenvoorlichting en -opvoeding, 
rechten en rechtsmiddelen, alsook de 
handhaving van de naleving van de 
consumentenrechten. De waarde en het 
effect van de in het kader van het 
programma genomen maatregelen moeten 
regelmatig worden gemonitord en 
geëvalueerd. Voor de evaluatie van het 
consumentenbeleid moeten indicatoren 
worden ontwikkeld.

(5) Het is belangrijk dat de bescherming 
van de consumenten wordt verbeterd, 
waarbij met het oog op de doelstelling van 
inclusieve groei bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan kwetsbare groepen. 
Om deze algemene doelstelling te bereiken 
moeten specifieke doelstellingen worden 
vastgesteld in verband met veiligheid, 
consumentenvoorlichting en -opvoeding, 
rechten en rechtsmiddelen, alsook de 
handhaving van de naleving van de 
consumentenrechten. De waarde en het 
effect van de in het kader van het 
programma genomen maatregelen moeten 
jaarlijks worden gemonitord en 
geëvalueerd, en de resultaten hiervan 
moeten worden meegedeeld aan het 
Europees Parlement. Voor de evaluatie 
van het consumentenbeleid moeten 
indicatoren worden ontwikkeld. Daarnaast 
moet de Commissie op EU-niveau een 
reeks gepaste statistische indicatoren 
vastleggen – onder meer voor 
grensoverschrijdende verkoop en verkoop 
via het internet – om de resultaten en 
vorderingen betreffende het verbeteren 
van de werking van de interne markt te 
beoordelen.

Motivering

Doel van het consumentenbeleid is bij te dragen aan een betere werking van de interne 
markt; bijgevolg moeten de vorderingen op het vlak van het consumentenbeleid gemeten 
worden, zonder daarom echter te vergeten dat dit beleid niet de enige factor van invloed op 
de interne markt vormt.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Conform de toepassing van de 
beginselen van goed financieel beheer, 
transparantie en flexibiliteit bij de 
uitvoering van het 
consumentenprogramma mag het behoud 
van het uitvoerende agentschap alleen 
worden overwogen als een nieuwe en 
onafhankelijke kosten-batenanalyse met 
betrekking hiertoe een ondubbelzinnig 
positief resultaat oplevert.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Voor 2007-2013 kreeg het EU-
actieprogramma voor het 
consumentenbeleid ongeveer 
EUR 157 miljoen EUR toegewezen (in 
constante prijzen van 2011). De 
voorgestelde financiële middelen, ter 
waarde van 175 miljoen EUR (in 
constante prijzen van 2011) voor het 
consumentenprogramma voor 2014-2020 
betekenen in het licht van de noodzaak 
om de ambities van de Unie op het vlak 
van het consumentenbeleid, zoals 
vastgelegd in de door alle instellingen van 
de Unie onderschreven mededeling van de 
Commissie van 22 mei 2012 met als titel 
"Een Europese consumentenagenda: 
vertrouwen en groei stimuleren", 
doeltreffend ten uitvoer te leggen, slechts 
een bescheiden verhoging. 
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 quater) De besteding van financiële 
middelen van de Unie en de lidstaten op 
het vlak van de veiligheid, voorlichting en 
rechten van de consument en handhaving 
moet beter gecoördineerd worden zodat er 
voor complementariteit en meer efficiëntie 
en zichtbaarheid wordt gezorgd en zodat 
er een grotere budgettaire synergie 
ontstaat.

Motivering

De Commissie moet de capaciteit van nationale consumentenorganisaties – in het bijzonder 
in lidstaten met een relatief zwak consumentenbewustzijn – proberen te vergroten door de 
beschikbare middelen beter te groeperen en coördineren.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van het programma is de 
ondersteuning van de beleidsdoelstelling 
om de mondige consument in het centrum 
van de interne markt te plaatsen. Het 
programma zal daarom bijdragen aan de 
bescherming van de gezondheid, de 
veiligheid en de economische belangen van 
de consumenten, alsook aan de 
bevordering van hun recht op voorlichting, 
opvoeding en vereniging om hun belangen 
te vrijwaren. Het programma zal het beleid 
van de lidstaten aanvullen, ondersteunen en 
monitoren.

Het doel van het programma is de 
ondersteuning van de beleidsdoelstelling 
om de mondige consument in het centrum 
van de interne markt te plaatsen. Het 
programma zal daarom bijdragen aan de 
bescherming van de gezondheid, de 
veiligheid en de economische belangen van 
de consumenten, alsook aan de 
bevordering van hun recht op voorlichting, 
opvoeding en vereniging om hun belangen 
te vrijwaren. Het programma zal het beleid 
van de lidstaten aanvullen, ondersteunen en 
monitoren. Het programma zal voorts 
andere instrumenten en beleidsdomeinen 
van de Unie aanvullen en synergieën met 
deze instrumenten en beleidsdomeinen tot 
stand brengen, in het bijzonder in het 
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kader van het meerjarige programma 
“Rechten en burgerschap” 2014-2020, dat 
onder meer het vergroten van de 
mondigheid van de consumenten tot doel 
heeft1.
________________
1 Doelstelling [(e)] van Verordening (EU) 
nr. XXX./201Y [tot vaststelling van het 
programma "Rechten en burgerschap" 
voor de periode 2014-2020].

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een goede voorlichting van consumenten 
en hun betrokkenheid vormen 
sectoroverschrijdende prioriteiten en 
moeten daarom in de mate van het 
mogelijke nadrukkelijk aanwezig zijn in 
alle in het kader van het programma 
gefinancierde sectoriële doelstellingen en 
acties.

Motivering

De Commissie moet de participatie van goed ingelichte consumenten over de hele linie 
proberen te vergroten, aangezien het uiteindelijke doel van het programma erin bestaat de 
consument in het centrum van de interne markt te plaatsen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) oprichting – na uitvoering van een 
kosten-batenanalyse – van een Europees 
accreditatiecentrum voor 
internetbedrijven, met als doel de 
transparantie, rechtszekerheid en 
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veiligheid voor consumenten die 
onlinetransacties uitvoeren, te vergroten;

Motivering

Het Europees accreditatiecentrum voor internetbedrijven zou consumenten in staat stellen de 
geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van dergelijke bedrijven na te gaan en zou het 
vertrouwen van de consumenten en de transparantie van onlinetransacties vergroten.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) oprichting van een Europees 
elektronisch platform waarlangs 
consumenten klachten kunnen indienen, 
informatie kunnen uitwisselen en 
ontvangen, producten kunnen 
rangschikken en deskundig advies 
kunnen inwinnen;

Motivering

De oprichting van internetplatforms en de ontwikkeling van software om consumenten en 
bedrijven dichter bij de markt te brengen draagt bij tot een grotere en efficiëntere 
participatie.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Financieel kader Begroting
De financiële middelen voor de uitvoering 
van het programma bedragen 
197 000 000 euro in huidige prijzen.

De financiële middelen voor de uitvoering 
van het programma bedragen, in de zin van 
punt [17] van het Interinstitutioneel 
Akkoord van XX/201Y tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en goed financieel 
beheer1, EUR 197 000 000 in huidige 
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prijzen. The annual appropriation shall be 
authorised by the budgetary authority.
________________
1 PB….

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie voert het programma uit 
volgens de beheersmethoden, als bedoeld 
in artikel 53 van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002. 

De Commissie voert het programma uit 
volgens de beheersmethoden, als bedoeld 
in artikel 53 van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 of de krachtens 
Verordening (EU) nr. XXX/201Y1

gewijzigde versie daarvan.

________________
1 COM(2010)0815.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie voert het programma uit 
door de goedkeuring van jaarlijkse 
werkprogramma's in de vorm van 
uitvoeringshandelingen tot vaststelling van 
de elementen waarin door Verordening 
(EG, Euratom) nr. 1605/2002 wordt 
voorzien, met name:

De Commissie voert het programma uit 
door de goedkeuring van jaarlijkse 
werkprogramma's in de vorm van 
uitvoeringshandelingen. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
goedgekeurd overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 
2011 tot vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren1. In die 
uitvoeringshandelingen worden de 
elementen waarin door Verordening (EG, 
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Euratom) nr. 1605/2002 zoals herzien door 
Verordening XXX/201Y wordt voorzien, 
vastgesteld, met name:

(a) de uitvoeringsprioriteiten en de uit te 
voeren acties, inclusief de toewijzing van 
financiële middelen;

(a) de uitvoeringsprioriteiten en de uit te 
voeren acties, inclusief de indicatieve
toewijzing van financiële middelen;

(b) de belangrijkste selectie- en 
toekenningscriteria voor de selectie van de 
voorstellen die een financiële bijdrage 
zullen ontvangen;

(b) de belangrijkste selectie- en 
toekenningscriteria voor de selectie van de 
voorstellen die een financiële bijdrage 
zullen ontvangen;

(c) het tijdschema van de geplande 
oproepen tot het indienen van 
inschrijvingen en de oproepen tot het 
indienen van voorstellen;

(c) het tijdschema van de geplande 
oproepen tot het indienen van 
inschrijvingen en de oproepen tot het 
indienen van voorstellen;

(d) zo nodig, de toestemming om gebruik 
te maken van vaste bedragen, 
standaardschalen van eenheidskosten of 
financiering tegen vaste tarieven in lijn met 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002;

(d) waar mogelijk, de toestemming om 
gebruik te maken van vaste bedragen, 
standaardschalen van eenheidskosten of 
financiering tegen vaste tarieven in lijn met 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
zoals herzien door Verordening (EU) 
nr. XXX/201Y;

(e) de criteria voor de beoordeling van de 
vraag of het al dan niet om projecten van 
uitzonderlijk nut gaat.

(e) de criteria voor de beoordeling van de 
vraag of het al dan niet om projecten van 
uitzonderlijk nut gaat. 

________________
1 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk medio 2018 wordt door de 
Commissie een evaluatieverslag opgesteld 
over de verwezenlijking van de 
doelstellingen van alle maatregelen (op het 
niveau van resultaten en effecten), de 
efficiency van het gebruik van middelen en 
de Europese meerwaarde daarvan, met het 
oog op een besluit over de verlenging, 
wijziging of schorsing van de maatregelen. 
De evaluatie behandelt ook de ruimte voor 

2. Uiterlijk medio 2018 wordt door de 
Commissie een evaluatieverslag opgesteld 
over de verwezenlijking van de 
doelstellingen van alle maatregelen (op het 
niveau van resultaten en effecten), de 
efficiency van het gebruik van middelen en 
de Europese meerwaarde daarvan, met het 
oog op een besluit over de verlenging, 
wijziging of schorsing van de maatregelen. 
De evaluatie behandelt ook de ruimte voor 
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vereenvoudiging, de interne en externe 
samenhang, de blijvende relevantie van 
alle doelstellingen, alsook de bijdrage van 
de maatregelen aan de prioriteiten van de 
Unie inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Zij houdt ook rekening 
met de resultaten van de evaluatie van het 
langetermijneffect van het 
voorloperprogramma;

vereenvoudiging, de interne en externe 
samenhang, de blijvende relevantie van 
alle doelstellingen, alsook de bijdrage van 
de maatregelen aan de prioriteiten van de 
Unie inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Zij houdt ook rekening 
met de resultaten van de evaluatie van het 
langetermijneffect van het 
voorloperprogramma. Indien wenselijk 
kan de Commissie op basis van deze 
evaluatie een voorstel tot wijziging van 
deze verordening indienen.
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