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Amendement 1
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd over de verhogingen in de 
hoofdstukken 12 01 en 12 02, die nodig 
worden geacht in verband met de 
voordelen van de interne markt voor de 
economie van EU als geheel, vooral tijdens 
de economische teruggang; verzoekt de 
Commissie daarom om met voorstellen te 
komen over de vraag hoe de nog resterende 
belemmeringen op de interne markt uit de 
weg moeten worden geruimd om dergelijke 
voordelen nog groter te maken; 
onderstreept het belang van de 
dienstensector voor de interne markt en 
acht daarom de uitvoering van de 
Dienstenrichtlijn1 van het allergrootste 
belang; moedigt de Commissie aan meer te 
doen aan een op bewijzen gebaseerd beleid 
dat uitgaat van een gedegen inzicht in de 
markt, economische analyse en de keuze 
van de geschikte instrumenten; verzoekt de 
Commissie bovendien nauw met de 
lidstaten samen te werken en een 
administratieve cultuur te ontwikkelen van 
een eenvoudiger regelgeving en 
doeltreffende oplossingen voor problemen; 
wijst in dit verband op het belang van 
workshops, de uitwisseling van ambtenaren 
en ook andere opleidingsactiviteiten die 
ambtenaren en rechters hulp moeten bieden 
bij de juiste omzetting, toepassing en 
handhaving van voor de interne markt 
geldende regels;

3. is verheugd over de lichte verhogingen 
in de hoofdstukken 12 01 en 12 02, die 
nodig worden geacht in verband met de 
voordelen van de interne markt voor de 
economie van EU als geheel, vooral tijdens 
de economische teruggang; verzoekt de 
Commissie daarom om met voorstellen te 
komen over de vraag hoe de nog resterende 
belemmeringen op de interne markt uit de 
weg moeten worden geruimd om dergelijke 
voordelen nog groter te maken; 
onderstreept het belang van de 
dienstensector voor de interne markt en 
acht daarom de uitvoering van de 
Dienstenrichtlijn2 van het allergrootste 
belang; moedigt de Commissie aan meer te 
doen aan een op bewijzen gebaseerd beleid 
dat uitgaat van een gedegen inzicht in de 
markt, economische analyse en de keuze 
van de geschikte instrumenten; verzoekt de 
Commissie bovendien nauw met de 
lidstaten samen te werken en een 
administratieve cultuur te ontwikkelen van 
een eenvoudiger regelgeving en 
doeltreffende oplossingen voor problemen; 
onderstreept dat de bureaucratie bij de 
omzetting van de richtlijnen verminderd,
en de administratieve formaliteiten bij de 
uitvoering van de belangrijkste 
maatregelen, en niet pas bij de ex-post 
evaluatie, vereenvoudigd moeten worden;
wijst in dit verband op het belang van 
workshops, de uitwisseling van ambtenaren 
en ook andere opleidingsactiviteiten die 
ambtenaren en rechters hulp moeten bieden 

                                               
1 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op 
de interne markt (PB L 376, 27.12.2006, blz. 36).
2 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op 
de interne markt (PB L 376, 27.12.2006, blz. 36).
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bij de juiste omzetting, toepassing en 
handhaving van voor de interne markt 
geldende regels, door deze regels verder te 
vereenvoudigen en het opwerpen van 
nieuwe belemmeringen tegen te gaan;

Or. pt

Amendement 2
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de opneming van een 
afzonderlijke begrotingslijn voor het 
SOLVIT-netwerk in de begroting voor 
2009 en vraagt om een verdere verhoging 
voor 2010; verzoekt de lidstaten om meer 
mensen en fondsen voor dit netwerk 
beschikbaar te stellen, dat een doeltreffend 
functionerend en kosteloos 
buitengerechtelijk mechanisme voor het 
oplossen van geschillen vormt; verzoekt de 
Commissie zich meer inspanning te 
getroosten ten aanzien van de financiering 
van de opleidings- en promotie-activiteiten 
van het SOLVIT-netwerk in alle lidstaten; 
wenst tevens dat de Commissie meer vaart 
zet achter de stroomlijning van de 
verschillende diensten die informatie en 
advies over de interne markt verstrekken; 
is derhalve een warm voorstander van  het 
concept van diensten ter ondersteuning van 
de interne markt door middel van de 
invoering van een webpage met één 
toegang;

4. is ingenomen met de opneming van een 
afzonderlijke begrotingslijn voor het 
SOLVIT-netwerk in de begroting voor 
2009 en vraagt om een verdere verhoging 
voor 2010; verzoekt de lidstaten om meer 
mensen en fondsen voor dit netwerk 
beschikbaar te stellen, dat een doeltreffend 
functionerend en kosteloos 
buitengerechtelijk mechanisme voor het 
oplossen van geschillen vormt; verzoekt de 
Commissie zich meer inspanning te 
getroosten ten aanzien van de financiering 
van de opleidings- en promotie-activiteiten 
van het SOLVIT-netwerk in alle lidstaten, 
waarbij voorkomen moet worden dat er
procedures in het rechtsbestel worden 
ingevoerd die vaak de neiging hebben de 
zaken veel ingewikkelder te maken en 
waardoor de bestaande 
garantiemechanismen ter bescherming 
van het individu in vele gevallen de 
toegang tot de rechter bemoeilijken ; 
wenst tevens dat de Commissie meer vaart 
zet achter de stroomlijning van de 
verschillende diensten die informatie en 
advies over de interne markt verstrekken; 
is derhalve een warm voorstander van  het 
concept van diensten ter ondersteuning van 
de interne markt door middel van de 
invoering van een webpage met één 
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toegang;

Or. pt

Amendement 3
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het bedrag dat in hoofdstuk 14 04 
voor het douaneprogramma voor 2013 
wordt gereserveerd toereikend voor het 
bereiken van de doelstellingen op dit 
beleidsgebied, zoals de versterking van de 
veiligheid  en bescherming van de externe 
grenzen, ondersteuning van de bestrijding 
van illegale handel en fraude en de 
verbetering van de efficiency van 
douanesystemen; benadrukt dat het 
programma een bijdrage levert aan het 
bereiken van deze doelstellingen door 
verbetering van de coördinatie en 
samenwerking tussen de lidstaten, 
bevordering van het uitwisselen van 
optimale praktijken plus know-how en 
toezicht op de juiste toepassing van de 
Gemeenschapswetgeving;

5. acht de verhoging van het bedrag dat in 
hoofdstuk 14 04 voor het 
douaneprogramma voor 2013 wordt 
gereserveerd terecht  en toereikend voor 
het bereiken van de doelstellingen op dit 
beleidsgebied, zoals de versterking van de 
veiligheid  en bescherming van de externe 
grenzen die weer zijn uitgebreid,
ondersteuning van de bestrijding van 
illegale handel en fraude en de verbetering 
van de efficiency van douanesystemen; 
benadrukt dat het programma een bijdrage 
levert aan het bereiken van deze 
doelstellingen door verbetering van de 
coördinatie en samenwerking tussen de 
lidstaten, bevordering van het uitwisselen 
van optimale praktijken plus know-how en 
toezicht op de juiste toepassing van de 
Gemeenschapswetgeving;

Or. pt

Amendement 4
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. legt de nadruk op de rol van het 
consumentenbeleid in hoofdstuk 17 02 bij 

6. legt de nadruk op de rol van het 
consumentenbeleid in hoofdstuk 17 02 bij 
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de ontwikkeling van een interne markt met 
veilige producten en diensten, gelijke 
rechten voor alle consumenten en gelijke 
uitgangsposities voor bedrijven; benadrukt 
ook het belang van een nauwe 
samenwerking tussen de Gemeenschap, 
lidstaten en derde landen, waaronder de 
Verenigde Staten en China, bij effectievere 
handhavingsmechanismen om bij de 
consument meer vertrouwen te kweken, 
vooral tijdens de economische teruggang; 
dringt bij de Commissie aan op de 
ontwikkeling van een kenniscentrum en 
ook opleidingsprogramma’s op het gebied 
van markttoezicht dat een versterking zal 
geven aan de reeds bestaande 
samenwerkingsstructuren tussen de 
bevoegde autoriteiten; verzoekt de 
Commissie om voorstellen voor verder 
optreden van de Gemeenschap ter 
versterking van de Europese 
Consumentencentra; beschouwt 
gemeenschappelijke maatregelen op het 
terrein van consumentenvoorlichting, 
vooral om de consument op financieel 
gebied mondig te maken, onafhankelijk 
van leeftijd en opleidingsniveau, als 
prioriteit;

de ontwikkeling van een interne markt met 
veilige producten en diensten, gelijke 
rechten voor alle consumenten en gelijke 
uitgangsposities voor bedrijven; stelt 
echter vast dat de betekenis ervan 
afneemt, hetgeen onverenigbaar is met 
het ambitieuze programma voor nauwe 
samenwerking tussen de Gemeenschap, 
lidstaten en derde landen, waaronder de 
Verenigde Staten en China, bij effectievere 
handhavingsmechanismen om bij de 
consument meer vertrouwen te kweken, 
vooral tijdens de economische teruggang; 
dringt bij de Commissie aan op de 
ontwikkeling van een kenniscentrum en 
ook opleidingsprogramma’s op het gebied 
van markttoezicht dat een versterking zal 
geven aan de reeds bestaande 
samenwerkingsstructuren tussen de 
bevoegde autoriteiten; verzoekt de 
Commissie om voorstellen voor verder 
optreden van de Gemeenschap ter 
versterking van de Europese 
Consumentencentra; beschouwt 
gemeenschappelijke maatregelen op het 
terrein van consumentenvoorlichting, 
vooral om de consument op financieel 
gebied mondig te maken en op het vlak 
van de communicatievoorzieningen en -
netwerken, onafhankelijk van leeftijd en 
opleidingsniveau, als prioriteit;

Or. pt

Amendement 5
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. erkent het belang van toezicht op de 
consumentenmarkten door middel van de 
consolidering van een scoreboard en 
aanverwante marktstudies, gebaseerd op 

7. erkent en onderstreept het belang van 
toezicht op de consumentenmarkten door 
middel van de consolidering van een 
scoreboard en aanverwante marktstudies, 
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het verzamelen van gegevens  en de 
werking van die markten; dringt daarom 
aan op invoering van een bijkomende 
voorbereidende acties met als titel 
“Toezichtmaatregelen op het gebied van 
het consumentenbeleid”, zodat bestaande 
overzichten en studies kunnen worden 
voortgezet en verdere marktstudies kunnen 
worden gefinancierd en waardoor de 
kwaliteit van het Scoreboard voor de  
consumentenmarkten verbetert.

gebaseerd op het verzamelen van gegevens  
en de werking van die markten; dringt 
daarom aan op invoering van een 
bijkomende voorbereidende acties met als 
titel “Toezichtmaatregelen op het gebied 
van het consumentenbeleid”, zodat 
bestaande overzichten en studies kunnen 
worden voortgezet en verdere marktstudies 
kunnen worden gefinancierd en waardoor 
de kwaliteit van het Scoreboard voor de  
consumentenmarkten verbetert.

Or. pt


