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Amendement 1
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op het belang van de toewijzing in 
hoofdstuk 02 03 van de ontwerpbegroting 
van de Commissie en gelooft dat een beter 
werking van de interne markt kan worden 
bewerkstelligd door verbeteringen op het 
vlak van kennisgeving en certificering; is 
voorts van mening dat de toewijzing voor 
normalisatie en harmonisatie van de 
wetgevingen gerechtvaardigd is, aangezien 
deze maatregelen bevorderlijk zullen zijn 
voor de werking en het 
concurrentievermogen van de bedrijven en 
voor veiligere producten en diensten voor 
de Europese consumenten zullen zorgen;

2. wijst op het belang van de toewijzing in 
hoofdstuk 02 03 van de ontwerpbegroting 
van de Commissie en gelooft dat een betere 
werking van de interne markt – zonder op 
enigerlei wijze te beletten dat lidstaten het 
voortouw nemen bij het vaststellen van 
verplichte normen op gebieden zoals 
voedselveiligheid, dierenwelzijn, 
milieubescherming en sociale rechten –
kan worden bewerkstelligd door 
verbeteringen op het vlak van kennisgeving 
en certificering; is voorts van mening dat 
de toewijzing voor normalisatie en 
harmonisatie van de wetgevingen 
gerechtvaardigd is, aangezien deze 
maatregelen bevorderlijk zullen zijn voor 
de werking en het concurrentievermogen 
van de bedrijven en voor veiligere 
producten en diensten voor de Europese 
consumenten zullen zorgen;

Or. xm

Amendement 2
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt om financiering voor een 
pilootproject met als titel 
“Internemarktforum”, een jaarlijks 
evenement dat vertegenwoordigers van de
EU-instellingen, de lidstaten en andere 
stakeholders bijeenbrengt opdat zij zich er
duidelijker toe zouden verbinden de 
internemarktwetgeving om te zetten, toe te 
passen en te handhaven, en dat zo een
platform vormt voor de uitwisseling van

5. vraagt om financiering voor een 
pilootproject met als titel 
“Internemarktforum”, een jaarlijks 
evenement dat één keer per jaar moet 
plaatsvinden in de lidstaat die de Raad 
voorzit en dat vertegenwoordigers van de
burgers, het bedrijfsleven en 
consumentenorganisaties, alsook van de 
lidstaten en de EU-instellingen moet 
bijeenbrengen opdat zij zich er duidelijk
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best practices tussen de nationale 
overheidsdiensten; vraagt voorts om 
financiering voor een proefproject dat 
door een onafhankelijke enquête zou 
nagaan wat voor de burgers en het 
bedrijfsleven, en met name het mkb, de 
twintig belangrijkste bronnen van 
ontevredenheid en frustratie op de interne 
markt zijn;

toe zouden verbinden de 
internemarktwetgeving om te zetten, toe te 
passen en te handhaven; is van mening dat 
dit evenement tot doel moet hebben 
onjuiste omzetting, verkeerde toepassing
en gebrekkige handhaving van de 
internemarktwetgeving te verhinderen 
door betere coördinatie en betere sturing 
van de interne markt; meent dat dit 
evenement een belangrijk platform moet 
worden om best practices uit te wisselen
tussen stakeholders en om de burgers voor 
te lichten over hun rechten in de interne 
markt; vraagt voorts dat de twintig 
voornaamste zorgen, uitdagingen en 
kansen voor de burgers en het 
bedrijfsleven die door de Commissie zijn 
gesignaleerd, tijdens dit evenement aan de 
orde komen; is van oordeel dat er een 
werkgroep worden gevormd bestaande uit 
leden van het Europees Parlement en 
vertegenwoordigers van de Commissie en 
het fungerend voorzitterschap van de 
Raad, die het evenement nader moet 
uitwerken.

Or. en

Amendement 3
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. acht de lichte verhoging van het bedrag 
dat in begrotingsartikel 14 04 02 aan het 
programma Douane 2013 is toegewezen, 
gerechtvaardigd en passend om de 
doelstellingen op dit beleidsgebied te 
verwezenlijken, met name meer veiligheid 
en betere bescherming van de 
buitengrenzen, ondersteuning van de strijd 
tegen illegale handel en fraude, en 
efficiëntere douanesystemen; steunt de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het programma door betere coördinatie en 
samenwerking tussen de lidstaten, het 

6. acht de lichte verhoging van het bedrag 
dat in begrotingsartikel 14 04 02 aan het 
programma Douane 2013 is toegewezen, 
gerechtvaardigd en passend om de 
doelstellingen op dit beleidsgebied te 
verwezenlijken, met name meer veiligheid 
en betere bescherming van de 
buitengrenzen, ondersteuning van de strijd 
tegen illegale handel en fraude, en 
efficiëntere douanesystemen; steunt de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het programma door betere coördinatie en 
samenwerking tussen de lidstaten, het 
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bevorderen van de uitwisseling van best 
practices en knowhow, en toezicht op de 
correcte toepassing van de EU-wetgeving;

bevorderen van de uitwisseling van best 
practices en knowhow, en toezicht op de 
correcte toepassing van de EU-wetgeving; 
onderstreept het belang van 
opleidingsprogramma’s voor nationale 
douanebeambten;

Or. en

Amendement 4
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. acht het bedrag dat in begrotingsartikel 
17 02 02 aan consumentenbeleid is 
toegewezen, gerechtvaardigd en passend 
om een interne markt met veilige 
producten en diensten en gelijke rechten 
voor alle consumenten tot stand te brengen; 
benadrukt het belang van nauwe 
samenwerking tussen de Unie, de lidstaten 
en derde landen, waaronder de Verenigde 
Staten, China en India, op het gebied van 
effectievere handhavingsmechanismen die 
het consumentenvertrouwen moeten 
vergroten; vraagt de Commissie een 
kennisbasis en opleidingsprogramma’s op 
het gebied van markttoezicht te 
ontwikkelen; beschouwt gezamenlijke 
inspanningen op het gebied van 
consumentenvoorlichting, met name wat 
financiële basiskennis betreft, als een 
prioriteit;

7. acht het bedrag dat in begrotingsartikel 
17 02 02 aan consumentenbeleid is 
toegewezen, gerechtvaardigd en passend 
om een interne markt met veilige 
producten en diensten en gelijke rechten 
voor alle consumenten tot stand te brengen; 
benadrukt het belang van nauwe 
samenwerking tussen de Unie, de lidstaten 
en derde landen, waaronder de Verenigde 
Staten, China en India, op het gebied van 
effectievere handhavingsmechanismen die 
het consumentenvertrouwen moeten 
vergroten; vraagt de Commissie een 
kennisbasis en opleidingsprogramma’s op 
het gebied van markttoezicht te 
ontwikkelen; beschouwt gezamenlijke 
inspanningen op het gebied van 
consumentenvoorlichting, met name wat 
financiële basiskennis betreft, als een 
prioriteit; vraagt de Commissie ook steun 
te verlenen voor het functioneren van het 
samenwerkingsnetwerk voor 
consumentenbescherming (CPC) opdat de 
handhavingsinstanties op het gebied van 
consumentenbescherming in de lidstaten 
efficiënter gebruik kunnen maken van de 
samenwerkingsmechanismen van het 
CPC; herinnert eraan dat het netwerk van 
Europese Consumentencentra (ECC) de 
nodige financiële middelen moet krijgen 
om het vertouwen van de consumenten in 
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de interne markt te versterken; wijst op de 
belangrijke rol die 
consumentenorganisaties spelen bij 
bewustmaking in de Unie en pleit voor 
financiële steun voor hun projecten; pleit 
daarom voor een verlenging van het 
programma TRACE, dat 
consumentenorganisaties door 
opleidingsactiviteiten in staat stelt sterke 
en efficiënte organisaties en netwerken op 
te bouwen;

Or. en


