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Amendement 1
Christel Schaldemose

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat in tijden van 
bezuinigingen de beperkte EU-begroting 
niet simpelweg moet worden verlaagd, 
waardoor de gedane toezeggingen in het 
gedrang dreigen te komen, maar
verstandig moet worden gebruikt teneinde
economische groei te stimuleren door 
middel van de nodige investeringen en het 
versterken van de werking van de interne 
markt, en teneinde Europese burgers, 
consumenten en ondernemingen te helpen 
bij het creëren van banen en het verrichten 
van duurzame activiteiten;

1. is van mening dat met name in tijden 
van bezuinigingen de EU-begroting 
verstandig moet worden gebruikt en dat 
het doel moet zijn de economische groei te 
stimuleren; merkt op dat dit kan gebeuren 
door middel van de nodige investeringen 
en het versterken van de werking van de 
interne markt, en teneinde Europese 
burgers, consumenten en ondernemingen te 
helpen bij het creëren van banen en het 
verrichten van duurzame activiteiten;

Or. da

Amendement 2
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat in tijden van 
bezuinigingen de beperkte EU-begroting 
niet simpelweg moet worden verlaagd, 
waardoor de gedane toezeggingen in het 
gedrang dreigen te komen, maar 
verstandig moet worden gebruikt teneinde 
economische groei te stimuleren door 
middel van de nodige investeringen en het 
versterken van de werking van de interne 
markt, en teneinde Europese burgers, 
consumenten en ondernemingen te helpen 
bij het creëren van banen en het verrichten 
van duurzame activiteiten;

1. is van mening dat in tijden van 
bezuinigingen de EU-begroting niet 
verhoogd moet worden, maar een 
herziening en herstructurering van de 
bestaande middelen nodig is, zodat de 
EU-begroting verstandig kan worden 
gebruikt en de gedane toezeggingen niet in 
het gedrang hoeven te komen, teneinde 
economische groei te stimuleren, de 
werking van de interne markt te
versterken, en om Europese burgers, 
consumenten en ondernemingen te helpen 
bij het creëren van banen en het verrichten 
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van duurzame activiteiten;

Or. nl

Amendement 3
Edvard Kožušník

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op het belang van een continue 
begrotingstoewijzing voor de exploitatie en 
ontwikkeling van de interne markt, met 
name op het gebied van kennisgeving, 
certificering en sectorale harmonisatie 
(begrotingslijnen 02 01 04 04 en 02 03 01); 
verwacht dat het normalisatiepakket van 
de Commissie tegemoet zal komen aan 
zijn vraag naar een meer geïntegreerd EU-
normalisatiesysteem en een 
financieringsstelsel voor de uitwerking van 
normen;

2. wijst op het belang van een continue 
begrotingstoewijzing voor de exploitatie en 
ontwikkeling van de interne markt, met 
name op het gebied van kennisgeving, 
certificering en sectorale harmonisatie 
(begrotingslijnen 02 01 04 01 en 02 03 01); 
onderstreept dat het nieuwe 
regelgevingskader voor Europese 
normalisatie moet leiden tot een meer 
geïntegreerd EU-normalisatiesysteem en 
een duurzamer financieringsstelsel voor de 
uitwerking van normen;

Or. en

Amendement 4
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt om voortgezette financiering 
voor het proefproject "Internemarktforum" 
(SMF, begrotingslijn 12 02 03), 
gezamenlijk georganiseerd door de 
Commissie en het voorzitterschap van de 
Raad, waaraan belanghebbenden van de 
EU-instellingen, de lidstaten, het 
maatschappelijk middenveld en het 
bedrijfsleven deelnemen, teneinde de 

5. verzoekt om voortgezette financiering 
voor het proefproject "Internemarktforum" 
(SMF, begrotingslijn 12 02 03), 
gezamenlijk georganiseerd door de 
Commissie en het voorzitterschap van de 
Raad, waaraan belanghebbenden van de 
EU-instellingen, de lidstaten, het 
maatschappelijk middenveld en het 
bedrijfsleven deelnemen, teneinde de 
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vorderingen inzake het weer op gang 
brengen van de interne markt te 
beoordelen, beste praktijken uit te wisselen 
en de voornaamste zorgen van de Europese 
burgers te behandelen;

vorderingen inzake het weer op gang 
brengen van de interne markt te 
beoordelen, beste praktijken uit te wisselen 
en de voornaamste zorgen van de Europese 
burgers te behandelen; neemt kennis van 
en is verheugd over het feit dat de 
Commissie begonnen is aan de evaluatie 
en herziening van de lijst van "20 grootste 
zorgen"; wenst dat de "20 grootste 
zorgen" regelmatig op het 
Internemarktforum worden bekeken en 
als verifieerbare indicatoren worden 
gebruikt voor het evalueren en volgen van 
de ontwikkelingen op de interne markt die 
de Europese burger raken;

Or. en

Amendement 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt om voortgezette financiering 
voor het proefproject "Internemarktforum" 
(SMF, begrotingslijn 12 02 03), 
gezamenlijk georganiseerd door de 
Commissie en het voorzitterschap van de 
Raad, waaraan belanghebbenden van de 
EU-instellingen, de lidstaten, het 
maatschappelijk middenveld en het 
bedrijfsleven deelnemen, teneinde de 
vorderingen inzake het weer op gang 
brengen van de interne markt te 
beoordelen, beste praktijken uit te wisselen 
en de voornaamste zorgen van de Europese 
burgers te behandelen;

5. verzoekt om voortgezette financiering 
voor het proefproject "Internemarktforum" 
(SMF, begrotingslijn 12 02 03), elk jaar 
gezamenlijk georganiseerd door de 
Commissie, het Europees Parlement en 
het voorzitterschap van de Raad, waaraan 
belanghebbenden van de EU-instellingen, 
de lidstaten, het maatschappelijk 
middenveld en het bedrijfsleven 
deelnemen, teneinde de vorderingen inzake 
het weer op gang brengen van de interne 
markt te beoordelen, beste praktijken uit te 
wisselen en de voornaamste zorgen van de 
Europese burgers te behandelen;

Or. en
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Amendement 6
Christel Schaldemose

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt het niet toekennen van geld 
aan vastleggingen uit hoofde van SOLVIT 
en het actieplan Ondersteunende 
dienstverlening op het gebied van de 
interne markt (begrotingslijn 12 02 02); 
beschouwt Solvit als een doeltreffend 
gratis mechanisme voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting, dat in alle lidstaten 
moet worden ondersteund door opleidings-
en bewustmakingsactiviteiten;

6. is bezorgd over de verlaging van de 
vastleggingskredieten voor SOLVIT en het 
actieplan Ondersteunende dienstverlening 
op het gebied van de interne markt 
(begrotingslijn 12 02 02); beschouwt Solvit 
als een doeltreffend gratis mechanisme 
voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting, dat in alle lidstaten 
moet worden ondersteund door opleidings-
en bewustmakingsactiviteiten;

Or. da

Amendement 7
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herhaalt zijn oproepen aan de 
Commissie en de lidstaten om meer 
gezamenlijke markttoezichtoperaties te 
financieren; erkent de rol van de douane bij 
markttoezicht en is voorstander van het 
versterken van de samenwerking tussen 
douane-autoriteiten en autoriteiten voor 
markttoezicht; roept de lidstaten op de 
nodige financiële en menselijke 
hulpbronnen toe te wijzen om aan hun 
respectievelijke verplichtingen te kunnen 
voldoen in verband met de uitvoering van 
het programma Douane 2013 
(begrotingslijnen 14 01 04 02 en 14 04 02);

8. herhaalt zijn oproepen aan de 
Commissie en de lidstaten om meer 
gezamenlijke markttoezichtoperaties te 
financieren; erkent de rol van de douane bij 
markttoezicht en is voorstander van het 
versterken van de samenwerking tussen 
douane-autoriteiten en autoriteiten voor 
markttoezicht, waarbij de uitwisseling van 
goede praktijken en de technische bijstand 
bevorderd moeten worden; roept de 
lidstaten op de nodige financiële en 
menselijke hulpbronnen toe te wijzen om 
aan hun respectievelijke verplichtingen te 
kunnen voldoen in verband met de 
uitvoering van het programma Douane 
2013 (begrotingslijnen 14 01 04 02 en 
14 04 02), en daarbij bijzondere aandacht 
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te besteden aan de bescherming van de 
buitengrenzen en de bestrijding van 
illegale handel en fraude;

Or. lt

Amendement 8
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herhaalt zijn oproepen aan de 
Commissie en de lidstaten om meer 
gezamenlijke markttoezichtoperaties te 
financieren; erkent de rol van de douane bij 
markttoezicht en is voorstander van het 
versterken van de samenwerking tussen 
douane-autoriteiten en autoriteiten voor 
markttoezicht; roept de lidstaten op de 
nodige financiële en menselijke 
hulpbronnen toe te wijzen om aan hun 
respectievelijke verplichtingen te kunnen 
voldoen in verband met de uitvoering van 
het programma Douane 2013 
(begrotingslijnen 14 01 04 02 en 14 04 02);

8. herhaalt zijn oproepen aan de 
Commissie en de lidstaten om meer 
gezamenlijke markttoezichtoperaties te 
financieren; erkent de rol van de douane bij 
markttoezicht en is voorstander van het 
versterken van de samenwerking tussen 
douane-autoriteiten en autoriteiten voor 
markttoezicht, waarbij de uitwisseling van 
goede praktijken en de technische bijstand 
bevorderd moeten worden; roept de 
lidstaten op de nodige financiële en 
menselijke hulpbronnen toe te wijzen om 
aan hun respectievelijke verplichtingen te 
kunnen voldoen in verband met de 
uitvoering van het programma Douane 
2013 (begrotingslijnen 14 01 04 02 en 
14 04 02), en daarbij bijzondere aandacht 
te besteden aan de bescherming van de 
buitengrenzen en de bestrijding van 
illegale handel en fraude;

Or. lt

Amendement 9
Edvard Kožušník

Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies Amendement

9. acht het noodzakelijk het bedrag voor 
activiteiten van de Unie op het gebied van 
consumentenbeleid (begrotingslijn 17 02 
02) te verhogen, teneinde de voorzetting te 
garanderen van de bestaande onderzoeken 
en marktstudies, met name het scorebord 
consumentenmarkten en het scorebord 
consumentenvoorwaarden; verwelkomt de 
tussentijdse evaluatie van de strategie voor 
het consumentenbeleid en het EU-
actieprogramma en kijkt uit naar de 
afzonderlijke evaluatie van acties voor 
consumenteneducatie, -voorlichting en 
capaciteitsopbouw voor 
consumentenorganisaties, voorzien voor 
juli 2011;

9. acht het noodzakelijk het bedrag voor 
activiteiten van de Unie op het gebied van 
consumentenbeleid (begrotingslijn 
17 02 02) te handhaven, teneinde de 
voorzetting te garanderen van de bestaande 
onderzoeken en marktstudies, met name 
het scorebord consumentenmarkten en het 
scorebord consumentenvoorwaarden; 
verwelkomt de tussentijdse evaluatie van 
de strategie voor het consumentenbeleid en 
het EU-actieprogramma en kijkt uit naar de 
afzonderlijke evaluatie van acties voor 
consumenteneducatie, -voorlichting en 
capaciteitsopbouw voor 
consumentenorganisaties, voorzien voor 
juli 2011;

Or. en

Amendement 10
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. neemt nota van de belangrijkste 
conclusies van de recente evaluatie van het 
functioneren van het netwerk van Europese 
centra voor de consument (ECC), met 
name wat betreft de tot nu toe beperkt 
beschikbare middelen en de voor de 
toekomst voorgestelde prestatiegerichte 
stimulansen; benadrukt zijn steun voor het 
netwerk voor samenwerking met 
betrekking tot consumentenbescherming 
(CPC), ongeacht de komende evaluatie en 
beoordeling van de doeltreffendheid van 
dit netwerk.

10. neemt nota van de belangrijkste 
conclusies van de recente evaluatie van het 
functioneren van het netwerk van Europese 
centra voor de consument (ECC), met 
name wat betreft de tot nu toe beperkt 
beschikbare middelen en de voor de 
toekomst voorgestelde prestatiegerichte 
stimulansen; benadrukt zijn steun voor het 
netwerk voor samenwerking met 
betrekking tot consumentenbescherming 
(CPC), dat ervoor probeert te zorgen dat 
in de lidstaten doeltreffende 
samenwerkingsmechanismen worden 
ontworpen en opgezet voor de instanties 
die belast zijn met de handhaving van de 
consumentenbescherming;
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Or. lt

Amendement 11
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. neemt nota van de belangrijkste 
conclusies van de recente evaluatie van het 
functioneren van het netwerk van Europese 
centra voor de consument (ECC), met 
name wat betreft de tot nu toe beperkt 
beschikbare middelen en de voor de 
toekomst voorgestelde prestatiegerichte 
stimulansen; benadrukt zijn steun voor het 
netwerk voor samenwerking met 
betrekking tot consumentenbescherming 
(CPC), ongeacht de komende evaluatie en 
beoordeling van de doeltreffendheid van 
dit netwerk.

10. neemt nota van de belangrijkste 
conclusies van de recente evaluatie van het 
functioneren van het netwerk van Europese 
centra voor de consument (ECC), met 
name wat betreft de tot nu toe beperkt 
beschikbare middelen en de voor de 
toekomst voorgestelde prestatiegerichte 
stimulansen; benadrukt zijn steun voor het 
netwerk voor samenwerking met 
betrekking tot consumentenbescherming 
(CPC), dat ervoor probeert te zorgen dat 
in de lidstaten doeltreffende 
samenwerkingsmechanismen worden 
ontworpen en opgezet voor de instanties 
die belast zijn met de handhaving van de 
consumentenbescherming.

Or. lt


