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Amendement 1
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt met voldoening vast dat het 
uitvoeringspeil van betalingskredieten in 
titel 12 gestegen is; maakt zich zorgen 
over het lage uitvoeringspeil op het gebied 
van het consumentenbeleid en vraagt dat 
de Commissie de nodige maatregelen 
neemt om de betrouwbaarheid van de
ramingen met betrekking tot de 
betalingsbehoeften te verbeteren;

1. stelt met voldoening vast dat het 
uitvoeringspeil van betalingskredieten in 
titel 12 gestegen is; wijst niettemin op het 
lage uitvoeringspeil van 
begrotingslijn 17 02 04, dat een negatieve 
impact heeft gehad op het gemiddelde 
uitvoeringspeil op het gebied van het 
consumentenbeleid; beklemtoont dat de 
Commissie efficiëntere mechanismen voor
de raming van de betalingsbehoeften moet 
hanteren om de uitvoering van de 
begroting te verbeteren; is ingenomen met 
de vorderingen die de Commissie in 2011 
op dit vlak heeft gemaakt;

Or. en

Amendement 2
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat de financiële 
bewustmaking van consumenten 
noodzakelijk is om hen mondiger te 
maken op het vlak van financiële 
diensten; herhaalt daarom zijn steun aan 
het in 2010 opgerichte proefproject inzake 
transparantie en stabiliteit op de 
financiële markten, ondanks de eerder 
vermelde uitvoeringstekortkomingen en 
rekening houdend met de recente 
positieve ontwikkelingen in dit opzicht; 
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spoort de Commissie ertoe aan na te gaan 
wat de beste manieren zijn om de 
toegewezen middelen te besteden;

Or. en

Amendement 3
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verheugt zich over het initiatief van de 
Commissie om workshops te organiseren 
in de lidstaten met als doel de problemen 
aan te pakken waarmee nationale 
administraties te maken krijgen bij de 
uitvoering en handhaving van de 
wetgeving inzake de interne markt; meent 
dat dit een positieve invloed zal hebben op 
de uitvoeringsgraad;

2. verheugt zich over het initiatief van de 
Commissie om workshops te organiseren 
in de lidstaten met als doel de problemen 
aan te pakken waarmee nationale 
administraties te maken krijgen bij de 
uitvoering en handhaving van de 
wetgeving inzake de interne markt; stelt in 
dit verband echter dat workshops alleen 
daadwerkelijke resultaten opleveren als de 
verstrekte informatie en het inzicht in de 
materie geregeld geverifieerd en 
geëvalueerd worden;

Or. de

Amendement 4
Iliana Ivanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herhaalt zijn oproep aan de 
Commissie om de doeltreffendheid van de 
huidige financieringsprogramma's voor 
het MKB te analyseren en de 
ontwikkeling van nieuwe, gezamenlijke 
financiële instrumenten te onderzoeken;



AM\890858NL.doc 5/15 PE480.760v02-00

NL

Or. en

Amendement 5
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het belang dat de 
Commissie hecht aan het promoten van 
SOLVIT en EU-Pilot als alternatieve 
mechanismen voor het oplossen van 
problemen, en verzoekt de Commissie haar 
inspanningen in dit verband te 
intensiveren; herhaalt dat het voorstander is 
van een afzonderlijke begrotingslijn voor 
SOLVIT; is ingenomen met de vernieuwde 
centrale webpagina Uw Europa, waar 
internetgebruikers informatie kunnen 
vinden over de rechten van consumenten in 
diverse sectoren en waarlangs ze voorts 
toegang kunnen krijgen tot hulpverlenende 
diensten;

3. is ingenomen met het belang dat de 
Commissie hecht aan het promoten van 
SOLVIT en EU-Pilot als alternatieve 
mechanismen voor het oplossen van 
problemen, en verzoekt de Commissie haar 
inspanningen in dit verband te 
intensiveren; benadrukt dat SOLVIT 
efficiënt is gebleken bij het oplossen van 
problemen die de burger treffen, zoals de 
erkenning van beroepskwalificaties en 
werknemersrechten; herhaalt dat het 
voorstander is van een afzonderlijke 
begrotingslijn voor SOLVIT; is ingenomen 
met de vernieuwde centrale webpagina Uw 
Europa, waar internetgebruikers informatie 
kunnen vinden over de rechten van 
consumenten in diverse sectoren en 
waarlangs ze voorts toegang kunnen 
krijgen tot hulpverlenende diensten;

Or. en

Amendement 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het belang dat de 
Commissie hecht aan het promoten van 
SOLVIT en EU-Pilot als alternatieve 
mechanismen voor het oplossen van 

3. is ingenomen met het belang dat de 
Commissie hecht aan het promoten van 
SOLVIT en EU-Pilot als alternatieve 
mechanismen voor het oplossen van 
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problemen, en verzoekt de Commissie haar 
inspanningen in dit verband te 
intensiveren; herhaalt dat het voorstander is 
van een afzonderlijke begrotingslijn voor 
SOLVIT; is ingenomen met de vernieuwde 
centrale webpagina Uw Europa, waar 
internetgebruikers informatie kunnen 
vinden over de rechten van consumenten in 
diverse sectoren en waarlangs ze voorts 
toegang kunnen krijgen tot hulpverlenende 
diensten;

problemen, en verzoekt de Commissie haar 
inspanningen in dit verband te 
intensiveren; herhaalt dat het voorstander is 
van een afzonderlijke begrotingslijn voor 
SOLVIT; is ingenomen met de vernieuwde 
centrale webpagina Uw Europa, waar 
internetgebruikers informatie kunnen 
vinden over de rechten van consumenten in 
diverse sectoren en waarlangs ze voorts 
toegang kunnen krijgen tot hulpverlenende 
diensten; is van mening dat deze acties 
moeten worden voortgezet en dat de 
verstrekking van publiek toegankelijke 
informatie op de centrale webpagina Uw 
Europa moet worden uitgebreid;

Or. pl

Amendement 7
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het belang dat de 
Commissie hecht aan het promoten van 
SOLVIT en EU-Pilot als alternatieve 
mechanismen voor het oplossen van 
problemen, en verzoekt de Commissie haar 
inspanningen in dit verband te 
intensiveren; herhaalt dat het voorstander is 
van een afzonderlijke begrotingslijn voor 
SOLVIT; is ingenomen met de vernieuwde 
centrale webpagina Uw Europa, waar 
internetgebruikers informatie kunnen 
vinden over de rechten van consumenten in 
diverse sectoren en waarlangs ze voorts 
toegang kunnen krijgen tot hulpverlenende 
diensten;

3. is ingenomen met het belang dat de 
Commissie hecht aan het promoten van 
SOLVIT en EU-Pilot als alternatieve 
mechanismen voor het oplossen van 
problemen, en verzoekt de Commissie haar 
inspanningen in dit verband te 
intensiveren; herhaalt dat het voorstander is 
van een afzonderlijke begrotingslijn en 
gepaste financiële middelen voor 
SOLVIT, de centrale webpagina Uw 
Europa en alle andere instrumenten die 
ervoor moeten zorgen dat de interne 
markt functioneert; is ingenomen met de 
vernieuwde centrale webpagina Uw 
Europa, waar internetgebruikers informatie 
kunnen vinden over de rechten van 
consumenten in diverse sectoren en 
waarlangs ze voorts toegang kunnen 
krijgen tot hulpverlenende diensten;
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Or. en

Amendement 8
Iliana Ivanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het belang dat de 
Commissie hecht aan het promoten van 
SOLVIT en EU-Pilot als alternatieve 
mechanismen voor het oplossen van 
problemen, en verzoekt de Commissie haar 
inspanningen in dit verband te 
intensiveren; herhaalt dat het voorstander is 
van een afzonderlijke begrotingslijn voor 
SOLVIT; is ingenomen met de vernieuwde 
centrale webpagina Uw Europa, waar 
internetgebruikers informatie kunnen 
vinden over de rechten van consumenten in 
diverse sectoren en waarlangs ze voorts 
toegang kunnen krijgen tot hulpverlenende 
diensten;

3. is ingenomen met het belang dat de 
Commissie hecht aan het promoten van 
SOLVIT en EU-Pilot als alternatieve 
mechanismen voor het oplossen van 
problemen, en verzoekt de Commissie haar 
inspanningen in dit verband te 
intensiveren; herhaalt dat het voorstander is 
van een afzonderlijke begrotingslijn voor 
SOLVIT; is ingenomen met de vernieuwde 
centrale webpagina Uw Europa, waar 
internetgebruikers informatie kunnen 
vinden over de rechten van consumenten in 
diverse sectoren en waarlangs ze voorts 
toegang kunnen krijgen tot hulpverlenende 
diensten; vraagt dat de Commissie 
aanvullende maatregelen neemt om de 
nog altijd ondermaatse bekendheid van de 
centrale webpagina Uw Europa te 
vergroten;

Or. en

Amendement 9
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verheugt zich over de handhaving van de 
financiële steun aan het netwerk van 
Europese centra voor de consument (ECC) 
en over de bestelde studie ter beoordeling 

4. verheugt zich over de handhaving van de 
financiële steun aan het netwerk van 
Europese centra voor de consument (ECC) 
en over de bestelde studie ter beoordeling 
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van de doeltreffendheid ervan; vraagt dat 
de Commissie gebruikmaakt van de 
conclusies van deze studie en maatregelen 
neemt om enerzijds de kwaliteit van de 
aangeboden diensten te verbeteren en 
anderzijds de bekendheid van het ECC-
netwerk bij de consumenten te vergroten;

van de doeltreffendheid ervan; vraagt dat 
de Commissie gebruikmaakt van de 
conclusies van deze studie en maatregelen 
neemt om enerzijds de kwaliteit van de 
aangeboden diensten te verbeteren en 
anderzijds de continuïteit van de 
financiering van het netwerk veilig te 
stellen; benadrukt dat het belangrijk is de 
bekendheid van het ECC-netwerk bij de 
consumenten te vergroten; is bijzonder 
ingenomen met de maatregelen van de 
Commissie in dit verband, zoals 
mediacampagnes en maatregelen ter 
optimalisatie van het gebruik van 
zoekmachines;

Or. en

Amendement 10
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verheugt zich over de handhaving van de 
financiële steun aan het netwerk van 
Europese centra voor de consument (ECC) 
en over de bestelde studie ter beoordeling 
van de doeltreffendheid ervan; vraagt dat 
de Commissie gebruikmaakt van de 
conclusies van deze studie en maatregelen 
neemt om enerzijds de kwaliteit van de 
aangeboden diensten te verbeteren en 
anderzijds de bekendheid van het ECC-
netwerk bij de consumenten te vergroten;

4. verheugt zich over de handhaving van de 
financiële steun aan het netwerk van 
Europese centra voor de consument (ECC) 
en over de bestelde studie ter beoordeling 
van de doeltreffendheid ervan; vraagt dat 
de Commissie gebruikmaakt van de 
conclusies van deze studie en maatregelen 
neemt om enerzijds de kwaliteit van de 
aangeboden diensten te verbeteren en 
anderzijds de bekendheid van de door het 
ECC-netwerk aangeboden diensten bij de 
consumenten te vergroten;

Or. pl

Amendement 11
Franz Obermayr
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verheugt zich over de handhaving van de 
financiële steun aan het netwerk van 
Europese centra voor de consument (ECC) 
en over de bestelde studie ter beoordeling 
van de doeltreffendheid ervan; vraagt dat 
de Commissie gebruikmaakt van de 
conclusies van deze studie en maatregelen 
neemt om enerzijds de kwaliteit van de 
aangeboden diensten te verbeteren en 
anderzijds de bekendheid van het ECC-
netwerk bij de consumenten te vergroten;

4. verheugt zich over de handhaving van de 
financiële steun aan het netwerk van 
Europese centra voor de consument (ECC) 
en over de bestelde studie ter beoordeling 
van de doeltreffendheid ervan; vraagt dat 
de Commissie gebruikmaakt van de 
conclusies van deze studie en maatregelen 
neemt om enerzijds de kwaliteit van de 
aangeboden diensten te verbeteren; 

Or. de

Amendement 12
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt vast dat SOLVIT, "Uw 
Europa" en het netwerk van Europese 
consumentencentra nog altijd veel te 
weinig bekend zijn bij de burgers, wat de 
doeltreffendheid van de informatie over 
de interne markt en de mogelijkheden 
ervan tegenwerkt; roept de Commissie 
ertoe op zowel algemene informatieve 
maatregelen te nemen, bijvoorbeeld in het 
kader van het onderwijs, als aan te sturen 
op de verstrekking van informatie over 
specifieke producten of diensten, 
bijvoorbeeld in automobielclubs en 
rijscholen in de lidstaten voor wat 
personenauto's betreft;

Or. de



PE480.760v02-00 10/15 AM\890858NL.doc

NL

Amendement 13
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt dat de Commissie grotere 
inspanningen levert om ervoor te zorgen 
dat de rekeningafschriften van de lidstaten 
voor de traditionele eigen middelen 
nauwkeurig zijn, en het nationale 
douanetoezicht versterkt met als doel, 
conform de aanbeveling van de 
Rekenkamer (punt 2.21), fouten in de 
bedragen betreffende de verkregen 
traditionele eigen middelen te vermijden;

5. vraagt dat de Commissie grotere 
inspanningen levert om ervoor te zorgen 
dat de rekeningafschriften van de lidstaten 
voor de traditionele eigen middelen 
nauwkeurig zijn, en het nationale 
douanetoezicht versterkt met als doel, 
conform de aanbeveling van de 
Rekenkamer (punt 2.21), fouten in de 
bedragen betreffende de verkregen 
traditionele eigen middelen te vermijden;
moedigt de Commissie er bijgevolg toe 
aan verdere inspanningen te leveren om 
het rechtskader te vereenvoudigen, met 
name om de resterende problemen met 
betrekking tot bepaalde controlesystemen 
op te lossen;

Or. en

Amendement 14
Iliana Ivanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5  bis. wijst op de complexiteit van de 
voorschriften als een belangrijke oorzaak 
van fouten in het hoofdstuk betreffende 
onderzoek en andere beleidsmaatregelen; 
vraagt dat de Commissie verschillende 
mogelijkheden onderzoekt om het 
evenwicht tussen vereenvoudiging en 
controle te verbeteren, met als doel de 
administratieve last voor het MKB te 
verminderen; brengt de complexiteit van 
de regels inzake openbare aanbestedingen 
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onder de aandacht en beveelt bijgevolg 
aan deze regels te vereenvoudigen om het 
globale aantal fouten te verlagen;

Or. en

Amendement 15
Iliana Ivanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. maakt zich zorgen over de 
onvolledige doeltreffendheid van de 
toezicht- en controlesystemen van de 
Commissie; wijst erop dat de Commissie 
een aantal door de Rekenkamer 
vastgestelde fouten niet had opgemerkt, 
en beklemtoont daarom dat er
inspanningen moeten worden gedaan om 
de huidige controlesystemen te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 16
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie opnieuw om 
het Europees Parlement en de Raad elk 
jaar een meer gedetailleerde beschrijving 
van de uitgaven uit hoofde van elke 
begrotingslijn te doen toekomen en die te 
vergelijken met de toelichting bij de 
betrokken lijn;

Or. en
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Amendement 17
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is ondanks de terechte kritiek van de 
Rekenkamer1 van mening dat de MKB-
garantiefaciliteit een essentieel financieel 
instrument is om het potentieel van
ambachtelijke bedrijven en detailhandels 
nog meer te stimuleren; spoort de 
Commissie ertoe aan om de MKB-
garantiefaciliteit Europese toegevoegde 
waarde te verlenen en de innovatie en het 
ondernemerschap binnen de EU op 
mondiaal niveau te promoten;
_______________
1 Speciaal verslag nr. 4/2011 van de 
Rekenkamer inzake controle van de mkb-
garantiefaciliteit

Or. en

Amendement 18
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. wijst op het speciale verslag 
nr. 13/2011 van de Rekenkamer over de 
vraag of met douaneregeling 42 btw-
ontwijking wordt voorkomen of ontdekt; 
vraagt dat de Commissie het 
regelgevingskader van de EU verder 
wijzigt om te vermijden dat de begrotingen 
van de lidstaten aanzienlijke verliezen 
lijden als gevolg van btw-ontduiking; 
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roept de lidstaten er bovendien toe op 
beter samen te werken en efficiënter 
informatie uit te wisselen om te zorgen 
voor een gelijke benadering van de btw-
vrijstelling door de douane-instanties;

Or. en

Amendement 19
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. verheugt zich over het feit dat de 
Commissie als reactie op de noodgevallen 
in het kader van de financiële crisis 
specifieke richtsnoeren heeft aangenomen 
met betrekking tot overheidssteun aan de 
financiële sector; neemt kennis van de 
vaststelling van de Rekenkamer dat de 
Commissie efficiënt op de financiële crisis 
gereageerd heeft; spoort de Commissie 
ertoe aan te blijven toezien op de 
verenigbaarheid van de overheidssteun 
met de in het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
vastgelegde doelstellingen en een 
realistisch standpunt in te nemen met 
betrekking tot de door deze hulp 
veroorzaakte concurrentievervalsing en de 
impact ervan op de handel; verzoekt de 
Commissie om de gevolgen achteraf van 
overheidssteun en van de 
overheidssteuncontroles voor 
ondernemingen, markten en de economie 
in het algemeen uitgebreider te 
beoordelen; benadrukt dat het belangrijk 
is om alle belanghebbenden 
rechtszekerheid te garanderen door de 
procedures voor de behandeling van 
klachten sneller en efficiënter te maken;

Or. en
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Amendement 20
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. wijst op de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten 
krachtens artikel 317 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, op hun plicht om de 
controlesystemen voor beheersverificaties 
te versterken alvorens hun uitgaven ten 
overstaan van de Commissie te 
certificeren, en op de richtsnoeren in het 
Verdrag inzake jaaroverzichten, die een 
belangrijke mate van zekerheid bieden;

Or. en

Amendement 21
Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. roept de Commissie er in 
verband met "Een begroting voor 
Europa 2020" toe op te blijven 
samenwerken met het Europees 
Parlement en de Raad en ervoor te zorgen 
dat toekomstige 
programmeringsactiviteiten in de Unie 
verlopen volgens de beginselen van 
vereenvoudiging, goed financieel beheer 
en verantwoording; vraagt dat de lidstaten 
en de Commissie zich bij de opstelling van 
de uitgavenprogramma's van de EU 
toespitsen op SMART-doelstellingen 
(specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, 
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realistisch en tijdgebonden) en tegelijk 
rekening houden met de mogelijke 
uitvoeringsrisico's;

Or. en

Amendement 22
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 septies. vraagt, gezien het toenemende 
aandeel van voorschotten 
(voorfinanciering) in de algemene 
begroting van de Unie, dat de Commissie 
de nodige wijzigingen aanbrengt in de 
boekhoudkundige regelgeving en controle 
om verspilling van belastinggeld te 
vermijden; neemt kennis van het 
ontbreken van een degelijke analyse van 
de verschillen tussen geplande 
doelstellingen en verwezenlijkingen 
alsook van de bevinding dat de zuinigheid 
en efficiëntie van de uitgaven niet zijn 
opgenomen in het kader voor het 
uitbrengen van verslag over de 
doeltreffendheid;

Or. en


