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Amendement 1
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat ten gevolge van de 
huidige economische crisis en de 
bezuinigingen die de meeste lidstaten 
hebben doorgevoerd, de EU ervoor moet 
zorgen dat op haar begroting alleen 
vastleggingen en betalingen worden 
opgenomen die onmisbaar zijn voor het 
behalen van haar doelstellingen;

Schrappen

Or. en

Amendement 2
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt echter dat de interne 
markt een beleidsterrein is dat essentieel 
is voor economische groei en het vinden 
van een uitweg uit de crisis; is derhalve 
van oordeel dat dat tot uitdrukking 
gebracht moet worden in de verdeling van 
de begrotingsmiddelen;

Or. en

Amendement 3
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Wim van de Camp

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt aan op financiering van de 
voorbereidende actie 
"internemarktforum" (begrotingslijn 
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12 02 05) in aansluiting op een 
proefproject uitgevoerd in het kader van 
de begrotingen 2011 en 2012 
(begrotingslijn 12 02 03); dit jaarlijkse 
evenement wordt bij voorkeur gehouden 
in de lidstaat die het EU-
Raadsvoorzitterschap bekleedt en zou 
voorafgegaan kunnen worden door een 
aantal regionale inhoudelijke 
voorbereidende evenementen, gezamenlijk 
te organiseren door de Commissie, het 
Europees Parlement en de lidstaat die het 
EU-Raadsvoorzitterschap bekleedt; het 
evenement fungeert als belangrijk 
platform voor de uitwisseling van beste 
praktijken tussen de verschillende 
belanghebbenden, en biedt mogelijkheden 
om de burgers over hun rechten met 
betrekking tot de interne markt te 
informeren en de stand van zaken op de 
interne markt te onderzoeken;

Or. en

Amendement 4
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat voor begrotingslijn 02 03 
01 de vastleggingen 4% hoger zijn dan in 
voorgaande jaren, en is van mening dat
deze verhoging voorkomen kan worden 
door de juiste prioriteiten te stellen;

3. wijst erop dat voor begrotingslijn
02 03 01 de vastleggingen 4% hoger zijn 
dan in het voorgaande jaar en stelt daarom 
voor de voorziening voor twee 
evenementen van het voorzitterschap van 
de Raad over de prijsstelling en 
terugbetaling van geneesmiddelen te 
schrappen, aangezien de Commissie de 
meerwaarde van deze twee evenementen 
niet heeft kunnen aantonen;

Or. en

Amendement 5
Cornelis de Jong
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de invoering van 
begrotingslijn 02 03 04 02, waarmee de 
betrokkenheid van consumenten en 
KMO's bij normalisatie-activiteiten 
vergroot kan worden;

4. benadrukt dat 
normalisatiewerkzaamheden in beginsel 
moeten worden geïnitieerd en uitgevoerd 
door het bedrijfsleven, dat daarbij 
ondersteund wordt door het 
normalisatiesecretariaat; stelt daarom 
voor de begroting voor 
normalisatiewerkzaamheden in 
begrotingslijn 02 03 04 01 met 5 miljoen 
EUR te verminderen;
benadrukt dat een sterke betrokkenheid 
van belanghebbenden uit het mkb en 
consumenten-, milieu-, en 
werknemersorganisaties bij de 
totstandbrenging van deze normen van 
groot belang is; is derhalve ingenomen 
met de invoering van begrotingslijn 02 03 
04 02, waarmee de betrokkenheid van
maatschappelijke belanghebbenden en 
kmo's bij normalisatie-activiteiten vergroot 
kan worden; stelt voor deze begrotingslijn 
een verhoging van 5 miljoen EUR voor;

Or. en

Amendement 6
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. stemt ermee in dat de betalingen voor 
begrotingslijn 12 02 01 verhoogd moeten 
worden om de tegemoet te kunnen komen 
aan de behoeften van de Eurobarometer 
en Your Europe Advice; plaatst echter 
kanttekeningen bij de voorgestelde 
bedragen voor studies voor deze lijn;

5. stemt ermee in dat de betalingen voor 
begrotingslijn 12 02 01 verhoogd moeten 
worden; plaatst echter kanttekeningen bij 
de voorgestelde bedragen voor studies voor 
deze lijn;

Or. en
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Amendement 7
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat de autoriteiten van 
SOLVIT, "Uw Europa", "Uw Europa –
Advies" en het IMI-systeem op bepaalde 
gebieden reeds samenwerken; benadrukt 
dat het met het oog daarop beter is de 
begrotingen voor deze 
bestuursinstrumenten samen te voegen tot 
één begrotingslijn; stelt voor de begroting 
voor deze nieuwe begrotingslijn te 
verhogen met 1 miljoen EUR, om 
SOLVIT in staat te stellen volledig 
operationeel te zijn;

Or. en

Amendement 8
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. erkent dat permanente financiering 
van het "internemarktforum", een 
jaarlijks evenement dat gezamenlijk door 
de Commissie, het Europees Parlement en 
het voorzitterschap van de Raad wordt 
georganiseerd, noodzakelijk is; benadrukt 
dat het internemarktforum van belang is
om vertegenwoordigers van burgers, 
bedrijven en consumentenorganisaties 
alsmede vertegenwoordigers van de 
lidstaten en de EU-instellingen bijeen te 
brengen, opdat zij zich er ondubbelzinnig 
toe verbinden de internemarktwetgeving 
om te zetten, toe te passen en te 
handhaven; is van mening dat, om te 
komen tot een zinvolle evaluatie en audit 
van de interne markt, het 
internemarktforum aan het begin en aan 
het einde van iedere zittingsperiode van 
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het Europees Parlement gehouden moet 
worden, eventueel voorafgegaan door 
jaarlijkse regionale en nationale 
inhoudelijke voorbereidende 
evenementen;

Or. en

Amendement 9
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. betreurt dat er voor het tweede 
achtereenvolgende jaar geen 
vastleggingskredieten zijn voorzien voor 
het programma SOLVIT en het actieplan 
ondersteunende dienstverlening op het 
gebied van de interne markt 
(begrotingslijn 12 02 02); benadrukt dat 
SOLVIT, ondanks het feit dat het reeds 
fungeert als doeltreffend mechanisme 
voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting, nog altijd beter 
gepromoot moet worden om burgers en 
bedrijven van zijn diensten te laten 
profiteren en dat er tevens nog verdere 
inspanningen nodig zijn om het actieplan 
ondersteunende dienstverlening te 
rationaliseren;

Or. en


