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Amendement 1
Patricia van der Kammen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt opnieuw dat de recente 
economische recessie een aantal 
tekortkomingen en tegenstrijdigheden in 
de interne markt aan het licht heeft 
gebracht die negatieve gevolgen hebben 
gehad voor het vertrouwen van 
consumenten en burgers; erkent de
budgettaire beperkingen waarmee de Unie 
momenteel te maken heeft; verzoekt om
een betere besteding van de begroting 
door passende financiële middelen te 
verstrekken ter ondersteuning van een 
strategie voor slimme en duurzame groei;

1. verzoekt om teruggave van de middelen
aan de lidstaten, zodat elke lidstaat eigen 
keuzes kan maken;

Or. nl

Amendement 2
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt opnieuw dat de recente 
economische recessie een aantal 
tekortkomingen en tegenstrijdigheden in de 
interne markt aan het licht heeft gebracht 
die negatieve gevolgen hebben gehad voor
het vertrouwen van consumenten en 
burgers; erkent de budgettaire beperkingen 
waarmee de Unie momenteel te maken 
heeft; verzoekt om een betere besteding 
van de begroting door passende financiële 
middelen te verstrekken ter ondersteuning 
van een strategie voor slimme en duurzame 
groei;

1. benadrukt opnieuw dat de recente 
economische recessie een aantal 
tekortkomingen en tegenstrijdigheden in de 
interne markt aan het licht heeft gebracht 
die negatieve gevolgen hebben gehad voor 
het vertrouwen van consumenten en 
burgers; erkent de budgettaire beperkingen 
waarmee de Unie momenteel te maken 
heeft; verzoekt om vastleggingen en 
betalingen die beter afgestemd zijn op de 
toegevoegde waarde en maximale 
beheersefficiëntie, alsook om een betere 
besteding van de begroting door passende 
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financiële middelen te verstrekken ter 
ondersteuning van een strategie voor 
slimme en duurzame groei;

Or. en

Amendement 3
De heer Patricia van der Kammen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat het 
consumentenbeleid een van de 
belangrijkste prioriteiten van de Europese 
Unie is en dat de begroting voor dit 
beleidsterrein dit moet weerspiegelen;

2. is ervan overtuigd dat zeer drastische 
takenreductie de belangrijkste prioriteit 
van de Europese Unie is en dat de 
begroting dit moet weerspiegelen;

Or. en

Amendement 4
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ervan overtuigd dat het 
consumentenbeleid een van de 
belangrijkste prioriteiten van de Europese 
Unie is en dat de begroting voor dit 
beleidsterrein dit moet weerspiegelen;

2. is ervan overtuigd dat het 
consumentenbeleid een van de 
belangrijkste prioriteiten van de Europese 
Unie is en dat de begroting voor dit 
beleidsterrein dit moet weerspiegelen;
dringt er in dat opzicht bij de Europese 
Commissie op aan maximale aandacht en 
ijver te besteden aan de inhoud van het 
verslag van het Europees Parlement van 
11 juni 2013 over een nieuwe agenda voor 
het Europese consumentenbeleid 
(2012/2133(INI)) voor de periode 2014-
2020;
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Or. es

Amendement 5
De heer Patricia van der Kammen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt erop aan in elk geval de in eerste 
instantie door de Commissie voorgestelde 
financiële toewijzing binnen het meerjarig 
financieel k a d e r aan het 
consumentenprogramma (d.w.z. 197 000 
000 euro) te handhaven en wijst erop dat 
ten minste 8 miljoen euro van dit 
programma nodig zal zijn om het platform 
voor onlinebeslechting van 
consumentengeschillen (ODR) in 
meerdere talen aan te kunnen bieden; 
wijst er opnieuw op dat deze meertalige 
optie werd overeengekomen door de twee 
medewetgevers en goedgekeurd in de 
wetgevingsresolutie van het Europees 
Parlement van 12 maart 2013 over het 
voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake 
ODR; wijst erop dat deze meertalige optie 
voor het ODR-platform ook kan worden 
gefinancierd door het programma van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen;

3. dringt erop aan in elk geval de in eerste 
instantie door de Commissie voorgestelde 
financiële toewijzing binnen het meerjarig 
financieel k a d e r aan het 
consumentenprogramma (d.w.z. 197 000 
000 euro) te schrappen;

Or. en

Amendement 6
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. dringt erop aan in elk geval de in eerste 
instantie door de Commissie voorgestelde 
financiële toewijzing binnen het meerjarig 
financieel kader aan het 
consumentenprogramma (d.w.z. 
197 000 000 euro) te handhaven en wijst 
erop dat ten minste 8 miljoen euro van dit 
programma nodig zal zijn om het platform 
voor onlinebeslechting van 
consumentengeschillen (ODR) in meerdere 
talen aan te kunnen bieden; wijst er 
opnieuw op dat deze meertalige optie werd 
overeengekomen door de twee 
medewetgevers en goedgekeurd in de 
wetgevingsresolutie van het Europees 
Parlement van 12 maart 2013 over het 
voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake 
ODR; wijst erop dat deze meertalige optie 
voor het ODR-platform ook kan worden 
gefinancierd door het programma van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen;

3. dringt erop aan in elk geval de in eerste 
instantie door de Commissie voorgestelde 
financiële toewijzing binnen het meerjarig 
financieel kader aan het 
consumentenprogramma (d.w.z. 197 000 
000 euro) te handhaven; acht het 
noodzakelijk dat een beperkt bedrag van 
de "marge" voor hoofdstuk 3 van het 
meerjarig financieel kader (d.w.z. 40 
miljoen euro van de totale voor hoofdstuk 
3 beschikbare marge van 686 900 000 
euro, voor de gehele periode) wordt 
gebruikt voor de financiering van het 
meertalig hulpmiddel voor het ODR-
platform; wijst er opnieuw op dat deze 
meertalige optie werd overeengekomen 
door de twee medewetgevers en 
goedgekeurd in de wetgevingsresolutie van 
het Europees Parlement van 12 maart 2013 
over het voorstel voor een verordening van 
het Europees Parlement en de Raad inzake 
ODR; wijst erop dat het gebruiken van de 
marge van het meerjarig financieel kader 
strookt met het interinstitutioneel 
ontwerpakkoord tussen Parlement, 
Commissie en Raad betreffende 
begrotingsdiscipline, samenwerking in 
begrotingszaken en goed financieel 
beheer (Deel II, punt B, paragraaf 16);

Or. en

Amendement 7
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt erop aan in elk geval de in eerste 3. dringt erop aan de in eerste instantie 
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instantie door de Commissie voorgestelde 
financiële toewijzing binnen het meerjarig 
financieel kader aan het 
consumentenprogramma (d.w.z. 
197 000 000 euro) te handhaven en wijst 
erop dat ten minste 8 miljoen euro van dit 
programma nodig zal zijn om het platform 
voor onlinebeslechting van 
consumentengeschillen (ODR) in meerdere 
talen aan te kunnen bieden; wijst er 
opnieuw op dat deze meertalige optie werd 
overeengekomen door de twee 
medewetgevers en goedgekeurd in de 
wetgevingsresolutie van het Europees 
Parlement van 12 maart 2013 over het 
voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake 
ODR; wijst erop dat deze meertalige optie 
voor het ODR-platform ook kan worden 
gefinancierd door het programma van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen;

door de Commissie voorgestelde financiële 
toewijzing binnen het meerjarig financieel 
kader aan het consumentenprogramma
(d.w.z. 197 000 000 euro) te handhaven en 
wijst erop dat 8 miljoen euro van dit 
programma nodig zal zijn om het platform 
voor onlinebeslechting van 
consumentengeschillen (ODR) in meerdere 
talen aan te kunnen bieden; wijst er 
opnieuw op dat deze meertalige optie werd 
overeengekomen door de twee 
medewetgevers en goedgekeurd in de 
wetgevingsresolutie van het Europees 
Parlement van 12 maart 2013 over het 
voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad inzake 
ODR; wijst erop dat deze meertalige optie
voor het ODR-platform ook kan worden 
gefinancierd door het programma van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen;

Or. en

Amendement 8
Patricia van der Kammen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderkent het belang van het 'Forum 
voor de interne markt' en verzoekt om 
uitbreiding van de voorbereidende actie 
tot het jaar 2014 (1 200 000 euro voor 
zowel vastleggings- als 
betalingskredieten);

Schrappen

Or. nl
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Amendement 9
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderkent het belang van het 'Forum 
voor de interne markt' en verzoekt om 
uitbreiding van de voorbereidende actie tot 
het jaar 2014 (1 200 000 euro voor zowel 
vastleggings- als betalingskredieten); 

4. onderkent het belang van het 'Forum 
voor de interne markt' en verzoekt om 
uitbreiding van de voorbereidende actie tot 
het jaar 2014 (1 200 000 euro voor zowel 
vastleggings- als betalingskredieten); dit 
forum moet worden ingepast in een 
permanente bewustmakingscampagne op 
EU-niveau met betrekking tot de rechten 
en belangen van de consument;

Or. es

Amendement 10
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. acht het van groot belang dat, in de 
context van de huidige economische en 
sociale crisis, de 
consumentenverenigingen hun taken in 
optimale omstandigheden kunnen blijven 
uitvoeren en stelt met het oog daarop voor 
de kredieten voor het jaar 2014 met 2 
miljoen euro te verhogen; het gaat 
immers om de bescherming van de 
rechten, de voorlichting en de vorming 
van de consumenten; 

Or. es

Amendement 11
Patricia van der Kammen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het van belang een nieuw 
proefproject op te zetten inzake een 
toepassing voor mobiele apparatuur op 
het gebied van reizen in Europa ("YET"), 
teneinde informatie over 
grensoverschrijdende kwesties aan te 
kunnen bieden op zowel Europees als 
nationaal niveau en in 24 talen, via een 
één-loket-instantie (650 000 euro voor 
vastleggingskredieten en 350 000 voor 
betalingskredieten); dit project moet 
voorzien in aparte praktische informatie 
en burgergerichte zones voor de 
individuele consument, en gericht zijn op 
het echte leven en grensoverschrijdende 
situaties, met inbegrip van praktische 
informatie over onderwerpen als reizen en 
visuminformatie, begeleiding bij 
verhuizingen naar een ander land, 
informatie over gezondheidszorg en 
informatie over de nationale 
consumentencentra;

Schrappen

Or. nl

Amendement 12
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het van belang een nieuw 
proefproject op te zetten inzake een 
toepassing voor mobiele apparatuur op 
het gebied van reizen in Europa ("YET"), 
teneinde informatie over 
grensoverschrijdende kwesties aan te 
kunnen bieden op zowel Europees als 
nationaal niveau en in 24 talen, via een 

5. Onderstreept dat de totale financiële 
toewijzing binnen de limieten van de 
overeenkomst over het meerjarig 
financieel kader moet blijven en is 
daarom van mening dat nieuwe 
proefprojecten moeten worden uitgesteld 
tot de lidstaten de gevolgen van de 
economische crisis te boven zijn gekomen; 
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één-loket-instantie (650 000 euro voor 
vastleggingskredieten en 350 000 voor 
betalingskredieten); dit project moet 
voorzien in aparte praktische informatie 
en burgergerichte zones voor de 
individuele consument, en gericht zijn op 
het echte leven en grensoverschrijdende 
situaties, met inbegrip van praktische 
informatie over onderwerpen als reizen en 
visuminformatie, begeleiding bij 
verhuizingen naar een ander land, 
informatie over gezondheidszorg en 
informatie over de nationale 
consumentencentra;

Or. en

Amendement 13
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het van belang een nieuw 
proefproject op te zetten inzake een 
toepassing voor mobiele apparatuur op het 
gebied van reizen in Europa ("YET"), 
teneinde informatie over 
grensoverschrijdende kwesties aan te 
kunnen bieden op zowel Europees als 
nationaal niveau en in 24 talen, via een 
één-loket-instantie (650 000 euro voor 
vastleggingskredieten en 350 000 voor 
betalingskredieten); dit project moet
voorzien in aparte praktische informatie en 
burgergerichte zones voor de individuele 
consument, en gericht zijn op het echte 
leven en grensoverschrijdende situaties,
met inbegrip van praktische informatie 
over onderwerpen als reizen en 
visuminformatie, begeleiding bij 
verhuizingen naar een ander land, 
informatie over gezondheidszorg en 
informatie over de nationale

5. acht het van belang een nieuw 
proefproject op te zetten inzake een 
toepassing voor mobiele apparatuur op het 
gebied van reizen in Europa ("YET"), 
teneinde algemene informatie over 
grensoverschrijdende kwesties aan te 
kunnen bieden in alle talen van de EU via 
een één-loket-instantie en om reizigers bij 
te staan wanneer zij in het buitenland 
problemen ondervinden en slechts in 
beperkte mate toegang hebben tot 
informatie en advies (650 000 euro voor 
vastleggingskredieten en 350 000 voor 
betalingskredieten); het project moet 
praktische informatie voor consumenten 
bieden en gericht zijn op werkelijk 
voorkomende grensoverschrijdende 
situaties, op gebieden als reis- en 
visuminformatie, rechten voor passagiers 
en consumenten, 
ziekteverzekeringskaarten, 
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consumentencentra; betaalsystemen, verkeersborden en de 
Europese consumentencentra (ECC's) die 
hulp en advies kunnen bieden in elk EU-
land, in Noorwegen en in IJsland;

Or. en

Amendement 14
Patricia van der Kammen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat SOLVIT zijn nut heeft 
bewezen bij het oplossen van 
burgergerelateerde problemen; benadrukt 
opnieuw zijn steun voor de begrotingslijn 
betreffende de instrumenten voor de 
interne markt;

Schrappen

Or. nl

Amendement 15
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat SOLVIT zijn nut heeft 
bewezen bij het oplossen van 
burgergerelateerde problemen; benadrukt 
opnieuw zijn steun voor de begrotingslijn 
betreffende de instrumenten voor de 
interne markt;

6. verwelkomt de extra middelen voor de 
Instrumenten voor het bestuur van de 
interne markt (begrotingslijn nr. 12 02 
02); benadrukt dat SOLVIT zijn nut heeft 
bewezen bij het oplossen van 
burgergerelateerde problemen; benadrukt 
opnieuw zijn steun voor de begrotingslijn 
betreffende de instrumenten voor de 
interne markt en wijst erop dat meer 
inspanningen nodig zijn om SOLVIT 
beter te integreren in de ondersteunende 
diensten en handhavingsinstrumenten die 
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op nationaal en op EU-niveau 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 16
Patricia van der Kammen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat het ondersteunen van 
de echte economie een van de 
belangrijkste prioriteiten van de EU moet 
zijn; dringt erop aan dat de benutting van 
deze financiële steun door kleine en 
middelgrote ondernemingen moet worden 
verbeterd;

Schrappen

Or. nl

Amendement 17
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat de kmo's het grootste 
deel van de omzet en de werkgelegenheid 
in de particuliere sector voor hun 
rekening nemen en dat zij momenteel te 
maken hebben met uiterst stringente 
kredietvoorwaarden in termen van 
garanties voor leningen, 
kapitaaltoereikendheid en een 
veranderende risicobereidheid, met alle 
gevolgen van dien voor het verkrijgen van 
leningen; dringt er bijgevolg op aan dat 
de lidstaten de financiële toewijzing voor 
het COSME-programma handhaven en 
begrotingslijn 02 01 04 01 herstellen;

Or. en

Amendement 18
Patricia van der Kammen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. erkent de noodzaak van een 
evenwichtige toewijzing van financiële 
middelen aan het programma Douane, die 
ten minste gelijk is aan het in het 
oorspronkelijke voorstel van de 
Commissie vastgestelde bedrag, namelijk 
548 080 000 euro; benadrukt de noodzaak 
van het versterken van de oorspronkelijke 
algemene doelstelling van het programma 
-het ondersteunen van de werking van de 
douane-unie en het versterken van de 
interne marktdoor middel van nieuwe 
specifieke doelstellingen en operationele 
doelstellingen.

8. erkent de noodzaak van verregaande
taken- en middelenreductie van de 
Europese Unie.

Or. nl
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Amendement 19
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. erkent de noodzaak van een 
evenwichtige toewijzing van financiële 
middelen aan het programma Douane, die
ten minste gelijk is aan het in het 
oorspronkelijke voorstel van de Commissie 
vastgestelde bedrag, namelijk 548 080 000 
euro; benadrukt de noodzaak van het 
versterken van de oorspronkelijke 
algemene doelstelling van het programma -
het ondersteunen van de werking van de 
douane-unie en het versterken van de 
interne markt- door middel van nieuwe 
specifieke doelstellingen en operationele 
doelstellingen.

8. erkent de noodzaak van een 
evenwichtige toewijzing van financiële 
middelen aan het programma Douane, die 
gelijk is aan het in het oorspronkelijke 
voorstel van de Commissie vastgestelde 
bedrag, namelijk 548 080 000 euro;
benadrukt de noodzaak van het versterken 
van de oorspronkelijke algemene
langetermijndoelstelling van het 
programma - het ondersteunen van de 
werking van de douane-unie en het 
versterken van de interne markt- door 
middel van nieuwe specifieke 
doelstellingen en operationele 
doelstellingen.

Or. en


