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Ontwerpamendement 7000 === IMCO/7000 ===

ingediend door Edvard Kožušník, Commissie interne markt en consumentenbescherming 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 01 04 01 — Werking en ontwikkeling van de interne markt, met name op de gebieden van 
kennisgeving, certificering en sectorale harmonisatie — Uitgaven voor administratief beheer 

Cijfers als volgt wijzigen: 
Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag  

Vastlegginge
n 

Betalingen 
Vastlegginge

n 
Betalingen 

Vastlegginge
n 

Betalingen 
Vastlegginge

n 
Betalingen 

Vastlegginge
n 

Betalingen 

02 01 04 01 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 864 000 864 000 136 000 136 000 1 000 000 1 000 000

Reserve        

Totaal 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 864 000 864 000 136 000 136 000 1 000 000 1 000 000

Motivering: 

Het belang van de werking en ontwikkeling van de interne markt, met name op de gebieden van 
kennisgeving, certificering en sectorale harmonisatie, maakt een continue toewijzing van 
begrotingsmiddelen noodzakelijk. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 7001 === IMCO/7001 ===

ingediend door Edvard Kožušník, Commissie interne markt en consumentenbescherming 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 03 01 — Werking en ontwikkeling van de interne markt, met name op de gebieden van 
kennisgeving, certificering en sectorale harmonisatie 

Cijfers als volgt wijzigen: 
Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag  

Vastlegginge
n 

Betalingen 
Vastlegginge

n 
Betalingen 

Vastlegginge
n 

Betalingen 
Vastlegginge

n 
Betalingen 

Vastlegginge
n 

Betalingen 

02 03 01 18 550 000 15 234 864 18 550 000 15 800 000 18 550 000 12 800 000  3 000 000 18 550 000 15 800 000

Reserve        

Totaal 18 550 000 15 234 864 18 550 000 15 800 000 18 550 000 12 800 000  3 000 000 18 550 000 15 800 000

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 7002 === IMCO/7002 ===

ingediend door Edvard Kožušník, Commissie interne markt en consumentenbescherming 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Artikel 12 02 03 — Proefproject — Internemarktforum 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 
Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag  

Vastlegginge
n 

Betalingen 
Vastlegginge

n 
Betalingen 

Vastlegginge
n 

Betalingen 
Vastlegginge

n 
Betalingen 

Vastlegginge
n 

Betalingen 

12 02 03 1 200 000 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 200 000  1 200 000 600 000

Reserve        

Totaal 1 200 000 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 200 000  1 200 000 600 000

Toelichting: 

Tekst als volgt wijzigen: 

Het Internemarktforum (SMF) is een jaarlijks evenement dat door de Commissie in samenwerking met 
het Europees Parlement wordt georganiseerd en dat plaatsvindt in de lidstaat van het EU-voorzitterschap 
en burgers, bedrijven en consumentenorganisaties alsmede vertegenwoordigers van de lidstaten en de 
EU-instellingen bijeen brengt om de coördinatie en het beheer van de interne markt te verbeteren. De 
discussies en workshops die tijdens het SMF plaatsvinden behandelen de omzetting, toepassing en 
handhaving van wetgeving op het gebied van de interne markt, de uitwisseling van beste praktijken tussen 
belanghebbenden en de voorlichting van burgers inzake hun rechten met betrekking tot de interne 
markt.„Internemarktforum” moet een jaarlijks evenement worden dat elk jaar plaatsvindt in de lidstaat van 
het EU-voorzitterschap en burgers, bedrijven en consumentenorganisaties alsmede vertegenwoordigers van 
de lidstaten en de EU-instellingen bijeen brengt om hun duidelijke inzet te tonen voor de omzetting, 
toepassing en handhaving van de internemarktwetgeving. Het doel van dit evenement moet zijn onjuiste 
omzetting, verkeerde toepassing en gebrekkige handhaving van de internemarktwetgeving tegen te gaan 
door betere coördinatie en betere sturing van de interne markt. Dit evenement moet een belangrijk platform 
voor de uitwisseling van beste praktijken tussen belanghebbenden worden en de burgers wijzen op hun 
rechten in de interne markt. Tijdens dit evenement moeten met name de 20 voornaamste zorgen, uitdagingen 
en kansen voor de burgers en het bedrijfsleven aan de orde komen, die de Commissie heeft gesignaleerd. Er 
moet een werkgroep worden gevormd bestaande uit leden van het Europees Parlement en 
vertegenwoordigers van de Commissie en het fungerende EU-voorzitterschap, die een schema opstelt voor 
de organisatie van het „Internemarktforum”. 

Motivering: 

Het Internemarktforum moet op jaarlijkse basis worden voortgezet. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 7003 === IMCO/7003 ===

ingediend door Edvard Kožušník, Commissie interne markt en consumentenbescherming 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 12 02 02 — Het programma Solvit en het actieplan Ondersteunende dienstverlening op het gebied 
van de interne markt 

Cijfers als volgt wijzigen: 
Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag  

Vastlegginge
n 

Betalingen 
Vastlegginge

n 
Betalingen 

Vastlegginge
n 

Betalingen 
Vastlegginge

n 
Betalingen 

Vastlegginge
n 

Betalingen 

12 02 02 1 300 000 1 237 833 p.m. 1 200 000 p.m. 1 000 000 1 200 000 200 000 1 200 000 1 200 000

Reserve        

Totaal 1 300 000 1 237 833 p.m. 1 200 000 p.m. 1 000 000 1 200 000 200 000 1 200 000 1 200 000

Motivering: 
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Het Solvit-netwerk, tezamen met de Ondersteunende dienstverlening op het gebied van de interne markt, 
vormt een doeltreffend gratis mechanisme voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting, dat in alle 
lidstaten moet worden ondersteund door opleidings- en bewustmakingsactiviteiten. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 7004 === IMCO/7004 ===

ingediend door Edvard Kožušník, Commissie interne markt en consumentenbescherming 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 17 02 05 
Begroting 2011 Ontwerp van begroting 2012 standpunt van de Raad 2012 Verschil Nieuw bedrag  

Vastlegginge
n 

Betalingen 
Vastlegginge

n 
Betalingen 

Vastlegginge
n 

Betalingen 
Vastlegginge

n 
Betalingen 

Vastlegginge
n 

Betalingen 

17 02 05    1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Reserve        

Totaal   1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Omschrijving: 

Proefproject — Delen van middelen en expertise tussen nationale autoriteiten voor markttoezicht 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Dit krediet dient ter financiering van de samenwerking, samenvoeging van kennis en uitwisseling van 
beste praktijken tussen lidstaten om een zelfde hoog niveau van markttoezicht te waarborgen in de hele 
Europese Unie, in overeenstemming met Verordening (EG) 765/2008 betreffende markttoezicht. Hiertoe 
worden geregeld gezamenlijke opleidingen georganiseerd voor vertegenwoordigers van nationale 
autoriteiten voor markttoezicht uit alle lidstaten, gericht op relevante praktische aspecten van 
markttoezicht, zoals de behandeling van klachten, de registratie van incidenten, de verificatie of 
corrigerende maatregelen zijn genomen, de toepassing van wetenschappelijke en technische kennis 
betreffende veiligheidskwesties en de coördinatie met douane-autoriteiten. Daarnaast zullen 
uitwisselingen van nationale functionarissen en gezamenlijke bezoekprogramma's de uitwisseling van 
ervaringen tussen de lidstaten stimuleren. Bovendien zullen vergelijkbare gegevens over de middelen die 
in de verschillende lidstaten worden besteed aan markttoezicht worden verzameld en met nationale 
autoriteiten op passend niveau worden besproken. Het doel is om de betrokkenen ervan te doordringen 
dat afdoende middelen nodig zijn om een doeltreffend, omvattend en consistent markttoezicht op de hele 
interne markt te waarborgen. Op deze wijze kan het proefproject bijdragen aan de herziening van de 
Richtlijn algemene productveiligheid en de voorbereiding van de maatregelen na afloop van het 
programma Douane 2013. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1). 

Motivering: 

Het Parlement heeft de Commissie en de lidstaten herhaaldelijk opgeroepen om meer gezamenlijke 
markttoezichtoperaties te financieren. Tevens erkent het Parlement de rol van de douane bij markttoezicht en 
is het voorstander van het versterken van de samenwerking tussen douane-autoriteiten en autoriteiten voor 
markttoezicht. 


