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SUGGESTIES

De Commissie Interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Begrotingscommissie de volgende suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. constateert dat de Commissie interne markt en consumentenbescherming in de 
begrotingsprocedure verantwoordelijk is voor de titels 2 (ondernemingen), 12 (interne 
markt), 14 (belasting en douane-unie) en 17 (gezondheidszorg en douane-unie);

2. onderstreept het belang van de begrotingstoewijzing in hoofdstuk 02 03 van het 
voorontwerp van begroting omdat de overtuiging bestaat  dat een betere werking van de 
interne markt voor goederen dankzij nieuwe wetgevende en niet-wetgevingsmaatregelen 
en een striktere handhaving van de Gemeenschapswetgeving een hulp voor het 
bedrijfsleven zal betekenen; is bovendien van oordeel dat deze maatregelen een steun 
zullen zijn voor het functioneren en het concurrentievermogen van bedrijven en daarbij de 
Europese burger een hoger beschermingsniveau zullen bieden op het gebied van 
gezondheid, veiligheid, milieu en als consument;

3. is verheugd over de verhogingen in de hoofdstukken 12 01 en 12 02, die nodig worden 
geacht in verband met de voordelen van de interne markt voor de economie van EU als 
geheel, vooral tijdens de economische teruggang; verzoekt de Commissie daarom om met 
voorstellen te komen over de vraag hoe de nog resterende belemmeringen op de interne 
markt uit de weg moeten worden geruimd om dergelijke voordelen nog groter te maken; 
onderstreept het belang van de dienstensector voor de interne markt en acht daarom de 
uitvoering van de Dienstenrichtlijn1 van het allergrootste belang; moedigt de Commissie 
aan meer te doen aan een op bewijzen gebaseerd beleid dat uitgaat van een gedegen 
inzicht in de markt, economische analyse en de keuze van de geschikte instrumenten; 
verzoekt de Commissie bovendien nauw met de lidstaten samen te werken en een 
administratieve cultuur te ontwikkelen van een eenvoudiger regelgeving en doeltreffende 
oplossingen voor problemen; wijst in dit verband op het belang van workshops, de 
uitwisseling van ambtenaren en ook andere opleidingsactiviteiten die ambtenaren en 
rechters hulp moeten bieden bij de juiste omzetting, toepassing en handhaving van voor de 
interne markt geldende regels;

4. is ingenomen met de opneming van een afzonderlijke begrotingslijn voor het SOLVIT-
netwerk in de begroting voor 2009 en vraagt om een verdere verhoging voor 2010; 
verzoekt de lidstaten om meer mensen en fondsen voor dit netwerk beschikbaar te stellen, 
dat een doeltreffend functionerend en kosteloos buitengerechtelijk mechanisme voor het 
oplossen van geschillen vormt; verzoekt de Commissie zich meer inspanning te getroosten 
ten aanzien van de financiering van de opleidings- en promotie-activiteiten van het 
SOLVIT-netwerk in alle lidstaten; wenst tevens dat de Commissie meer vaart zet achter 
de stroomlijning van de verschillende diensten die informatie en advies over de interne 
markt verstrekken; is derhalve een warm voorstander van  het concept van diensten ter 
ondersteuning van de interne markt door middel van de invoering van een webpage met 
één toegang;

                                               
1 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op 
de interne markt (PB L 376, 27.12.2006, blz. 36).
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5. acht het bedrag dat in hoofdstuk 14 04 voor het douaneprogramma voor 2013 wordt 
gereserveerd toereikend voor het bereiken van de doelstellingen op dit beleidsgebied, 
zoals de versterking van de veiligheid  en bescherming van de externe grenzen, 
ondersteuning van de bestrijding van illegale handel en fraude en de verbetering van de 
efficiency van douanesystemen; benadrukt dat het programma een bijdrage levert aan het 
bereiken van deze doelstellingen door verbetering van de coördinatie en samenwerking 
tussen de lidstaten, bevordering van het uitwisselen van optimale praktijken plus know-
how en toezicht op de juiste toepassing van de Gemeenschapswetgeving;

6. legt de nadruk op de rol van het consumentenbeleid in hoofdstuk 17 02 bij de 
ontwikkeling van een interne markt met veilige producten en diensten, gelijke rechten 
voor alle consumenten en gelijke uitgangsposities voor bedrijven; benadrukt ook het 
belang van een nauwe samenwerking tussen de Gemeenschap, lidstaten en derde landen, 
waaronder de Verenigde Staten en China, bij effectievere handhavingsmechanismen om 
bij de consument meer vertrouwen te kweken, vooral tijdens de economische teruggang; 
dringt bij de Commissie aan op de ontwikkeling van een kenniscentrum en ook 
opleidingsprogramma’s op het gebied van markttoezicht dat een versterking zal geven aan 
de reeds bestaande samenwerkingsstructuren tussen de bevoegde autoriteiten; verzoekt de 
Commissie om voorstellen voor verder optreden van de Gemeenschap ter versterking van 
de Europese Consumentencentra; beschouwt gemeenschappelijke maatregelen op het 
terrein van consumentenvoorlichting, vooral om de consument op financieel gebied 
mondig te maken, onafhankelijk van leeftijd en opleidingsniveau, als prioriteit;

7. erkent het belang van toezicht op de consumentenmarkten door middel van de 
consolidering van een scoreboard en aanverwante marktstudies, gebaseerd op het 
verzamelen van gegevens  en de werking van die markten; dringt daarom aan op invoering 
van een bijkomende voorbereidende acties met als titel “Toezichtmaatregelen op het 
gebied van het consumentenbeleid”, zodat bestaande overzichten en studies kunnen 
worden voortgezet en verdere marktstudies kunnen worden gefinancierd en waardoor de 
kwaliteit van het Scoreboard voor de  consumentenmarkten verbetert.
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Begrotings-
lijn Titel Begroting 2009 VOB 2010 OB 2010 Verschil VOB-OB Amendementen van de 

rapporteur
VK BK VK BK VK BK VK BK VK BK

02 03 01 Werking en ontwikkeling van  
de interne markt

15.500.000 17.199.000 16.130.000 19.660.000 14.000.000 18.660.000 -2.130.000 -1.000.000 Herstel 
VOB

Herstel 
VOB

02 03 04 Normalisatie en harmonisatie 
van de interne markt

20.500.000 19.261.250 23.000.000 18.000.000 23.000.000 17.000.000 -1.000.000 Herstel 
VOB

Herstel 
VOB

12 02 01 Voltooiing en ontwikkeling van 
de interne markt

7.600.000 7.546.200 8.700.000 7.500.00 8.000.000 6.000.000 -700.000 -1.500.000 Herstel 
VOB

Herstel 
VOB

12 02 02 SOLVIT-programma en 
actieplan ondersteunende 
dienstverlening interne markt

800.000 800.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1.000.000 1.000.000

14 01 04 01 Voltooiing en ontwikkeling van 
de interne markt - uitgaven aan 
administratief beheer

75.000 75.000 140.000 140.000 100.000 100.000 -40.000 -40.000 Herstel 
VOB

Herstel 
VOB

14 02 01 Voltooiing en ontwikkeling van 
de interne markt

3.000.000 2.700.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000 -500.000 Herstel 
VOB

Herstel 
VOB

14 04 02 Douane 2013 48.368.000 18.000.000 50.318.000 29.000.000 50.318.000 27.200.000 -1.800.000 Herstel 
VOB

Herstel 
VOB

17 01 04 03 Communautair 
actieprogramma op het gebied 
van het consumentenbeleid

970.000 970.00 1.000.000 1.000.000 900.000 900.000 -100.000 -100.000 Herstel 
VOB

Herstel 
VOB

17 01 04 30 Uitvoerend Agentschap voor 
gezondheid en consumenten

5.620.000 5.620.000 6.000.000 6.000.000 5.620.000 5.620.000 -380.000 -380.000 Herstel 
VOB

Herstel 
VOB

17 02 02 Communautaire maatregelen 
op het gebied van het 
consumentenbeleid

19.800.000 16.800.000 19.290.000 19.000.000 19.290.000 17.000.000 -2.000.000 Herstel 
VOB

Herstel 
VOB

17 02 03 Voorbereidende actie -
toezichtmaatregelen op het 
gebied van het 
consumentenbeleid

2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3.500.000 3.500.000


