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SUGGESTIES

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

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;

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; 

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;

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);

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;

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; 

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

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.


