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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een 
programma voor de interne markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met 
inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, het gebied van planten, dieren, 
levensmiddelen en diervoeders, en Europese statistieken (programma voor de interne 
markt) en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, 
(EU) nr. 254/2014 en (EU) nr. 652/2014
(14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (14281/1/2020 – C9-0133/2021),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 
17 oktober 20181,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 5 december 20182,

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt3 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2018)0441),

– gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde 
commissie goedgekeurde voorlopig akkoord,

– gezien artikel 67 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming (A9-0142/2021),

1. hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2. constateert dat de handeling is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3. verzoekt zijn Voorzitter de handeling samen met de voorzitter van de Raad 
overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie te ondertekenen;

4. verzoekt zijn secretaris-generaal de handeling te ondertekenen nadat is nagegaan of alle 
procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad 

1 PB C 62 van 15.2.2019, blz. 40.
2 PB C 86 van 7.3.2019, blz. 259.
3 Aangenomen teksten van 12.2.2019, P8_TA(2019)0073.
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zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de nationale parlementen.
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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie heeft het voorstel voor een verordening tot vaststelling van een programma voor 
de interne markt op 7 juni 2018 bij de Raad en het Europees Parlement ingediend. Het Europees 
Parlement heeft op 12 februari 2019 zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld. 

De interinstitutionele onderhandelingen zijn op 23 oktober 2019 van start gegaan met het nieuw 
verkozen Parlement met het oog op een akkoord in vervroegde tweede lezing. Deze 
onderhandelingen zijn op 8 december 2020 met succes afgerond. De voorlopig 
overeengekomen tekst is op 18 december 2020 bevestigd door het Coreper en op 
11 januari 2021 goedgekeurd door de Commissie interne markt en consumentenbescherming.

Aangezien het op 13 april 2021 aangenomen standpunt van de Raad in eerste lezing een 
volledige weergave vormt van het tijdens de interinstitutionele onderhandelingen bereikte 
akkoord in vervroegde tweede lezing, beveelt de rapporteur aan dat het door het Europees 
Parlement zonder amendementen wordt goedgekeurd, zodat de verordening spoedig kan 
worden vastgesteld en zo snel mogelijk in werking treedt.
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PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
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