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Amendement 12
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De interne markt is een hoeksteen 
van de Unie. Sinds de oprichting ervan 
levert zij een belangrijke bijdrage aan 
groei, concurrentievermogen en 
werkgelegenheid. Zij heeft voor Europese 
ondernemingen, met name kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
(kmo's), nieuwe mogelijkheden en 
schaalvoordelen gegenereerd en hun 
industriële concurrentievermogen 
versterkt. De interne markt heeft banen 
helpen creëren en heeft consumenten een 
grotere keuze tegen lagere prijzen 
geboden. Zij blijft een drijvende kracht 
om de economie sterker, evenwichtiger en 
rechtvaardiger te maken. De interne 
markt is een van de grootste prestaties van 
de Unie en haar grootste troef in een 
steeds verder globaliserende wereld.

(1) De interne markt, die een hoeksteen 
is van de Unie sinds de oprichting ervan, 
heeft niet de verwachte groei, 
concurrentiekracht en werkgelegenheid 
opgeleverd.

Or. fr

Amendement 13
Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De interne markt is een hoeksteen 
van de Unie. Sinds de oprichting ervan 
levert zij een belangrijke bijdrage aan 
groei, concurrentievermogen en 
werkgelegenheid. Zij heeft voor Europese 
ondernemingen, met name kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
(kmo's), nieuwe mogelijkheden en 
schaalvoordelen gegenereerd en hun 

(1) De interne markt is een hoeksteen 
van de Unie. Sinds de oprichting ervan 
levert zij een belangrijke bijdrage aan 
groei, concurrentievermogen en 
werkgelegenheid. Zij heeft voor Europese 
ondernemingen nieuwe mogelijkheden en 
schaalvoordelen gegenereerd. Zij blijft een 
drijvende kracht om de economie sterker te 
maken. De interne markt is een van de 
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industriële concurrentievermogen 
versterkt. De interne markt heeft banen 
helpen creëren en heeft consumenten een 
grotere keuze tegen lagere prijzen 
geboden. Zij blijft een drijvende kracht om 
de economie sterker, evenwichtiger en 
rechtvaardiger te maken. De interne markt 
is een van de grootste prestaties van de 
Unie en haar grootste troef in een steeds 
verder globaliserende wereld.

grootste prestaties van de Unie en haar 
grootste troef in een steeds verder 
globaliserende wereld.

Or. en

Amendement 14
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De interne markt is een hoeksteen 
van de Unie. Sinds de oprichting ervan 
levert zij een belangrijke bijdrage aan 
groei, concurrentievermogen en 
werkgelegenheid. Zij heeft voor Europese 
ondernemingen, met name kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
(kmo's), nieuwe mogelijkheden en 
schaalvoordelen gegenereerd en hun 
industriële concurrentievermogen versterkt. 
De interne markt heeft banen helpen 
creëren en heeft consumenten een grotere 
keuze tegen lagere prijzen geboden. Zij 
blijft een drijvende kracht om de economie 
sterker, evenwichtiger en rechtvaardiger te 
maken. De interne markt is een van de 
grootste prestaties van de Unie en haar 
grootste troef in een steeds verder 
globaliserende wereld.

(1) De interne markt is de hoeksteen 
van de Unie. Sinds de oprichting ervan 
levert zij een belangrijke bijdrage aan 
groei, concurrentievermogen en 
werkgelegenheid. Zij heeft voor Europese 
ondernemingen, met name kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
(kmo's), nieuwe mogelijkheden en 
schaalvoordelen gegenereerd en hun 
industriële concurrentievermogen versterkt. 
De interne markt heeft banen helpen 
creëren en heeft consumenten een grotere 
keuze tegen lagere prijzen geboden. Zij 
blijft een drijvende kracht om de economie 
sterker, evenwichtiger en rechtvaardiger te 
maken. De interne markt is een van de 
grootste prestaties van de Unie en haar 
grootste troef in een steeds verder 
globaliserende wereld.

Or. en

Amendement 15
Stefan Eck
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Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De omvangrijke Uniewetgeving 
onderbouwt de werking van de interne 
markt. Dit geldt met name voor 
concurrentievermogen, normalisatie, 
consumentenbescherming, markttoezicht 
en regulering van de voedselketen, maar 
ook voor de regels voor het bedrijfsleven, 
handel en financiële transacties en de 
bevordering van eerlijke mededinging, die 
een gelijk speelveld creëren dat van 
essentieel belang is voor de werking van de 
interne markt.

(3) De omvangrijke Uniewetgeving 
onderbouwt de werking van de interne 
markt. Dit geldt met name voor 
concurrentievermogen, normalisatie, 
consumentenbescherming, 
milieubescherming, bescherming van het 
dierenwelzijn, markttoezicht en regulering 
van de voedselketen, economische 
duurzaamheid, maar ook voor de regels 
voor het bedrijfsleven, handel en financiële 
transacties en de bevordering van eerlijke 
mededinging, die een gelijk speelveld 
creëren dat van essentieel belang is voor de 
werking van de interne markt.

Or. en

Amendement 16
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Er blijven echter nog steeds 
belemmeringen voor de goede werking van 
de interne markt bestaan en nieuwe 
obstakels duiken op. Regels vaststellen is 
slechts een eerste stap; ervoor zorgen dat 
ze functioneren is net zo belangrijk. Het 
gaat uiteindelijk om een kwestie van 
vertrouwen van de burger in de Unie, in 
haar vermogen om resultaten te behalen en 
banen en groei te creëren en tegelijk het 
openbaar belang te beschermen.

(4) Er blijven echter nog steeds 
belemmeringen voor de goede werking van 
de interne markt bestaan en nieuwe 
obstakels duiken op. Regels vaststellen is 
slechts een eerste stap; deze regels volledig 
en billijk uitvoeren is net zo belangrijk. 
Het gaat uiteindelijk om een kwestie van 
vertrouwen van de burger in de Unie, in 
haar vermogen om resultaten te behalen en 
duurzame groei en zinvolle 
arbeidsplaatsen te creëren die alle huidige 
arbeidsrechten en -wetgeving van de Unie 
eerbiedigen, en tegelijk het openbaar 
belang te beschermen.

Or. en
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Amendement 17
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Er blijven echter nog steeds 
belemmeringen voor de goede werking van 
de interne markt bestaan en nieuwe 
obstakels duiken op. Regels vaststellen is 
slechts een eerste stap; ervoor zorgen dat 
ze functioneren is net zo belangrijk. Het 
gaat uiteindelijk om een kwestie van 
vertrouwen van de burger in de Unie, in 
haar vermogen om resultaten te behalen en 
banen en groei te creëren en tegelijk het 
openbaar belang te beschermen.

(4) Er blijven momenteel nog steeds 
belemmeringen voor de goede werking van 
de interne markt bestaan en nieuwe 
obstakels duiken op. Regels vaststellen is 
slechts een eerste stap; ervoor zorgen dat 
ze functioneren is net zo belangrijk. Het 
gaat uiteindelijk om een kwestie van 
vertrouwen van de burger in de Unie, in 
haar vermogen om resultaten te behalen en 
banen en groei te creëren en tegelijk het 
openbaar belang te beschermen. Op deze 
gebieden zijn de verwachtingen van de 
burgers momenteel grotendeels niet 
ingelost.

Or. fr

Amendement 18
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Er blijven echter nog steeds 
belemmeringen voor de goede werking van 
de interne markt bestaan en nieuwe 
obstakels duiken op. Regels vaststellen is 
slechts een eerste stap; ervoor zorgen dat 
ze functioneren is net zo belangrijk. Het 
gaat uiteindelijk om een kwestie van 
vertrouwen van de burger in de Unie, in 
haar vermogen om resultaten te behalen en 
banen en groei te creëren en tegelijk het 
openbaar belang te beschermen.

(4) Er blijven echter nog steeds 
belemmeringen voor de goede werking van 
de interne markt bestaan en nieuwe 
obstakels duiken op. Regels vaststellen is 
slechts een eerste stap; ervoor zorgen dat 
ze functioneren is net zo belangrijk. Het 
gaat uiteindelijk om een kwestie van 
vertrouwen van de burger in de Unie, in 
haar vermogen om resultaten te behalen en 
banen en groei te creëren en tegelijk het 
openbaar belang te beschermen, aangezien 
dit vertrouwen sterk is verminderd door de 
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economische en sociale mislukkingen van 
de Europese Unie.

Or. fr

Amendement 19
Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Er blijven echter nog steeds 
belemmeringen voor de goede werking van 
de interne markt bestaan en nieuwe 
obstakels duiken op. Regels vaststellen is 
slechts een eerste stap; ervoor zorgen dat 
ze functioneren is net zo belangrijk. Het 
gaat uiteindelijk om een kwestie van 
vertrouwen van de burger in de Unie, in 
haar vermogen om resultaten te behalen en 
banen en groei te creëren en tegelijk het 
openbaar belang te beschermen.

(4) Er blijven echter nog steeds 
belemmeringen voor de goede werking van 
de interne markt bestaan en nieuwe 
obstakels duiken op. Regels vaststellen is 
slechts een eerste stap; ervoor zorgen dat 
ze functioneren is net zo belangrijk. Het 
gaat uiteindelijk om een kwestie van 
vertrouwen van de burger in de Unie, in 
haar vermogen om resultaten te behalen en 
banen en groei te creëren en tegelijk het 
openbaar belang en de planeet te 
beschermen.

Or. en

Amendement 20
Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Momenteel bestaan verschillende 
programma's voor optreden van de Unie op 
het gebied van concurrentievermogen van 
ondernemingen met inbegrip van kmo's, 
consumentenbescherming, consumenten en 
eindgebruikers van financiële diensten, 
beleidsvorming op het gebied van 
financiële diensten en beleidsvorming op 
het gebied van de voedselketen. Een aantal 

(5) Momenteel bestaan verschillende 
programma's voor optreden van de Unie op 
het gebied van concurrentievermogen van 
ondernemingen met inbegrip van kmo's, 
consumentenbescherming, consumenten en 
eindgebruikers van financiële diensten, 
beleidsvorming op het gebied van 
financiële diensten en beleidsvorming op 
het gebied van de voedselketen. Een aantal 
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aanvullende activiteiten wordt rechtstreeks 
uit hoofde van de begrotingsonderdelen 
voor de interne markt gefinancierd. Het is 
nodig de synergieën tussen de 
verschillende acties te stroomlijnen en te 
benutten, en een flexibeler en soepeler 
kader te bieden voor de financiering van 
activiteiten die tot doel hebben een interne 
markt te verwezenlijken die goed en op de 
meest kostenefficiënte wijze functioneert. 
Daarom is het nodig een nieuw programma 
vast te stellen waarin activiteiten die 
voordien uit hoofde van deze andere 
programma's en van andere toepasselijke 
begrotingsonderdelen werden gefinancierd, 
worden samengebracht. Het programma 
moet ook nieuwe initiatieven omvatten die 
tot doel hebben de werking van de interne 
markt te verbeteren.

aanvullende activiteiten wordt rechtstreeks 
uit hoofde van de begrotingsonderdelen 
voor de interne markt gefinancierd. Het is 
nodig de synergieën tussen de 
verschillende acties te stroomlijnen en te 
benutten, en een flexibeler en soepeler 
kader te bieden voor de financiering van 
activiteiten die tot doel hebben een interne 
markt te verwezenlijken die goed en op de 
meest kostenefficiënte wijze functioneert, 
terwijl het algemeen belang wordt 
beschermd, zonder het milieu te schaden 
en zonder tegen EU-voorschriften op het 
gebied van voedselverspilling en 
voedselfraude, dierenwelzijn, officiële 
controles en de bestrijding van ziekten bij 
mens en dier in te gaan.
Daarom is het nodig een nieuw programma 
vast te stellen waarin activiteiten die 
voordien uit hoofde van deze andere 
programma's en van andere toepasselijke 
begrotingsonderdelen werden gefinancierd, 
worden samengebracht. Het programma 
moet ook nieuwe initiatieven omvatten die 
tot doel hebben de werking van de interne 
markt te verbeteren en het niveau van 
bescherming van de gezondheid van 
mensen en dieren, de waardigheid van 
dieren als wezens met gevoel en het milieu 
te verhogen.

Or. en

Amendement 21
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Momenteel bestaan verschillende 
programma's voor optreden van de Unie op 
het gebied van concurrentievermogen van 
ondernemingen met inbegrip van kmo's, 
consumentenbescherming, consumenten en 
eindgebruikers van financiële diensten, 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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beleidsvorming op het gebied van 
financiële diensten en beleidsvorming op 
het gebied van de voedselketen. Een aantal 
aanvullende activiteiten wordt rechtstreeks 
uit hoofde van de begrotingsonderdelen 
voor de interne markt gefinancierd. Het is 
nodig de synergieën tussen de 
verschillende acties te stroomlijnen en te 
benutten, en een flexibeler en soepeler 
kader te bieden voor de financiering van 
activiteiten die tot doel hebben een interne 
markt te verwezenlijken die goed en op de 
meest kostenefficiënte wijze functioneert. 
Daarom is het nodig een nieuw programma 
vast te stellen waarin activiteiten die 
voordien uit hoofde van deze andere 
programma's en van andere toepasselijke 
begrotingsonderdelen werden gefinancierd, 
worden samengebracht. Het programma 
moet ook nieuwe initiatieven omvatten die 
tot doel hebben de werking van de interne 
markt te verbeteren.

Or. en

Amendement 22
Bolesław G. Piecha

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Voor de ontwikkeling, productie en 
verspreiding van Europese statistieken 
bestaat een afzonderlijk Europees 
statistisch programma als vastgesteld bij 
Verordening (EU) nr. 99/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad47. Om de 
continuïteit bij de productie en de 
verspreiding van Europese statistieken te 
verzekeren, moet het nieuwe programma 
ook de activiteiten omvatten die onder het 
Europees statistisch programma vallen 
door een kader te bieden voor de 
ontwikkeling, productie en verspreiding 
van Europese statistieken. Het programma 

(6) Voor de ontwikkeling, productie en 
verspreiding van Europese statistieken 
bestaat een afzonderlijk Europees 
statistisch programma als vastgesteld bij 
Verordening (EU) nr. 99/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad47. Om de 
continuïteit bij de productie en de 
verspreiding van Europese statistieken te 
verzekeren, moet het nieuwe programma 
ook de activiteiten omvatten die onder het 
Europees statistisch programma vallen 
door een kader te bieden voor de 
ontwikkeling, productie en verspreiding 
van Europese statistieken. Het programma 
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moet het financiële kader voor Europese 
statistieken vaststellen om te voorzien in 
hoogwaardige, vergelijkbare en 
betrouwbare statistieken over Europa om 
de opzet en uitvoering van, het toezicht op 
en de evaluatie van het Uniebeleid in zijn 
geheel te schragen.

moet het financiële kader voor Europese 
statistieken vaststellen om te voorzien in 
hoogwaardige, vergelijkbare en 
betrouwbare statistieken over Europa om 
de opzet en uitvoering van, het toezicht op 
en de evaluatie van het Uniebeleid in zijn 
geheel te schragen. Het opstellen van 
statistieken mag echter niet leiden tot een 
toename van de administratieve belasting 
voor ondernemingen of 
overheidsinstanties.

_________________ _________________

47 Verordening (EU) nr. 99/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 januari 2013 betreffende het Europees 
statistisch programma 2013‑2017 (PB L 39 
van 9.2.2013, blz. 12).

47 Verordening (EU) nr. 99/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 januari 2013 betreffende het Europees 
statistisch programma 2013‑2017 (PB L 39 
van 9.2.2013, blz. 12).

Or. pl

Amendement 23
Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Voor de ontwikkeling, productie en 
verspreiding van Europese statistieken 
bestaat een afzonderlijk Europees 
statistisch programma als vastgesteld bij 
Verordening (EU) nr. 99/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad47. Om de 
continuïteit bij de productie en de 
verspreiding van Europese statistieken te 
verzekeren, moet het nieuwe programma 
ook de activiteiten omvatten die onder het 
Europees statistisch programma vallen 
door een kader te bieden voor de 
ontwikkeling, productie en verspreiding 
van Europese statistieken. Het programma 
moet het financiële kader voor Europese 
statistieken vaststellen om te voorzien in 
hoogwaardige, vergelijkbare en 
betrouwbare statistieken over Europa om 

(6) Voor de ontwikkeling, productie en 
verspreiding van Europese statistieken 
bestaat een afzonderlijk Europees 
statistisch programma als vastgesteld bij 
Verordening (EU) nr. 99/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad47. Om de 
continuïteit bij de productie en de 
verspreiding van Europese statistieken te 
verzekeren, moet het nieuwe programma 
ook de activiteiten omvatten die onder het 
Europees statistisch programma vallen 
door een kader te bieden voor de 
ontwikkeling, productie en verspreiding 
van Europese statistieken. Het programma 
moet het financiële kader voor Europese 
statistieken vaststellen om het grote 
publiek, alle economische en sociale 
belanghebbenden en overheidsdiensten te 
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de opzet en uitvoering van, het toezicht op 
en de evaluatie van het Uniebeleid in zijn 
geheel te schragen.

voorzien in hoogwaardige, vergelijkbare en 
betrouwbare statistieken over Europa om 
de opzet en uitvoering van, het toezicht op 
en de evaluatie van het Uniebeleid in zijn 
geheel te schragen.

_________________ _________________

47 Verordening (EU) nr. 99/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 januari 2013 betreffende het Europees 
statistisch programma 2013‑2017 (PB L 39 
van 9.2.2013, blz. 12).

47 Verordening (EU) nr. 99/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 januari 2013 betreffende het Europees 
statistisch programma 2013‑2017 (PB L 39 
van 9.2.2013, blz. 12).

Or. en

Amendement 24
Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het programma moet het ontwerp, 
de uitvoering en de handhaving van 
Uniewetgeving ondersteunen en de goede 
werking van de interne markt schragen. 
Het programma moet het scheppen van de 
juiste voorwaarden ondersteunen om de 
positie van alle actoren van de interne 
markt – bedrijven, burgers en 
consumenten, het maatschappelijk 
middenveld en de overheden – te 
versterken. Daartoe moet het programma 
tot doel hebben het concurrentievermogen 
van bedrijven, met name kmo's, te 
waarborgen, maar ook de handhaving van 
consumentenbescherming en 
veiligheidsvoorschriften te ondersteunen en 
bedrijven en burgers voor te lichten door 
hen de juiste instrumenten, kennis en 
competentie te bieden zodat zij met kennis 
van zaken besluiten kunnen nemen en beter 
kunnen deelnemen aan de beleidsvorming 
in de Unie. Daarnaast moet het programma 
tot doel hebben de administratieve 
samenwerking en de samenwerking op 

(8) Het programma moet het ontwerp, 
de uitvoering en de handhaving van 
Uniewetgeving ondersteunen en de goede 
werking van de interne markt schragen. 
Het programma moet het scheppen van de 
juiste voorwaarden ondersteunen om de 
positie van alle actoren van de interne 
markt – bedrijven, burgers en 
consumenten, het maatschappelijk 
middenveld en de overheden – te 
versterken. Daartoe moet het programma 
tot doel hebben het concurrentievermogen 
van bedrijven, met name kmo's, te 
waarborgen, maar ook de handhaving van 
consumentenbescherming en 
veiligheidsvoorschriften te ondersteunen en 
bedrijven en burgers voor te lichten door 
hen de juiste instrumenten, kennis en 
competentie te bieden zodat zij met kennis 
van zaken besluiten kunnen nemen en beter 
kunnen deelnemen aan de beleidsvorming 
in de Unie. Daarnaast moet het programma 
tot doel hebben de administratieve 
samenwerking en de samenwerking op 
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regelgevingsgebied te verbeteren, met 
name via de uitwisseling van beste 
praktijken, het aanleggen van kennis- en 
vaardighedenbases, met inbegrip van het 
gebruik van strategische 
overheidsopdrachten. Het moet ook de 
ontwikkeling ondersteunen van 
hoogwaardige internationale normen die de 
uitvoering van de Uniewetgeving schragen. 
Het gaat daarbij ook om het vaststellen van 
normen op het gebied van financiële 
verslaglegging en audit om bij te dragen 
aan de transparantie en goede werking van 
de kapitaalmarkten van de Unie en de 
beleggersbescherming te verbeteren. Het 
programma moet de vaststelling van 
regelgeving en normen ook ondersteunen 
door te zorgen voor een zo breed mogelijke 
betrokkenheid van belanghebbenden. Het 
programma moet eveneens tot doel hebben 
de uitvoering en handhaving van de 
Uniewetgeving te ondersteunen door een 
hoog niveau van gezondheid voor mensen, 
dieren en planten in de hele voedselketen te 
bieden en het welzijn van dieren te 
verbeteren.

regelgevingsgebied te verbeteren, met 
name via de uitwisseling van beste 
praktijken, het aanleggen van kennis- en 
vaardighedenbases, met inbegrip van het 
gebruik van strategische 
overheidsopdrachten. Het moet ook de 
ontwikkeling ondersteunen van 
hoogwaardige internationale normen die de 
uitvoering van de Uniewetgeving schragen. 
Het gaat daarbij ook om het vaststellen van 
normen op het gebied van financiële 
verslaglegging en audit om bij te dragen 
aan de transparantie en goede werking van 
de kapitaalmarkten van de Unie en de 
beleggers- en consumentenbescherming 
alsook de bescherming van dieren te 
verbeteren. Het programma moet de 
vaststelling van regelgeving en normen ook 
ondersteunen door te zorgen voor een zo 
breed mogelijke betrokkenheid van 
belanghebbenden. Het programma moet 
eveneens tot doel hebben de uitvoering en 
handhaving van de Uniewetgeving te 
ondersteunen door een hoog niveau van 
gezondheid voor mensen, dieren en planten 
in de hele voedselketen te bieden en het 
welzijn van dieren te verbeteren.

Or. en

Amendement 25
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het programma moet het ontwerp, 
de uitvoering en de handhaving van 
Uniewetgeving ondersteunen en de goede 
werking van de interne markt schragen. 
Het programma moet het scheppen van de 
juiste voorwaarden ondersteunen om de 
positie van alle actoren van de interne 
markt – bedrijven, burgers en 
consumenten, het maatschappelijk 

(8) Het programma moet het ontwerp, 
de uitvoering en de handhaving van 
Uniewetgeving ondersteunen en de goede 
werking van de interne markt schragen. 
Het programma moet het scheppen van de 
juiste voorwaarden ondersteunen om de 
positie van alle actoren van de interne 
markt – bedrijven, burgers en 
consumenten, het maatschappelijk 
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middenveld en de overheden – te 
versterken. Daartoe moet het programma 
tot doel hebben het concurrentievermogen 
van bedrijven, met name kmo's, te 
waarborgen, maar ook de handhaving van 
consumentenbescherming en 
veiligheidsvoorschriften te ondersteunen en 
bedrijven en burgers voor te lichten door 
hen de juiste instrumenten, kennis en 
competentie te bieden zodat zij met kennis 
van zaken besluiten kunnen nemen en beter 
kunnen deelnemen aan de beleidsvorming 
in de Unie. Daarnaast moet het 
programma tot doel hebben de 
administratieve samenwerking en de 
samenwerking op regelgevingsgebied te 
verbeteren, met name via de uitwisseling 
van beste praktijken, het aanleggen van 
kennis- en vaardighedenbases, met 
inbegrip van het gebruik van strategische 
overheidsopdrachten. Het moet ook de 
ontwikkeling ondersteunen van 
hoogwaardige internationale normen die de 
uitvoering van de Uniewetgeving schragen. 
Het gaat daarbij ook om het vaststellen van 
normen op het gebied van financiële 
verslaglegging en audit om bij te dragen 
aan de transparantie en goede werking van 
de kapitaalmarkten van de Unie en de 
beleggersbescherming te verbeteren. Het 
programma moet de vaststelling van 
regelgeving en normen ook ondersteunen 
door te zorgen voor een zo breed mogelijke 
betrokkenheid van belanghebbenden. Het 
programma moet eveneens tot doel 
hebben de uitvoering en handhaving van 
de Uniewetgeving te ondersteunen door 
een hoog niveau van gezondheid voor 
mensen, dieren en planten in de hele 
voedselketen te bieden en het welzijn van 
dieren te verbeteren.

middenveld en de overheden – te 
versterken. Daartoe moet het programma 
het volgende tot doel hebben:
1) het concurrentievermogen van 
bedrijven, met name kmo's, waarborgen;
2) de handhaving van 
consumentenbescherming en 
veiligheidsvoorschriften ondersteunen en 
bedrijven en burgers voorlichten door hun 
de juiste instrumenten, kennis en 
competentie te bieden zodat zij met kennis 
van zaken besluiten kunnen nemen en beter 
kunnen deelnemen aan de beleidsvorming 
in de Unie;
3) de administratieve samenwerking 
en de samenwerking op 
regelgevingsgebied verbeteren, met name 
via de uitwisseling van beste praktijken, 
het aanleggen van kennis- en 
vaardighedenbases, met inbegrip van het 
gebruik van strategische 
overheidsopdrachten;
4) de ontwikkeling ondersteunen van 
hoogwaardige internationale normen die de 
uitvoering van de Uniewetgeving schragen. 
Het gaat daarbij om het vaststellen van 
normen op het gebied van financiële 
verslaglegging en audit om bij te dragen 
aan de transparantie en goede werking van 
de kapitaalmarkten van de Unie en de 
beleggersbescherming te verbeteren;
5) de vaststelling van regelgeving en 
normen ondersteunen door te zorgen voor 
een zo breed mogelijke betrokkenheid van 
belanghebbenden;
6) de uitvoering en handhaving van de 
Uniewetgeving ondersteunen door een 
hoog niveau van gezondheid voor mensen, 
dieren en planten in de hele voedselketen te 
bieden en het welzijn van dieren te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 26
Mireille D'Ornano
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Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het programma moet het ontwerp, 
de uitvoering en de handhaving van 
Uniewetgeving ondersteunen en de goede 
werking van de interne markt schragen. 
Het programma moet het scheppen van de 
juiste voorwaarden ondersteunen om de 
positie van alle actoren van de interne 
markt — bedrijven, burgers en 
consumenten, het maatschappelijk 
middenveld en de overheden — te 
versterken. Daartoe moet het programma 
tot doel hebben het concurrentievermogen 
van bedrijven, met name kmo's, te 
waarborgen, maar ook de handhaving van 
consumentenbescherming en 
veiligheidsvoorschriften te ondersteunen en 
bedrijven en burgers voor te lichten door 
hen de juiste instrumenten, kennis en 
competentie te bieden zodat zij met kennis 
van zaken besluiten kunnen nemen en beter 
kunnen deelnemen aan de beleidsvorming 
in de Unie. Daarnaast moet het programma 
tot doel hebben de administratieve 
samenwerking en de samenwerking op 
regelgevingsgebied te verbeteren, met 
name via de uitwisseling van beste 
praktijken, het aanleggen van kennis- en 
vaardighedenbases, met inbegrip van het 
gebruik van strategische 
overheidsopdrachten. Het moet ook de 
ontwikkeling ondersteunen van 
hoogwaardige internationale normen die de 
uitvoering van de Uniewetgeving schragen. 
Het gaat daarbij ook om het vaststellen van 
normen op het gebied van financiële 
verslaglegging en audit om bij te dragen 
aan de transparantie en goede werking van 
de kapitaalmarkten van de Unie en de 
beleggersbescherming te verbeteren. Het 
programma moet de vaststelling van 
regelgeving en normen ook ondersteunen 
door te zorgen voor een zo breed mogelijke 
betrokkenheid van belanghebbenden. Het 
programma moet eveneens tot doel hebben 

(8) Het programma moet het ontwerp, 
de uitvoering en de handhaving van 
Uniewetgeving ondersteunen en de goede 
werking van de interne markt schragen. 
Het programma moet het scheppen van de 
juiste voorwaarden ondersteunen om de 
positie van alle actoren van de interne 
markt – bedrijven, burgers en 
consumenten, het maatschappelijk 
middenveld en de overheden – te 
versterken. Daartoe moet het programma 
tot doel hebben het concurrentievermogen 
van bedrijven, met name kmo's, te 
waarborgen, maar ook de handhaving van 
consumentenbescherming en 
veiligheidsvoorschriften te ondersteunen en 
bedrijven en burgers voor te lichten door 
hen de juiste instrumenten, kennis en 
competentie te bieden zodat zij met kennis 
van zaken besluiten kunnen nemen en beter 
kunnen deelnemen aan de beleidsvorming 
in de Unie. Daarnaast moet het programma 
tot doel hebben de administratieve 
samenwerking en de samenwerking op 
regelgevingsgebied te verbeteren, met 
name via de uitwisseling van beste 
praktijken, het aanleggen van kennis- en 
vaardighedenbases, met inbegrip van het 
gebruik van strategische 
overheidsopdrachten. Het moet ook de 
ontwikkeling ondersteunen van 
hoogwaardige internationale normen die de 
uitvoering van de Uniewetgeving schragen. 
Het gaat daarbij ook om het vaststellen van 
normen op het gebied van financiële 
verslaglegging en audit om bij te dragen 
aan de transparantie en goede werking van 
de kapitaalmarkten van de Unie en de 
beleggersbescherming te verbeteren. Het 
programma moet de vaststelling van 
regelgeving en normen ook ondersteunen 
door te zorgen voor een zo breed mogelijke 
betrokkenheid van belanghebbenden. Het 
programma moet eveneens tot doel hebben 



AM\1168580NL.docx 15/67 PE629.600v02-00

NL

de uitvoering en handhaving van de 
Uniewetgeving te ondersteunen door een 
hoog niveau van gezondheid voor mensen, 
dieren en planten in de hele voedselketen te 
bieden en het welzijn van dieren te 
verbeteren.

de uitvoering en handhaving van de 
Uniewetgeving te ondersteunen door een 
hoog niveau van gezondheid voor mensen, 
dieren en planten in de hele voedselketen te 
bieden en het welzijn van dieren te 
verbeteren, aangezien de behoeften van de 
burgers op dit vlak momenteel grotendeels 
onvervuld zijn.

Or. fr

Amendement 27
Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een moderne interne markt 
bevordert de mededinging en staat ten 
dienste van consumenten, bedrijven en 
werknemers. Door beter gebruik te maken 
van de voortdurend veranderende interne 
markt voor diensten moeten Europese 
bedrijven beter in staat zijn over de 
grenzen heen banen te creëren en groei te 
genereren, een breder assortiment diensten 
tegen betere prijzen aan te bieden, zonder 
dat toegevingen worden gedaan wat de 
hoge normen voor consumenten en 
werknemers betreft. Om dit te bereiken 
moet het programma de resterende 
belemmeringen helpen wegwerken en een 
regelgevingskader bieden dat zich kan 
aanpassen aan nieuwe innovatieve 
bedrijfsmodellen.

(9) Een moderne interne markt 
bevordert de mededinging, staat ten dienste 
van consumenten, bedrijven en 
werknemers en eerbiedigt het milieu en 
EU-voorschriften inzake dierenwelzijn. 
Door beter gebruik te maken van de 
voortdurend veranderende interne markt 
voor diensten moeten Europese bedrijven 
beter in staat zijn over de grenzen heen 
banen te creëren en groei te genereren, een 
breder assortiment diensten tegen betere 
prijzen aan te bieden, zonder dat 
toegevingen worden gedaan wat de hoge 
normen voor consumenten, werknemers, 
het milieu en dieren betreft. Om dit te 
bereiken moet het programma een 
regelgevingskader helpen bieden dat zich 
kan aanpassen aan nieuwe innovatieve 
bedrijfsmodellen.

Or. en

Amendement 28
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
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Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een moderne interne markt 
bevordert de mededinging en staat ten 
dienste van consumenten, bedrijven en 
werknemers. Door beter gebruik te maken 
van de voortdurend veranderende interne 
markt voor diensten moeten Europese 
bedrijven beter in staat zijn over de 
grenzen heen banen te creëren en groei te 
genereren, een breder assortiment diensten 
tegen betere prijzen aan te bieden, zonder 
dat toegevingen worden gedaan wat de 
hoge normen voor consumenten en 
werknemers betreft. Om dit te bereiken 
moet het programma de resterende 
belemmeringen helpen wegwerken en een 
regelgevingskader bieden dat zich kan 
aanpassen aan nieuwe innovatieve 
bedrijfsmodellen.

(9) Een moderne interne markt 
bevordert de mededinging en moet ten 
dienste staan van producenten, 
consumenten, bedrijven en werknemers. 
Door beter gebruik te maken van de 
voortdurend veranderende interne markt 
voor diensten moeten Europese bedrijven 
beter in staat zijn over de grenzen heen 
zinvolle arbeidsplaatsen te creëren die alle 
bestaande arbeidsrechten en -wetgeving 
van de Unie eerbiedigen, en groei te 
genereren, door een breder assortiment 
diensten tegen betere prijzen aan te bieden, 
zonder dat toegevingen worden gedaan wat 
de hoge normen voor producenten, 
consumenten en werknemers betreft. Om 
dit te bereiken moet het programma 
resterende belemmeringen helpen 
wegwerken en een regelgevingskader 
bieden dat aan alle voornoemde normen 
voldoet en zich kan aanpassen aan nieuwe 
innovatieve bedrijfsmodellen.

Or. en

Amendement 29
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een moderne interne markt 
bevordert de mededinging en staat ten 
dienste van consumenten, bedrijven en 
werknemers. Door beter gebruik te maken 
van de voortdurend veranderende interne 
markt voor diensten moeten Europese 
bedrijven beter in staat zijn over de 
grenzen heen banen te creëren en groei te 
genereren, een breder assortiment diensten 
tegen betere prijzen aan te bieden, zonder 

(9) Een moderne interne markt wordt 
geacht de mededinging te bevorderen en 
ten dienste van consumenten, bedrijven en 
werknemers te staan. Door beter gebruik te 
maken van de voortdurend veranderende 
interne markt voor diensten moeten 
Europese bedrijven beter in staat zijn over 
de grenzen heen banen te creëren en groei 
te genereren, een breder assortiment 
diensten tegen betere prijzen aan te bieden, 
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dat toegevingen worden gedaan wat de 
hoge normen voor consumenten en 
werknemers betreft. Om dit te bereiken 
moet het programma de resterende 
belemmeringen helpen wegwerken en een 
regelgevingskader bieden dat zich kan 
aanpassen aan nieuwe innovatieve 
bedrijfsmodellen.

zonder dat toegevingen worden gedaan wat 
de hoge normen voor consumenten en 
werknemers betreft. Om dit te bereiken 
moet het programma de resterende 
belemmeringen helpen wegwerken en een 
regelgevingskader bieden dat zich kan 
aanpassen aan nieuwe innovatieve 
bedrijfsmodellen.

Or. fr

Amendement 30
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Nieuwe uitdagingen op het vlak van 
regelgeving en handhaving houden 
verband met een snel veranderende 
omgeving door de digitale revolutie en 
hebben betrekking op cyberveiligheid, het 
internet der dingen of artificiële 
intelligentie. In het geval van schade zijn 
strenge regels inzake productveiligheid en 
aansprakelijkheid van essentieel belang 
voor een beleidsrespons die het voor 
Europese burgers, consumenten en 
bedrijven mogelijk maakt uit dergelijke 
regels voordeel te halen. Daarom moet het 
programma bijdragen aan de snelle 
aanpassing en handhaving van een 
Unieregeling voor 
productaansprakelijkheid die innovatie 
stimuleert.

(11) Nieuwe uitdagingen op het vlak van 
regelgeving en handhaving houden 
verband met een snel veranderende 
omgeving door de digitale revolutie en 
hebben betrekking op cyberveiligheid, het 
internet der dingen of artificiële 
intelligentie. In het geval van schade zijn 
strenge regels inzake productveiligheid en 
aansprakelijkheid van essentieel belang 
voor een beleidsrespons die het voor 
Europese burgers, producenten, 
consumenten en bedrijven mogelijk maakt 
uit dergelijke regels voordeel te halen. 
Daarom moet het programma bijdragen aan 
de snelle aanpassing en handhaving van 
een Unieregeling voor 
productaansprakelijkheid die innovatie 
stimuleert.

Or. en

Amendement 31
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het in de handel brengen van 
producten die niet in overeenstemming zijn 
met het recht van de Unie benadeelt de 
producten die wel in overeenstemming zijn 
en kunnen een risico vormen voor 
consumenten. Veel ondernemers 
overtreden de regels uit onwetendheid of 
opzettelijk om een concurrentievoordeel te 
verwerven. Markttoezichtautoriteiten 
kampen veelal met een gebrek aan 
financiële middelen en worden beperkt 
door landsgrenzen, terwijl ondernemers op 
Europees of zelfs mondiaal niveau actief 
zijn. Met name in het geval van de e-
commerce ondervinden 
markttoezichtautoriteiten grote 
moeilijkheden om binnen hun 
rechtsbevoegdheid vanuit derde landen 
ingevoerde producten die niet aan de regels 
voldoen te traceren en de 
verantwoordelijke partij te identificeren. 
Het programma moet er dan ook naar 
streven de productconformiteit te 
versterken door ondernemers de juiste 
stimuli te bieden, de nalevingscontroles op 
te voeren en nauwere grensoverschrijdende 
samenwerking tussen de 
handhavingsautoriteiten te bevorderen. Het 
programma moet ook bijdragen tot de 
consolidatie van het bestaande kader voor 
activiteiten op het vlak van markttoezicht, 
gezamenlijke acties van de 
markttoezichtautoriteiten uit verschillende 
lidstaten aanmoedigen, de uitwisseling van 
informatie verbeteren en de convergentie 
en nauwere integratie van activiteiten op 
het vlak van markttoezicht bevorderen.

(12) Het in de handel brengen van 
producten die niet in overeenstemming zijn 
met het recht van de Unie benadeelt de 
producten die wel in overeenstemming 
zijn, en kunnen een risico vormen voor 
consumenten en het milieu schaden. Veel 
ondernemers overtreden de regels uit 
onwetendheid of opzettelijk om een 
concurrentievoordeel te verwerven. 
Markttoezichtautoriteiten kampen veelal 
met een gebrek aan financiële middelen en 
worden beperkt door landsgrenzen, terwijl 
ondernemers op Europees of zelfs 
mondiaal niveau actief zijn. Met name in 
het geval van de e-commerce ondervinden 
markttoezichtautoriteiten grote 
moeilijkheden om binnen hun 
rechtsbevoegdheid vanuit derde landen 
ingevoerde producten die niet aan de regels 
voldoen te traceren en de 
verantwoordelijke partij te identificeren. 
Het programma moet er dan ook naar 
streven de productconformiteit te 
versterken door ondernemers de juiste 
stimuli te bieden, de nalevingscontroles op 
te voeren en nauwere grensoverschrijdende 
samenwerking tussen de 
handhavingsautoriteiten binnen de Unie en 
met derde landen te bevorderen. Het 
programma moet ook bijdragen tot de 
consolidatie van het bestaande kader voor 
activiteiten op het vlak van markttoezicht, 
gezamenlijke acties van de 
markttoezichtautoriteiten uit verschillende 
lidstaten aanmoedigen, de uitwisseling van 
informatie verbeteren en de convergentie 
en nauwere integratie van activiteiten op 
het vlak van markttoezicht bevorderen.

Or. en

Amendement 32
Stefan Eck
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Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het in de handel brengen van 
producten die niet in overeenstemming zijn 
met het recht van de Unie benadeelt de 
producten die wel in overeenstemming zijn 
en kunnen een risico vormen voor 
consumenten. Veel ondernemers 
overtreden de regels uit onwetendheid of 
opzettelijk om een concurrentievoordeel te 
verwerven. Markttoezichtautoriteiten 
kampen veelal met een gebrek aan 
financiële middelen en worden beperkt 
door landsgrenzen, terwijl ondernemers op 
Europees of zelfs mondiaal niveau actief 
zijn. Met name in het geval van de e-
commerce ondervinden 
markttoezichtautoriteiten grote 
moeilijkheden om binnen hun 
rechtsbevoegdheid vanuit derde landen 
ingevoerde producten die niet aan de regels 
voldoen te traceren en de 
verantwoordelijke partij te identificeren. 
Het programma moet er dan ook naar 
streven de productconformiteit te 
versterken door ondernemers de juiste 
stimuli te bieden, de nalevingscontroles op 
te voeren en nauwere grensoverschrijdende 
samenwerking tussen de 
handhavingsautoriteiten te bevorderen. Het 
programma moet ook bijdragen tot de 
consolidatie van het bestaande kader voor 
activiteiten op het vlak van markttoezicht, 
gezamenlijke acties van de 
markttoezichtautoriteiten uit verschillende 
lidstaten aanmoedigen, de uitwisseling van 
informatie verbeteren en de convergentie 
en nauwere integratie van activiteiten op 
het vlak van markttoezicht bevorderen.

(12) Het in de handel brengen van 
producten die niet in overeenstemming zijn 
met het recht van de Unie benadeelt de 
producten die wel in overeenstemming 
zijn, en kunnen een risico vormen voor 
consumenten en het milieu. Veel 
ondernemers overtreden de regels uit 
onwetendheid of opzettelijk om een 
concurrentievoordeel te verwerven. 
Markttoezichtautoriteiten kampen veelal 
met een gebrek aan financiële middelen en 
worden beperkt door landsgrenzen, terwijl 
ondernemers op Europees of zelfs 
mondiaal niveau actief zijn. Met name in 
het geval van de e-commerce ondervinden 
markttoezichtautoriteiten grote 
moeilijkheden om binnen hun 
rechtsbevoegdheid vanuit derde landen 
ingevoerde producten die niet aan de regels 
voldoen te traceren en de 
verantwoordelijke partij te identificeren. 
Het programma moet er dan ook naar 
streven de productconformiteit te 
versterken door de nalevingscontroles op te 
voeren, nalevingsvoorschriften te 
versterken, sancties voor niet-naleving te 
verscherpen en nauwere 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
de handhavingsautoriteiten te bevorderen. 
Het programma moet ook bijdragen tot de 
consolidatie van het bestaande kader voor 
activiteiten op het vlak van markttoezicht, 
gezamenlijke acties van de 
markttoezichtautoriteiten uit verschillende 
lidstaten aanmoedigen, de uitwisseling van 
informatie verbeteren en de convergentie 
en nauwere integratie van activiteiten op 
het vlak van markttoezicht bevorderen.

Or. en

Amendement 33
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Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het in de handel brengen van 
producten die niet in overeenstemming zijn 
met het recht van de Unie benadeelt de 
producten die wel in overeenstemming zijn 
en kunnen een risico vormen voor 
consumenten. Veel ondernemers 
overtreden de regels uit onwetendheid of 
opzettelijk om een concurrentievoordeel te 
verwerven. Markttoezichtautoriteiten 
kampen veelal met een gebrek aan 
financiële middelen en worden beperkt 
door landsgrenzen, terwijl ondernemers op 
Europees of zelfs mondiaal niveau actief 
zijn. Met name in het geval van de e-
commerce ondervinden 
markttoezichtautoriteiten grote 
moeilijkheden om binnen hun 
rechtsbevoegdheid vanuit derde landen 
ingevoerde producten die niet aan de regels 
voldoen te traceren en de 
verantwoordelijke partij te identificeren. 
Het programma moet er dan ook naar 
streven de productconformiteit te 
versterken door ondernemers de juiste 
stimuli te bieden, de nalevingscontroles op 
te voeren en nauwere grensoverschrijdende 
samenwerking tussen de 
handhavingsautoriteiten te bevorderen. Het 
programma moet ook bijdragen tot de 
consolidatie van het bestaande kader voor 
activiteiten op het vlak van markttoezicht, 
gezamenlijke acties van de 
markttoezichtautoriteiten uit verschillende 
lidstaten aanmoedigen, de uitwisseling van 
informatie verbeteren en de convergentie 
en nauwere integratie van activiteiten op 
het vlak van markttoezicht bevorderen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en
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Amendement 34
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Productveiligheid is een kwestie 
van gemeenschappelijk belang. De 
conformiteitsbeoordelingsinstanties gaan 
na of producten voldoen aan de 
veiligheidsvoorschriften alvorens zij in de 
handel worden gebracht. Het is dan ook 
van het grootste belang dat 
conformiteitsbeoordelingsinstanties 
betrouwbaar en bekwaam zijn. De Unie 
heeft een accreditatieregeling opgezet voor 
de controle op de bekwaamheid, 
onpartijdigheid en onafhankelijkheid van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties. De 
grootste uitdaging bestaat er nu in ervoor te 
zorgen dat de accreditatieregeling in 
overeenstemming blijft met de actuele 
stand van de techniek en dat zij in de hele 
Unie even strikt wordt toegepast. Daarom 
moet het programma maatregelen 
ondersteunen die ervoor zorgen dat 
conformiteitsbeoordelingsinstanties aan de 
regelgevingsvereisten blijven voldoen, 
alsook maatregelen die de Europese 
accreditatieregeling verbeteren, met name 
op nieuwe beleidsgebieden, door de 
Europese samenwerking voor accreditatie 
(European co-operation for Accreditation, 
EA) als bedoeld in artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 765/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad48, te 
ondersteunen.

(13) Productveiligheid is een kwestie 
van gemeenschappelijk belang en komt 
tegenwoordig tegemoet aan een legitieme 
verwachting van de burgers. De 
conformiteitsbeoordelingsinstanties gaan 
na of producten voldoen aan de 
veiligheidsvoorschriften alvorens zij in de 
handel worden gebracht. Het is dan ook 
van het grootste belang dat 
conformiteitsbeoordelingsinstanties 
betrouwbaar en bekwaam zijn. De Unie 
heeft een accreditatieregeling opgezet voor 
de controle op de bekwaamheid, 
onpartijdigheid en onafhankelijkheid van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties. De 
grootste uitdaging bestaat er nu in ervoor te 
zorgen dat de accreditatieregeling in 
overeenstemming blijft met de actuele 
stand van de techniek en dat zij in de hele 
Unie even strikt wordt toegepast. Daarom 
moet het programma maatregelen 
ondersteunen die ervoor zorgen dat 
conformiteitsbeoordelingsinstanties aan de 
regelgevingsvereisten blijven voldoen, 
alsook maatregelen die de Europese 
accreditatieregeling verbeteren, met name 
op nieuwe beleidsgebieden, door de 
Europese samenwerking voor accreditatie 
(European co-operation for Accreditation, 
EA) als bedoeld in artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 765/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad48, te 
ondersteunen.

_________________ _________________

48 Verordening (EG) nr. 765/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 juli 
2008 tot vaststelling van de eisen inzake 
accreditatie en markttoezicht betreffende 
het verhandelen van producten en tot 
intrekking van Verordening (EEG) 

48 Verordening (EG) nr. 765/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 juli 
2008 tot vaststelling van de eisen inzake 
accreditatie en markttoezicht betreffende 
het verhandelen van producten en tot 
intrekking van Verordening (EEG) 
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nr. 339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, 
blz. 30).

nr. 339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, 
blz. 30).

Or. fr

Amendement 35
Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Aangezien de consumentenmarkten 
door de ontwikkeling van onlinehandel en 
online reisdiensten onbegrensd zijn, is het 
belangrijk ervoor te zorgen dat 
consumenten die in de Unie wonen gepaste 
bescherming genieten bij de invoer van 
goederen en diensten van marktdeelnemers 
die zijn gevestigd in derde landen. Daarom 
moet het in het kader van het programma 
mogelijk zijn de samenwerking met de 
desbetreffende instanties in derde landen 
die belangrijke handelspartners van de 
Unie zijn, waar nodig te ondersteunen.

(14) Aangezien de consumentenmarkten 
door de ontwikkeling van onlinehandel en 
online reisdiensten onbegrensd zijn, is het 
belangrijk ervoor te zorgen dat 
consumenten die in de Unie en daarbuiten 
wonen gepaste bescherming genieten bij de 
invoer of uitvoer van goederen, diensten of 
levende dieren van marktdeelnemers die 
zijn gevestigd in derde landen. Daarom 
moet het in het kader van het programma 
mogelijk zijn de samenwerking met de 
desbetreffende instanties in derde landen 
die belangrijke handelspartners van de 
Unie zijn, waar nodig te ondersteunen.

Or. en

Amendement 36
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de doelstellingen van het 
programma te behalen en het leven van 
burgers en bedrijven gemakkelijker te 
maken, moet de openbare dienstverlening 
kwalitatiever en gebruikersgerichter 
worden gemaakt. Dit houdt in dat 
overheidsadministraties nieuwe 

(16) Om de doelstellingen van het 
programma te behalen en het leven van 
burgers en bedrijven gemakkelijker te 
maken, moet de openbare dienstverlening 
kwalitatiever en gebruikersgerichter 
worden gemaakt. Dit houdt in dat 
overheidsadministraties nieuwe 
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werkwijzen zullen moeten beginnen 
gebruiken, de verkokering tussen de 
verschillende onderdelen van hun diensten 
zullen moeten doorbreken en zich zullen 
moeten inzetten om deze overheidsdiensten 
met burgers en bedrijven samen tot stand te 
brengen. Gezien de voortdurende en 
gestage toename van grensoverschrijdende 
activiteiten op de interne markt is het 
bovendien noodzakelijk actuele informatie 
te verstrekken over de rechten van 
bedrijven en burgers alsook toelichtende 
informatie over de administratieve 
formaliteiten. Daarnaast is het van cruciaal 
belang juridisch advies te verstrekken en 
hulp te bieden om problemen op te lossen 
die zich voordoen op grensoverschrijdend 
niveau. Voorts is het noodzakelijk de 
nationale overheidsdiensten op eenvoudige 
en efficiënte wijze met elkaar te verbinden 
en te evalueren hoe de interne markt in de 
praktijk werkt. Het programma moet dan 
ook de volgende bestaande instrumenten 
voor het bestuur van de interne markt 
ondersteunen: het Uw Europa-portaal, dat 
de ruggengraat moet worden van de 
aankomende digitale toegangspoort, Uw 
Europa — Advies, Solvit, het 
Informatiesysteem interne markt en het 
scorebord van de interne markt, om het 
dagelijks leven van burgers gemakkelijker 
te maken en de capaciteit van bedrijven 
om over de grenzen heen handel te 
drijven, te vergroten.

werkwijzen zullen moeten beginnen 
gebruiken, de samenwerking tussen de 
verschillende onderdelen van hun diensten 
zullen moeten vergroten en zich zullen 
moeten inzetten om deze overheidsdiensten 
met burgers en bedrijven samen tot stand te 
brengen. Gezien de voortdurende en 
gestage toename van grensoverschrijdende 
activiteiten op de interne markt is het 
bovendien noodzakelijk actuele informatie 
te verstrekken over de rechten van 
bedrijven en burgers alsook toelichtende 
informatie over de administratieve 
formaliteiten. Daarnaast is het van cruciaal 
belang juridisch advies te verstrekken en 
hulp te bieden om problemen op te lossen 
die zich voordoen op grensoverschrijdend 
niveau. Voorts is het noodzakelijk de 
nationale overheidsdiensten op eenvoudige 
en efficiënte wijze met elkaar te verbinden 
en te evalueren hoe de interne markt in de 
praktijk werkt. Om het dagelijks leven van 
burgers gemakkelijker te maken en de 
capaciteit van bedrijven om over de 
grenzen heen handel te drijven, te 
vergroten, moet het programma dan ook de 
volgende bestaande instrumenten voor het 
bestuur van de interne markt ondersteunen:
– het Uw Europa-portaal, dat de 
ruggengraat moet worden van de 
aankomende digitale toegangspoort;
– Uw Europa – Advies;
– Solvit;
– het Informatiesysteem interne 
markt;
– het scorebord van de interne markt.

Or. en

Amendement 37
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(18) Het programma moet eveneens de 
correcte en volledige uitvoering en 
toepassing door de lidstaten van het 
rechtskader van de Unie inzake de 
bestrijding van witwassen en de 
financiering van terrorisme bevorderen, 
alsook de ontwikkeling van toekomstig 
beleid om nieuwe uitdagingen in de 
praktijk aan te pakken. Het moet ook de 
relevante activiteiten van de internationale 
organisaties van Europees belang, zoals het 
Comité van deskundigen inzake de 
evaluatie van maatregelen ter bestrijding 
van het witwassen van geld en het 
financieren van terrorisme van de Raad van 
Europa, ondersteunen.

(18) Het programma moet eveneens de 
correcte en volledige uitvoering en 
toepassing door de lidstaten van het 
rechtskader van de Unie inzake de 
bestrijding van witwassen – die momenteel 
sterk tekortschiet – en de financiering van 
terrorisme bevorderen, alsook de 
ontwikkeling van toekomstig beleid om 
nieuwe uitdagingen in de praktijk aan te 
pakken. Het moet ook de relevante 
activiteiten van de internationale 
organisaties van Europees belang, zoals het 
Comité van deskundigen inzake de 
evaluatie van maatregelen ter bestrijding 
van het witwassen van geld en het 
financieren van terrorisme van de Raad van 
Europa, ondersteunen.

Or. fr

Amendement 38
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het programma moet eveneens de 
correcte en volledige uitvoering en 
toepassing door de lidstaten van het 
rechtskader van de Unie inzake de 
bestrijding van witwassen en de 
financiering van terrorisme bevorderen, 
alsook de ontwikkeling van toekomstig 
beleid om nieuwe uitdagingen in de 
praktijk aan te pakken. Het moet ook de 
relevante activiteiten van de internationale 
organisaties van Europees belang, zoals het 
Comité van deskundigen inzake de 
evaluatie van maatregelen ter bestrijding 
van het witwassen van geld en het 
financieren van terrorisme van de Raad van 
Europa, ondersteunen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en
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(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 39
Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De uitvoering en ontwikkeling van 
de interne markt op het gebied van 
financiële diensten, financiële stabiliteit en 
de kapitaalmarktenunie met inbegrip van 
duurzame financiering is sterk afhankelijk 
van empirisch onderbouwde 
beleidsmaatregelen van de Unie. Om deze 
doelstelling te bereiken, moet de 
Commissie een actieve rol spelen in het 
voortdurende toezicht op de financiële 
markten en de financiële stabiliteit, door de 
uitvoering van de Uniewetgeving door de 
lidstaten te beoordelen, te evalueren of de 
bestaande wetgeving geschikt is voor het 
beoogde doel en potentiële actiegebieden 
waar nieuwe risico's opduiken in kaart te 
brengen, waarbij belanghebbenden 
gedurende de hele beleidscyclus 
doorlopend worden betrokken. Dergelijke 
activiteiten berusten op de productie van 
analysen, studies, opleidingsmateriaal, 
enquêtes, conformiteitsbeoordelingen, 
evaluaties en statistieken en worden 
geschraagd door IT-systemen en 
communicatie-instrumenten.

(19) De uitvoering en ontwikkeling van 
de interne markt op het gebied van 
financiële diensten, financiële stabiliteit en 
de kapitaalmarktenunie met inbegrip van 
duurzame financiering is sterk afhankelijk 
van empirisch onderbouwde 
beleidsmaatregelen van de Unie. Om deze 
doelstelling te bereiken, moet de 
Commissie een actieve rol spelen in het 
voortdurende toezicht op de financiële 
markten en de financiële stabiliteit, door de 
uitvoering van de Uniewetgeving door de 
lidstaten te beoordelen, te evalueren of de 
bestaande wetgeving geschikt is voor het 
beoogde doel en potentiële actiegebieden 
waar nieuwe risico's opduiken in kaart te 
brengen, waarbij belanghebbenden, 
burgergroepen, ngo's en het grote publiek
gedurende de hele beleidscyclus 
doorlopend worden betrokken. Dergelijke 
activiteiten berusten op de productie van 
analysen, studies, opleidingsmateriaal, 
enquêtes, conformiteitsbeoordelingen, 
evaluaties en statistieken en worden 
geschraagd door IT-systemen en 
communicatie-instrumenten.

Or. en

Amendement 40
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
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Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De uitvoering en ontwikkeling van 
de interne markt op het gebied van 
financiële diensten, financiële stabiliteit en 
de kapitaalmarktenunie met inbegrip van 
duurzame financiering is sterk afhankelijk 
van empirisch onderbouwde 
beleidsmaatregelen van de Unie. Om deze 
doelstelling te bereiken, moet de 
Commissie een actieve rol spelen in het 
voortdurende toezicht op de financiële 
markten en de financiële stabiliteit, door de 
uitvoering van de Uniewetgeving door de 
lidstaten te beoordelen, te evalueren of de 
bestaande wetgeving geschikt is voor het 
beoogde doel en potentiële actiegebieden 
waar nieuwe risico's opduiken in kaart te 
brengen, waarbij belanghebbenden 
gedurende de hele beleidscyclus 
doorlopend worden betrokken. Dergelijke 
activiteiten berusten op de productie van 
analysen, studies, opleidingsmateriaal, 
enquêtes, conformiteitsbeoordelingen, 
evaluaties en statistieken en worden 
geschraagd door IT-systemen en 
communicatie-instrumenten.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 41
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het concurrentievermogen van 
Europese ondernemingen versterken en 
tegelijk zorgen voor een doeltreffend gelijk 
speelveld en een open en concurrerende 
interne markt, zijn van vitaal belang. 
Kmo's zijn de motor van de Europese 
economie: zij maken 99 % uit van alle 

(22) Het concurrentievermogen van 
Europese ondernemingen versterken en 
tegelijk zorgen voor een doeltreffend gelijk 
speelveld en een open en concurrerende 
interne markt, zijn van vitaal belang. 
Kmo's zijn de motor van de Europese 
economie: zij maken 99 % uit van alle 
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ondernemingen in Europa, zorgen voor 
twee derde van de werkgelegenheid en 
dragen in belangrijke mate bij tot het 
scheppen van nieuwe banen met een 
regionale en lokale dimensie.

ondernemingen in Europa, zorgen voor 
twee derde van de werkgelegenheid en 
dragen in belangrijke mate bij tot het 
scheppen van nieuwe banen met een 
regionale en lokale dimensie. Kmo's 
hebben te lijden onder het 
vrijhandelsbeleid dat de bescherming van 
nationale ondernemingen door de 
lidstaten verbiedt.

Or. fr

Amendement 42
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het concurrentievermogen van 
Europese ondernemingen versterken en 
tegelijk zorgen voor een doeltreffend gelijk 
speelveld en een open en concurrerende 
interne markt, zijn van vitaal belang. 
Kmo's zijn de motor van de Europese 
economie: zij maken 99 % uit van alle 
ondernemingen in Europa, zorgen voor 
twee derde van de werkgelegenheid en 
dragen in belangrijke mate bij tot het 
scheppen van nieuwe banen met een 
regionale en lokale dimensie.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 43
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Kmo's staan voor 
gemeenschappelijke uitdagingen wat 

(23) Kmo's staan voor 
gemeenschappelijke uitdagingen, die voor 
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betreft het verkrijgen van financiering, het 
vinden van gekwalificeerde werknemers, 
het verlichten van de administratieve 
lasten, de benutting van creativiteit en 
innovatie, de toegang tot markten en de 
bevordering van 
internationaliseringsactiviteiten, die voor 
grotere bedrijven in mindere mate een 
probleem vormen. Het programma moet 
dergelijk marktfalen op evenredige wijze 
aanpakken zonder de mededinging op de 
interne markt onnodig te verstoren.

grotere bedrijven in mindere mate een 
probleem vormen, zoals: het verkrijgen 
van financiering, het vinden van 
gekwalificeerde werknemers, het 
verlichten van de administratieve lasten, de 
benutting van creativiteit en innovatie, de 
toegang tot markten en de bevordering van 
internationaliseringsactiviteiten. Het 
programma moet dergelijk marktfalen op 
evenredige wijze aanpakken zonder de 
mededinging op de interne markt onnodig 
te verstoren.

Or. en

Amendement 44
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Veel van de problemen in verband 
met het concurrentievermogen van de Unie 
zijn te wijten aan de moeilijkheden die 
kmo's ondervinden om financiering te 
verkrijgen omdat zij moeilijk hun 
kredietwaardigheid kunnen aantonen en 
onvoldoende onderpand kunnen bieden. 
Kmo's moeten concurrerend blijven en 
ondernemen daartoe onder meer 
activiteiten op het gebied van 
digitalisering, internationalisering en 
innovatie, en zij scholen hun werknemers 
bij, wat extra financiële uitdagingen met 
zich meebrengt. De beperkte toegang tot 
financiering heeft een negatief effect op de 
oprichting van bedrijven, de groei en de 
overlevingskansen ervan alsook op de 
bereidheid van nieuwe ondernemers om in 
het kader van een bedrijfsopvolging 
levensvatbare bedrijven over te nemen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en
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Amendement 45
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om dit marktfalen te verhelpen en 
ervoor te zorgen dat kmo's hun rol als 
fundament voor het economisch 
concurrentievermogen van de Unie blijven 
spelen, moeten kleine en middelgrote 
ondernemingen extra steun krijgen via 
schuldinstrumenten en 
eigenvermogensinstrumenten die in het 
kader van het venster kmo's van het 
InvestEU-fonds zoals opgericht bij 
Verordening [...] van het Europees 
Parlement en de Raad52 moeten worden 
vastgesteld. De leninggarantiefaciliteit die 
op grond van Verordening (EU) 
nr. 1287/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad53 is opgezet, heeft een 
aantoonbare meerwaarde en zal naar 
verwachting aan ten minste 500 000 kmo's 
een positieve bijdrage leveren; een 
opvolger zal worden opgericht in het kader 
van het venster kmo's van het InvestEU-
fonds.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

_________________

52 COM(2018) 439 final.

53 Verordening (EU) nr. 1287/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van een 
programma voor het concurrentievermogen 
van ondernemingen en voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (Cosme) 
(2014-2020) en tot intrekking van Besluit 
nr. 1639/2006/EG (PB L 347 van 
20.12.2013, blz. 33).

Or. en

Amendement 46
Luke Ming Flanagan
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Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De beleidsdoelstellingen van dit 
programma zullen ook worden gerealiseerd 
via financieringsinstrumenten en 
begrotingsgaranties in het kader van het 
venster kmo's van het InvestEU-fonds. 
Financiële steun moet worden gebruikt om 
marktfalen of suboptimale 
investeringssituaties aan te pakken, op 
evenredige wijze, en de acties mogen 
particuliere financiering niet overlappen of 
verdringen, of de concurrentie op de 
interne markt verstoren. De acties moeten 
een duidelijke Europese meerwaarde 
hebben.

(26) De beleidsdoelstellingen van dit 
programma zullen ook worden gerealiseerd 
via financieringsinstrumenten en 
begrotingsgaranties in het kader van het 
venster kmo's van het InvestEU-fonds. 
Financiële steun moet worden gebruikt om 
op evenredige wijze marktfalen of 
suboptimale investeringssituaties aan te 
pakken, en de acties mogen particuliere 
financiering niet overlappen of verdringen, 
of de concurrentie op de interne markt 
verstoren. De acties moeten een duidelijke 
Europese meerwaarde hebben.

Or. en

Amendement 47
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Het programma moet kmo's 
gedurende hun hele levenscyclus 
doeltreffend ondersteunen. Het moet 
voortbouwen op de unieke kennis en 
expertise die zijn ontwikkeld met 
betrekking tot kmo's en industriële sectoren 
en op de lange ervaring met het werken 
met Europese, nationale en regionale 
belanghebbenden. Deze steun moet 
voortbouwen op de succesvolle ervaring 
van het Enterprise Europe Network als 
onestopshop om het concurrentievermogen 
van kmo's te verbeteren en hun activiteiten 
op de eengemaakte markt en daarbuiten te 
ontwikkelen. Het netwerk is voornemens 
diensten te blijven leveren namens andere 

(27) Het programma moet kmo's 
gedurende hun hele levenscyclus 
doeltreffend ondersteunen en trachten de 
grote problemen die zij ondervinden te 
ondervangen. Het moet voortbouwen op 
de unieke kennis en expertise die zijn 
ontwikkeld met betrekking tot kmo's en 
industriële sectoren en op de lange ervaring 
met het werken met Europese, nationale en 
regionale belanghebbenden. Deze steun 
moet voortbouwen op de succesvolle 
ervaring van het Enterprise Europe 
Network als onestopshop om het 
concurrentievermogen van kmo's te 
verbeteren en hun activiteiten op de 
eengemaakte markt en daarbuiten te 
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programma's van de Unie, met name het 
Horizon 2020-programma, door gebruik te 
maken van de financiële middelen van die 
programma’s. Ook de 
mentorschapsregeling voor nieuwe 
ondernemers moet het instrument blijven 
om nieuwe of aspirant-ondernemers in 
staat te stellen zakelijke ervaring op te 
doen met een ervaren ondernemer uit een 
ander land en zo hun ondernemerstalenten 
te versterken. Waar nodig moet het 
programma er verder naar streven te 
groeien en zijn geografisch bereik uit te 
breiden en zo bredere mogelijkheden 
bieden aan ondernemers om met andere 
ondernemers in contact te komen in 
overeenstemming met andere initiatieven 
van de Unie.

ontwikkelen. Het netwerk is voornemens 
diensten te blijven leveren namens andere 
programma's van de Unie, met name het 
Horizon 2020-programma, door gebruik te 
maken van de financiële middelen van die 
programma's. Ook de 
mentorschapsregeling voor nieuwe 
ondernemers moet het instrument blijven 
om nieuwe of aspirant-ondernemers in 
staat te stellen zakelijke ervaring op te 
doen met een ervaren ondernemer uit een 
ander land en zo hun ondernemerstalenten 
te versterken. Waar nodig moet het 
programma er verder naar streven te 
groeien en zijn geografisch bereik uit te 
breiden en zo bredere mogelijkheden 
bieden aan ondernemers om met andere 
ondernemers in contact te komen in 
overeenstemming met andere initiatieven 
van de Unie.

Or. fr

Amendement 48
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Europese normen spelen een 
belangrijke rol in de interne markt. Zij zijn 
van vitaal belang voor het 
concurrentievermogen van ondernemingen, 
met name kmo's. Zij vormen ook een 
essentieel instrument om de wetgeving en 
het beleid van de Unie op een aantal 
belangrijke gebieden zoals energie, 
klimaatverandering, informatie- en 
communicatietechnologie, duurzaam 
gebruik van hulpbronnen, innovatie, 
productveiligheid, 
consumentenbescherming, veiligheid van 
werknemers, arbeidsvoorwaarden en 
vergrijzing te ondersteunen, waardoor zij 

(30) Europese normen spelen een 
belangrijke rol in de interne markt. Zij zijn 
van vitaal belang voor het 
concurrentievermogen van ondernemingen, 
met name van kmo's. Zij vormen ook een 
essentieel instrument om de wetgeving en 
het beleid van de Unie op een aantal 
belangrijke gebieden zoals energie, 
klimaatverandering, informatie- en 
communicatietechnologie, duurzaam 
gebruik van hulpbronnen, innovatie, 
productveiligheid, 
consumentenbescherming, veiligheid van 
werknemers, arbeidsvoorwaarden en 
vergrijzing te ondersteunen, waardoor zij 
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positief bijdragen tot de samenleving als 
geheel.

positief bijdragen tot de samenleving als 
geheel.

Or. en

Amendement 49
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Een goed functionerend 
gemeenschappelijk kader voor de 
financiële verslaggeving is van essentieel 
belang voor de interne markt, voor de 
goede werking van de kapitaalmarkten en 
voor de totstandbrenging van een 
geïntegreerde markt voor financiële 
diensten in het kader van de 
kapitaalmarktenunie.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 50
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1606/2002 van het Europees Parlement 
en de Raad55 moeten de door de 
International Accounting Standards Board 
(IASB) vastgestelde internationale 
standaarden voor financiële verslaglegging 
(IFRS) en daarmee verband houdende 
interpretaties door het International 
Financial Reporting Interpretations 
Committee uitsluitend in het Unierecht 
worden opgenomen om te worden 
toegepast door ondernemingen met 

(33) Overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1606/2002 van het Europees Parlement 
en de Raad55 moeten de door de 
International Accounting Standards Board 
(IASB) vastgestelde internationale 
standaarden voor financiële verslaglegging 
(IFRS) en daarmee verband houdende 
interpretaties door het International 
Financial Reporting Interpretations 
Committee uitsluitend in het Unierecht 
worden opgenomen om te worden 
toegepast door ondernemingen met 
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effecten die op een gereglementeerde 
markt in de Unie genoteerd zijn mits die 
IFRS voldoen aan de criteria van die 
verordening, met inbegrip van het vereiste 
dat jaarrekeningen een "getrouw beeld" 
geven, zoals bepaald in artikel 4, lid 3, van 
Richtlijn 2013/34/EU van het Europees 
Parlement en de Raad56 en dat zij 
bevorderlijk zijn voor het Europees 
algemeen belang. Dergelijke internationale 
standaarden voor jaarrekeningen moeten 
worden ontwikkeld in het kader van een 
transparant proces met democratische 
verantwoording. De IFRS zijn dus van 
groot belang voor de werking van de 
interne markt, en de Unie heeft er derhalve 
rechtstreeks belang bij ervoor te zorgen dat 
het proces dat tot de opstelling en 
goedkeuring van IFRS leidt, normen 
oplevert die consistent zijn met de 
vereisten van het rechtskader van de 
interne markt. Daarom is het belangrijk 
passende financieringsregelingen vast te 
stellen voor de IFRS Foundation.

effecten die op een gereglementeerde 
markt in de Unie genoteerd zijn mits die 
IFRS voldoen aan de criteria van die 
verordening, met inbegrip van het vereiste 
dat jaarrekeningen een "getrouw beeld" 
geven, zoals bepaald in artikel 4, lid 3, van 
Richtlijn 2013/34/EU van het Europees 
Parlement en de Raad56 en dat zij 
bevorderlijk zijn voor het Europees 
algemeen belang. In deze context dient te 
worden opgemerkt dat wanneer sprake is 
van strijdigheid tussen een standaard voor 
financiële verslaglegging en het recht, het 
recht altijd voorrang krijgt. Dergelijke 
internationale standaarden voor 
jaarrekeningen moeten worden ontwikkeld 
in het kader van een transparant proces met 
democratische verantwoording. De IFRS 
zijn dus van groot belang voor de werking 
van de interne markt, en de Unie heeft er 
derhalve rechtstreeks belang bij ervoor te 
zorgen dat het proces dat tot de opstelling 
en goedkeuring van IFRS leidt, normen 
oplevert die consistent zijn met de 
vereisten van het rechtskader van de 
interne markt. Daarom is het belangrijk 
passende financieringsregelingen vast te 
stellen voor de IFRS Foundation.

_________________ _________________

55 Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 juli 
2002 betreffende de toepassing van 
internationale standaarden voor 
jaarrekeningen (PB L 243 van 11.9.2002, 
blz. 1).

55 Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 juli 
2002 betreffende de toepassing van 
internationale standaarden voor 
jaarrekeningen (PB L 243 van 11.9.2002, 
blz. 1).

56 Richtlijn 2013/34/EU van het Europees 
Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 
betreffende de jaarlijkse financiële 
overzichten, geconsolideerde financiële 
overzichten en aanverwante verslagen van 
bepaalde ondernemingsvormen, tot 
wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van 
het Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 
83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 
29.6.2013, blz. 19).

56 Richtlijn 2013/34/EU van het Europees 
Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 
betreffende de jaarlijkse financiële 
overzichten, geconsolideerde financiële 
overzichten en aanverwante verslagen van 
bepaalde ondernemingsvormen, tot 
wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van 
het Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 
83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 
29.6.2013, blz. 19).
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Or. en

Amendement 51
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De Unie draagt ertoe bij een hoog 
niveau van consumentenbescherming te 
waarborgen en draagt bij tot het versterken 
van de positie van consumenten en tot het 
centraal stellen van de consumenten op de 
interne markt, door ondersteuning en 
aanvulling van het beleid van de lidstaten, 
waarbij ernaar wordt gestreefd ervoor te 
zorgen dat burgers, wanneer zij 
consumenten zijn, ten volle kunnen 
profiteren van de interne markt en dat hun 
veiligheid en hun juridische en 
economische belangen door concrete acties 
terdege worden beschermd. De Unie moet 
er tevens voor zorgen dat de wetgeving 
inzake consumentenbescherming en 
productveiligheid naar behoren en overal 
op dezelfde manier wordt uitgevoerd in de 
praktijk en dat bedrijven kunnen rekenen 
op een gelijk speelveld met eerlijke 
concurrentie op de interne markt. 
Daarnaast is het nodig consumenten een 
sterkere positie te geven, hen aan te 
moedigen en bij te staan om duurzame 
keuzes te maken, en derhalve bij te dragen 
aan een duurzame, energie- en 
hulpbronnenefficiënte en circulaire 
economie.

(36) De Unie draagt ertoe bij een hoog 
niveau van consumentenbescherming te 
waarborgen en draagt bij tot het versterken 
van de positie van consumenten en tot het 
centraal stellen van de consumenten op de 
interne markt, door ondersteuning en 
aanvulling van het beleid van de lidstaten, 
waarbij ernaar wordt gestreefd ervoor te 
zorgen dat burgers, wanneer zij 
consumenten zijn, ten volle kunnen 
profiteren van de interne markt en dat hun 
veiligheid en hun juridische en 
economische belangen door concrete acties 
terdege worden beschermd. De Unie moet 
er tevens voor zorgen dat de wetgeving 
inzake consumentenbescherming en 
productveiligheid naar behoren en overal 
op dezelfde manier wordt uitgevoerd in de 
praktijk en dat producenten en bedrijven 
kunnen rekenen op een gelijk speelveld 
met eerlijke concurrentie op de interne 
markt. Daarnaast is het nodig consumenten 
een sterkere positie te geven, hen aan te 
moedigen en bij te staan om duurzame 
keuzes te maken, en derhalve bij te dragen 
aan een duurzame, energie- en 
hulpbronnenefficiënte en circulaire 
economie.

Or. en

Amendement 52
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
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Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Het programma moet de nationale 
bevoegde autoriteiten ondersteunen, met 
inbegrip van de autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor het toezicht op 
productveiligheid, die met name via het 
waarschuwingssysteem voor gevaarlijke 
producten van de Unie samenwerken. Ook 
moet het programma de handhaving van 
Richtlijn 2001/95/EG van het Europees 
Parlement en de Raad58 en 
Verordening (EG) nr. 765/2008 met 
betrekking tot consumentenbescherming en 
productveiligheid ondersteunen, alsook het 
netwerk voor samenwerking op het gebied 
van consumentenbescherming en de 
internationale samenwerking tussen de 
relevante autoriteiten van derde landen en 
in de Unie. Voorts moet het programma 
beogen dat alle consumenten en handelaars 
toegang hebben tot hoogwaardige 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting 
en onlinegeschillenbeslechting en 
informatie over verhaalmogelijkheden.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

_________________

58 Richtlijn 2001/95/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 december 
2001 inzake algemene productveiligheid 
(PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4).

Or. en

Amendement 53
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Het netwerk van Europese 
consumentencentra staat consumenten bij 
om gebruik te maken van hun uit de 

(39) Het netwerk van Europese 
consumentencentra staat consumenten bij 
om gebruik te maken van hun uit de 
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consumentenwetgeving van de EU 
voortvloeiende rechten bij de 
grensoverschrijdende aankoop van 
goederen en diensten op de interne markt 
en in de Europese Economische Ruimte, 
hetzij online hetzij wanneer zij op reis zijn. 
Het netwerk, dat dertig centra telt, wordt 
sinds meer dan tien jaar gezamenlijk door 
de consumentenprogramma's van de Unie 
gefinancierd en heeft zijn toegevoegde 
waarde bewezen voor het versterken van 
het vertrouwen van consumenten en 
handelaars in de interne markt. Het 
netwerk behandelt meer dan 100 000 
verzoeken van consumenten per jaar en 
bereikt miljoenen burgers via zijn 
voorlichtingsactiviteiten via de pers en 
online. Het is een van de meest 
gewaardeerde netwerken voor bijstand aan 
burgers van de Unie, en de meeste van de 
centra hebben een contacpunt voor 
wetgeving inzake de interne markt, zoals 
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad59, en in de evaluatie 
ervan wordt het belang onderstreept dat het 
netwerk zijn activiteiten voortzet. Het 
netwerk streeft er ook naar 
wederkerigheidsregelingen te ontwikkelen 
met vergelijkbare instanties in derde 
landen.

consumentenwetgeving van de EU 
voortvloeiende rechten bij de 
grensoverschrijdende aankoop van 
goederen en diensten op de interne markt 
en in de Europese Economische Ruimte, 
hetzij online hetzij wanneer zij op reis zijn. 
Het netwerk, dat dertig centra telt, wordt 
sinds meer dan tien jaar gezamenlijk door 
de consumentenprogramma's van de Unie 
gefinancierd en heeft zijn toegevoegde 
waarde bewezen voor het versterken van 
het vertrouwen van consumenten en 
handelaars in de interne markt. Het 
netwerk behandelt meer dan 100 000 
verzoeken van consumenten per jaar en 
bereikt miljoenen burgers via zijn 
voorlichtingsactiviteiten via de pers en 
online. Het is een van de meest 
gewaardeerde netwerken voor bijstand aan 
burgers van de Unie, en de meeste van de 
centra hebben een contactpunt voor 
wetgeving inzake de interne markt, zoals 
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad59; in de evaluatie 
ervan wordt het belang onderstreept dat het 
netwerk zijn activiteiten voortzet. Het 
netwerk streeft er ook naar 
wederkerigheidsregelingen te ontwikkelen 
met vergelijkbare instanties in derde 
landen.

_________________ _________________

59 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 
2006 betreffende diensten op de interne 
markt (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36).

59 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 
2006 betreffende diensten op de interne 
markt (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36).

Or. en

Amendement 54
Bolesław G. Piecha

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(40) Uit de geschiktheidscontrole van de 
consumenten- en marketingwetgeving van 
de Unie die de Commissie in mei 2017 
uitvoerde, bleek de noodzaak de regels 
beter te handhaven en herstel voor de 
consument te vergemakkelijken wanneer 
deze schade ondervindt door inbreuken op 
de consumentenwetgeving. Op grond 
daarvan stelde de Commissie in april 2018
een "new deal" voor consumenten vast om 
onder meer te zorgen voor gelijke 
behandeling van consumenten in de hele 
interne markt ten aanzien van afwijkende 
kwaliteitsnormen, een sterkere 
handhavingscapaciteit van de lidstaten, 
betere productveiligheid, meer 
internationale samenwerking en nieuwe 
mogelijkheden voor herstel, met name door 
middel van representatieve acties door 
gekwalificeerde instanties. Het programma 
moet tot doel hebben het 
consumentenbeleid te ondersteunen aan de 
hand van onder andere voorlichting en 
kennisopbouw, capaciteitsopbouw en 
uitwisseling van beste praktijken van de 
consumentenorganisaties en 
consumentenbeschermingsautoriteiten, 
netwerken en de ontwikkeling van 
marktonderzoek, versterking van de 
empirische onderbouwing van de werking 
van de interne markt voor consumenten, 
met IT-systemen en communicatie-
instrumenten.

(40) Uit de geschiktheidscontrole van de 
consumenten- en marketingwetgeving van 
de Unie die de Commissie in mei 2017 
uitvoerde, bleek de noodzaak de regels 
beter te handhaven en herstel voor de 
consument te vergemakkelijken wanneer 
deze schade ondervindt door inbreuken op 
de consumentenwetgeving. De Commissie 
stelde een "new deal" voor consumenten 
vast om onder meer te zorgen voor gelijke 
behandeling van consumenten in de hele 
interne markt ten aanzien van afwijkende 
kwaliteitsnormen tussen de lidstaten 
onderling, een sterkere 
handhavingscapaciteit van de lidstaten, 
betere productveiligheid, meer 
internationale samenwerking en nieuwe 
mogelijkheden voor herstel, met name door 
middel van representatieve acties door 
gekwalificeerde instanties. Het programma 
moet tot doel hebben het 
consumentenbeleid te ondersteunen aan de 
hand van onder andere voorlichting en 
kennisopbouw, capaciteitsopbouw en 
uitwisseling van beste praktijken van de 
consumentenorganisaties en 
consumentenbeschermingsautoriteiten, 
netwerken en de ontwikkeling van 
marktonderzoek, versterking van de 
empirische onderbouwing van de werking 
van de interne markt voor consumenten, 
met IT-systemen en communicatie-
instrumenten.

Or. pl

Amendement 55
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Uit de geschiktheidscontrole van de 
consumenten- en marketingwetgeving van 
de Unie die de Commissie in mei 2017 

(40) Uit de geschiktheidscontrole van de 
consumenten- en marketingwetgeving van 
de Unie die de Commissie in mei 2017 
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uitvoerde, bleek de noodzaak de regels 
beter te handhaven en herstel voor de 
consument te vergemakkelijken wanneer 
deze schade ondervindt door inbreuken op 
de consumentenwetgeving. Op grond 
daarvan stelde de Commissie in april 2018 
een "new deal" voor consumenten vast om 
onder meer te zorgen voor gelijke 
behandeling van consumenten in de hele 
interne markt ten aanzien van afwijkende 
kwaliteitsnormen, een sterkere 
handhavingscapaciteit van de lidstaten, 
betere productveiligheid, meer 
internationale samenwerking en nieuwe 
mogelijkheden voor herstel, met name door 
middel van representatieve acties door 
gekwalificeerde instanties. Het programma 
moet tot doel hebben het 
consumentenbeleid te ondersteunen aan de 
hand van onder andere voorlichting en 
kennisopbouw, capaciteitsopbouw en 
uitwisseling van beste praktijken van de 
consumentenorganisaties en 
consumentenbeschermingsautoriteiten, 
netwerken en de ontwikkeling van 
marktonderzoek, versterking van de 
empirische onderbouwing van de werking 
van de interne markt voor consumenten, 
met IT-systemen en communicatie-
instrumenten.

uitvoerde, bleek de noodzaak de regels 
beter te handhaven en herstel voor de 
consument te vergemakkelijken wanneer 
deze schade ondervindt door inbreuken op 
de consumentenwetgeving. Op grond 
daarvan stelde de Commissie in april 2018 
een "new deal" voor consumenten vast om 
onder meer te zorgen voor gelijke 
behandeling van consumenten in de hele 
interne markt ten aanzien van afwijkende 
kwaliteitsnormen, een sterkere 
handhavingscapaciteit van de lidstaten, 
betere productveiligheid, meer 
internationale samenwerking en nieuwe 
mogelijkheden voor herstel, met name door 
middel van representatieve acties door 
gekwalificeerde instanties. Het programma 
moet tot doel hebben het 
consumentenbeleid te ondersteunen aan de 
hand van voorlichting en kennisopbouw, 
capaciteitsopbouw en uitwisseling van 
beste praktijken van de 
consumentenorganisaties en 
consumentenbeschermingsautoriteiten, 
netwerken en de ontwikkeling van 
marktonderzoek, versterking van de 
empirische onderbouwing van de werking 
van de interne markt voor consumenten, 
met IT-systemen en communicatie-
instrumenten.

Or. en

Amendement 56
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid in de hele 
voedselvoorzieningsketen is nodig voor de 
efficiënte werking van de interne markt. 
Een veilige en duurzame 
voedselvoorzieningsketen is een essentiële 

(44) Een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid in de hele 
voedselvoorzieningsketen is nodig met het 
oog op consumenten- en 
milieubescherming alsook de efficiënte 
werking van de interne markt. Een veilige 
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voorwaarde voor de maatschappij en de 
interne markt. Grensoverschrijdende 
gezondheidscrises en voedselschandalen 
verstoren de werking van de interne markt 
aangezien zij het verkeer van personen en 
goederen belemmeren en de productie 
ontwrichten.

en duurzame voedselvoorzieningsketen is 
een essentiële voorwaarde voor de 
maatschappij en de interne markt. 
Grensoverschrijdende gezondheidscrises 
en voedselschandalen zijn een gevaar voor 
consumenten en dieren, schaden het 
milieu en verstoren de werking van de 
interne markt aangezien zij het verkeer van 
personen en goederen belemmeren en de 
productie ontwrichten. Daarom moet het 
waarborgen van een hoog niveau van 
gezondheidsnormen, dierenwelzijn en 
bescherming van de gezondheid in de hele 
voedselvoorzieningsketen een prioriteit 
zijn.

Or. en

Amendement 57
Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid in de hele 
voedselvoorzieningsketen is nodig voor de 
efficiënte werking van de interne markt. 
Een veilige en duurzame 
voedselvoorzieningsketen is een essentiële 
voorwaarde voor de maatschappij en de 
interne markt. Grensoverschrijdende 
gezondheidscrises en voedselschandalen 
verstoren de werking van de interne markt 
aangezien zij het verkeer van personen en 
goederen belemmeren en de productie 
ontwrichten.

(44) Een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid in de hele 
voedselvoorzieningsketen is nodig voor de 
efficiënte werking van de interne markt. 
Een veilige en duurzame 
voedselvoorzieningsketen is een essentiële 
voorwaarde voor de maatschappij en de 
interne markt. Grensoverschrijdende 
gezondheidscrises en voedselschandalen 
verstoren de werking van de interne markt 
aangezien zij het verkeer van personen en 
goederen belemmeren en de productie 
ontwrichten. Daarom moet preventie van
nieuwe en onbekende plagen en ziekten 
een belangrijke prioriteit zijn.

Or. en

Amendement 58
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Bolesław G. Piecha

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid in de hele 
voedselvoorzieningsketen is nodig voor de 
efficiënte werking van de interne markt. 
Een veilige en duurzame 
voedselvoorzieningsketen is een essentiële 
voorwaarde voor de maatschappij en de 
interne markt. Grensoverschrijdende 
gezondheidscrises en voedselschandalen 
verstoren de werking van de interne markt 
aangezien zij het verkeer van personen en 
goederen belemmeren en de productie 
ontwrichten.

(44) Een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid in de hele 
voedselvoorzieningsketen is nodig voor de 
efficiënte werking van de interne markt. 
Een veilige en duurzame 
voedselvoorzieningsketen is een essentiële 
voorwaarde voor de maatschappij en de 
interne markt. Grensoverschrijdende 
gezondheidscrises, zoals vogelgriep of 
Afrikaanse varkenspest, en 
voedselschandalen verstoren de werking 
van de interne markt aangezien zij het 
verkeer van personen en goederen 
belemmeren en de productie ontwrichten.

Or. pl

Amendement 59
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) De algemene doelstelling van het 
Unierecht op het gebied van de 
voedselketen is bij te dragen tot een hoog 
niveau van gezondheid voor mensen, 
dieren en planten in de hele voedselketen, 
de verbetering van het dierenwelzijn te 
ondersteunen, bij te dragen tot een hoog 
niveau van bescherming en voorlichting 
van consumenten en tot een hoog niveau 
van milieubescherming, met inbegrip van 
het behoud van de biodiversiteit, en 
tegelijkertijd de duurzaamheid van de 
Europese levensmiddelen- en 
diervoederproductie te verbeteren, de 
kwaliteitsnormen in de hele Unie te 

(45) De algemene doelstelling van het 
Unierecht op het gebied van de 
voedselketen is bij te dragen tot een hoog 
niveau van gezondheid voor mensen, 
dieren en planten in de hele voedselketen, 
de verbetering van het dierenwelzijn te 
ondersteunen, bij te dragen tot een hoog 
niveau van bescherming en voorlichting 
van consumenten, een hoog niveau van 
milieubescherming te waarborgen, met 
inbegrip van het behoud van de 
biodiversiteit, en tot slot een rechtvaardig 
inkomen voor voedselproducenten te 
garanderen, door aldus de duurzaamheid 
van de Europese levensmiddelen- en 
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verhogen en het concurrentievermogen van 
de levensmiddelen- en diervoederindustrie 
en het scheppen van banen te bevorderen.

diervoederproductie te verbeteren, de 
kwaliteitsnormen in de hele Unie te 
verhogen en het concurrentievermogen van 
de levensmiddelen- en diervoederindustrie 
en het scheppen van zinvolle 
arbeidsplaatsen te bevorderen die alle 
bestaande arbeidsrechten en -wetgeving 
van de EU eerbiedigen.

Or. en

Amendement 60
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Gezien de specifieke aard van de 
acties voor een hoog niveau van 
gezondheid voor mensen, dieren en planten 
in de hele voedselketen moeten in deze 
verordening speciale criteria om in 
aanmerking te komen voor subsidies en het 
gebruik van overheidsopdrachten worden 
opgenomen. In afwijking van 
Verordening (EU, Euratom) van het 
Europees Parlement en de Raad61 ("het 
Financieel Reglement") en bij wijze van 
uitzondering op het beginsel van niet-
terugwerkende kracht, moeten met name 
de kosten van noodmaatregelen vanwege 
de dringende en onvoorzienbare aard van 
die maatregelen subsidiabel zijn en ook de 
kosten omvatten die werden gemaakt ten 
gevolge van het vermoedelijk voorkomen 
van een ziekte of plaag op voorwaarde dat 
het voorkomen van de ziekte of plaag 
vervolgens is bevestigd en aan de 
Commissie is meegedeeld. De Commissie 
moet de desbetreffende 
begrotingsvastleggingen en betalingen voor 
de subsidiabele uitgaven doen nadat de 
juridische verbintenissen zijn ondertekend 
en nadat de betalingsaanvragen van de 
lidstaten zijn beoordeeld. Ook de kosten 

(46) Gezien de specifieke aard van de 
acties voor een hoog niveau van 
gezondheid voor mensen, dieren en planten 
in de hele voedselketen moeten in deze 
verordening speciale criteria om in 
aanmerking te komen voor subsidies en het 
gebruik van overheidsopdrachten worden 
opgenomen. In afwijking van 
Verordening (EU, Euratom) van het 
Europees Parlement en de Raad61 ("het 
Financieel Reglement") en bij wijze van 
uitzondering op het beginsel van niet-
terugwerkende kracht, moeten met name 
de kosten van noodmaatregelen vanwege 
de dringende en onvoorzienbare aard van 
die maatregelen subsidiabel zijn en ook de 
kosten omvatten die werden gemaakt ten 
gevolge van het vermoedelijk voorkomen 
van een ziekte of plaag op voorwaarde dat 
het voorkomen van de ziekte of plaag 
vervolgens is bevestigd en aan de 
Commissie is meegedeeld. De Commissie 
moet de desbetreffende 
begrotingsvastleggingen en betalingen voor 
de subsidiabele uitgaven doen nadat de 
juridische verbintenissen zijn ondertekend 
en nadat de betalingsaanvragen van de 
lidstaten zijn beoordeeld. Ook de kosten 
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voor beschermende maatregelen wanneer 
de gezondheidsstatus van de Unie 
rechtstreeks in gevaar komt doordat 
bepaalde dierziekten en zoönosen zich 
voordoen of zich verspreiden op het 
grondgebied van een derde land, een 
lidstaat of landen en gebieden overzee 
alsook voor beschermende maatregelen of 
andere relevante activiteiten ter 
ondersteuning van de gezondheidsstatus 
van planten in de Unie, moeten subsidiabel 
zijn.

voor preventieve en beschermende 
maatregelen wanneer de gezondheidsstatus 
van de Unie rechtstreeks in gevaar komt 
doordat bepaalde dierziekten en zoönosen 
zich voordoen of zich verspreiden op het 
grondgebied van een derde land, een 
lidstaat of landen en gebieden overzee 
alsook voor beschermende maatregelen of 
andere relevante activiteiten ter 
ondersteuning van de gezondheidsstatus 
van planten in de Unie, moeten subsidiabel 
zijn.

_________________ _________________

61 [Nog aan te vullen.] 61 [Nog aan te vullen.]

Or. fr

Amendement 61
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Officiële controles door de lidstaten 
zijn een essentieel hulpmiddel om te 
verifiëren en te monitoren of de 
toepasselijke voorschriften van de Unie 
worden toegepast, nageleefd en 
gehandhaafd. Een doeltreffend en 
doelmatig systeem van officiële controles 
is cruciaal om een hoog niveau van 
veiligheid voor mens, dier en plant in de 
hele voedselketen te behouden en 
tegelijkertijd een hoog niveau van 
bescherming van milieu en dierenwelzijn te 
waarborgen. Voor dergelijke 
controlemaatregelen moet financiële steun 
van de Unie beschikbaar worden gesteld. 
In het bijzonder moet een financiële 
bijdrage voor de referentielaboratoria van 
de Unie beschikbaar zijn, teneinde deze 
laboratoria de kosten als gevolg van de 
uitvoering van de door de Commissie 
goedgekeurde werkprogramma’s te helpen 

(47) Officiële controles door de lidstaten 
zijn een essentieel hulpmiddel om te 
verifiëren en te monitoren of de 
toepasselijke voorschriften van de Unie 
worden toegepast, nageleefd en 
gehandhaafd. Een doeltreffend en 
doelmatig systeem van officiële controles 
is cruciaal om een hoog niveau van 
veiligheid voor mens, dier en plant in de 
hele voedselketen te behouden en 
tegelijkertijd een hoog niveau van 
bescherming van milieu en dierenwelzijn te 
waarborgen. Voor dergelijke 
controlemaatregelen moet financiële steun 
van de Unie beschikbaar worden gesteld. 
In het bijzonder moet een financiële 
bijdrage voor de referentielaboratoria van 
de Unie beschikbaar zijn, teneinde deze 
laboratoria de kosten als gevolg van de 
uitvoering van de door de Commissie 
goedgekeurde werkprogramma's te helpen 
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dragen. Aangezien de doeltreffendheid van 
officiële controles ook afhangt van de 
beschikbaarheid voor de 
controleautoriteiten van goed opgeleid 
personeel, met behoorlijke kennis van het 
recht van de Unie, moet de Unie kunnen 
bijdragen aan de opleiding van dat 
personeel en aan relevante 
uitwisselingsprogramma’s die de bevoegde 
autoriteiten opzetten.

dragen. Een financiële bijdrage moet ook 
ter beschikking worden gesteld om het 
niveau van invoercontroles te verhogen 
met het oog op de aanpak van fenomenen 
zoals illegale invoer van bushmeat, 
hetgeen de volksgezondheid in gevaar kan 
brengen en verlies van biodiversiteit kan 
veroorzaken. Aangezien de 
doeltreffendheid van officiële controles 
ook afhangt van de beschikbaarheid voor 
de controleautoriteiten van goed opgeleid 
personeel, met behoorlijke kennis van het 
recht van de Unie, moet de Unie kunnen 
bijdragen aan de opleiding van dat 
personeel en aan relevante 
uitwisselingsprogramma's die de bevoegde 
autoriteiten opzetten.

Or. en

Amendement 62
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) De hoogwaardige Europese 
statistieken die in het kader van het 
Europees statistisch programma worden 
ontwikkeld, geproduceerd en verspreid, 
zijn van essentieel belang voor empirisch 
onderbouwde besluitvorming. Europese 
statistieken moeten tijdig beschikbaar zijn 
en moeten bijdragen tot de uitvoering van 
beleid van de Unie zoals neergelegd in het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU), met name 
versterkte en geïntegreerde economische 
governance, de economische, sociale en 
territoriale cohesie, duurzame 
ontwikkeling, landbouwbeleid, de sociale 
dimensie van Europa en globalisering.

(48) De hoogwaardige Europese 
statistieken die in het kader van het 
Europees statistisch programma worden 
ontwikkeld, geproduceerd en verspreid, 
zijn van essentieel belang voor empirisch 
onderbouwde besluitvorming, met name 
wat betreft de bescherming van 
consumenten, dieren en het milieu alsook 
nieuwe risico's zoals cyberbeveiliging van 
producten. Europese statistieken moeten 
tijdig beschikbaar zijn en moeten bijdragen 
tot de uitvoering van beleid van de Unie 
zoals neergelegd in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU), met name versterkte en 
geïntegreerde economische governance, de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, duurzame ontwikkeling, 
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landbouwbeleid, de sociale dimensie van 
Europa en globalisering.

Or. en

Amendement 63
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Om recht te doen aan het belang
van de strijd tegen de klimaatverandering, 
in overeenstemming met de toezeggingen 
van de Unie om de Overeenkomst van 
Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties uit te voeren, moet het 
programma bijdragen aan de integratie van
klimaatactie en aan de verwezenlijking van 
een algemene doelstelling van 25 % van de 
EU-begroting in het kader van de 
klimaatdoelstellingen. Tijdens de 
voorbereiding en uitvoering van het 
programma zullen de relevante acties 
worden geïdentificeerd, en vervolgens in 
het kader van de desbetreffende evaluaties 
en herzieningsprocessen worden 
herbeoordeeld.

(53) Om recht te doen aan de urgentie 
en absolute noodzaak van de strijd tegen 
de klimaatverandering, in 
overeenstemming met de toezeggingen van 
de Unie om de Overeenkomst van Parijs en 
de duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties uit te voeren, 
moet het programma bijdragen aan de 
integratie van klimaatactie en aan de 
verwezenlijking van een algemene 
doelstelling van 25 % van de EU-begroting
in het kader van de klimaatdoelstellingen. 
Tijdens de voorbereiding en uitvoering van 
het programma zullen de relevante acties 
worden geïdentificeerd, en vervolgens in 
het kader van de desbetreffende evaluaties 
en herzieningsprocessen worden 
herbeoordeeld.

Or. fr

Amendement 64
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) De Overeenkomst inzake de 
Europese Economische Ruimte voorziet in 
samenwerking op de gebieden die onder 

(55) De Overeenkomst inzake de 
Europese Economische Ruimte voorziet in 
samenwerking op de gebieden die onder 
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het programma vallen tussen de Unie en 
haar lidstaten enerzijds en de landen van de 
Europese Vrijhandelsassociatie die 
deelnemen aan de Europese Economische 
Ruimte anderzijds. Ook andere landen 
moeten aan het programma kunnen 
deelnemen, met inbegrip van de 
buurlanden van de Unie, de landen die het 
lidmaatschap van de Unie aanvragen, 
de kandidaten en de toetredende landen. 
Daarnaast moet Zwitserland aan het 
programma op het gebied van Europese 
statistieken kunnen deelnemen in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
tussen de Europese Gemeenschap en de 
Zwitserse Bondsstaat over samenwerking 
op het gebied van statistiek64.

het programma vallen tussen de Unie en 
haar lidstaten enerzijds en de landen van de 
Europese Vrijhandelsassociatie die 
deelnemen aan de Europese Economische 
Ruimte anderzijds. Ook andere landen 
moeten– mits zij aan alle voorschriften en 
regels ter zake voldoen – aan het 
programma kunnen deelnemen, met 
inbegrip van de buurlanden van de Unie, 
de landen die het lidmaatschap van de Unie 
aanvragen, de kandidaten en de 
toetredende landen. Daarnaast moet 
Zwitserland aan het programma op het 
gebied van Europese statistieken kunnen 
deelnemen in overeenstemming met de 
Overeenkomst tussen de Europese 
Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat 
over samenwerking op het gebied van 
statistiek64.

_________________ _________________

64 PB L 90 van 28.3.2006, blz. 2. 64 PB L 90 van 28.3.2006, blz. 2.

Or. en

Amendement 65
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) Derde landen die lid zijn van de 
Europese Economische Ruimte (EER) 
kunnen deelnemen aan programma's van de 
Unie in het krachtens de EER-
overeenkomst vastgestelde 
samenwerkingskader, dat voorziet in de 
uitvoering van de programma's door een 
besluit in het kader van die overeenkomst. 
Derde landen kunnen ook op grond van 
andere rechtsinstrumenten deelnemen. Er 
moet een specifieke bepaling in deze 
verordening worden opgenomen ter 
verlening van de nodige rechten en toegang 
aan de bevoegde ordonnateur, het Europees 

(56) Derde landen die lid zijn van de 
Europese Economische Ruimte (EER) 
kunnen – mits zij aan alle voorschriften en 
regels ter zake voldoen – deelnemen aan 
programma's van de Unie in het krachtens 
de EER-overeenkomst vastgestelde 
samenwerkingskader, dat voorziet in de 
uitvoering van de programma's door een 
besluit in het kader van die overeenkomst. 
Derde landen kunnen ook op grond van 
andere rechtsinstrumenten deelnemen. Er 
moet een specifieke bepaling in deze 
verordening worden opgenomen ter 
verlening van de nodige rechten en toegang 
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Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
de Europese Rekenkamer zodat zij hun 
respectieve bevoegdheden ten volle kunnen 
uitoefenen.

aan de bevoegde ordonnateur, het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
de Europese Rekenkamer zodat zij hun 
respectieve bevoegdheden ten volle kunnen 
uitoefenen.

Or. en

Amendement 66
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Gezien de toenemende 
verwevenheid van de wereldeconomie 
moet het programma de mogelijkheid 
blijven bieden om externe deskundigen, 
zoals ambtenaren van derde landen, 
vertegenwoordigers van internationale 
organisaties of marktdeelnemers, bij 
bepaalde activiteiten te betrekken.

(60) Gezien de toenemende 
verwevenheid van de wereldeconomie 
moet het programma de mogelijkheid 
blijven bieden om, mits dit op objectieve 
en transparante wijze geschiedt, externe 
deskundigen, zoals ambtenaren van derde 
landen, vertegenwoordigers van 
internationale organisaties of 
marktdeelnemers, bij bepaalde activiteiten 
te betrekken.

Or. en

Amendement 67
Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Het programma moet synergieën en 
complementariteit bevorderen met 
betrekking tot de steun voor kmo's en 
ondernemerschap uit hoofde van het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling zoals opgericht bij 
Verordening (EU) […] van het Europees 
Parlement en de Raad69. Daarnaast moet 

(65) Het programma moet synergieën en 
complementariteit bevorderen met 
betrekking tot de steun voor kmo's en 
ondernemerschap uit hoofde van het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling zoals opgericht bij 
Verordening (EU) […] van het Europees 
Parlement en de Raad69. Daarnaast moet 
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het venster kmo's van het InvestEU-fonds 
zoals opgericht bij Verordening (EU) […] 
van het Europees Parlement en de Raad70

schuld- en eigenvermogenssteun 
garanderen om de toegang tot en de 
beschikbaarheid van financiering voor 
kmo's te verbeteren. Het programma moet 
ook streven naar synergieën met het 
ruimtevaartprogramma zoals vastgesteld 
bij Verordening (EU) […] van het 
Europees Parlement en de Raad71 wat 
betreft het aanmoedigen van kmo's om 
gebruik te maken van baanbrekende 
innovatie en andere oplossingen die in het 
kader van die programma's zijn 
ontwikkeld.

het venster kmo's van het InvestEU-fonds 
zoals opgericht bij Verordening (EU) […] 
van het Europees Parlement en de Raad70

schuld- en eigenvermogenssteun 
garanderen om de toegang tot en de 
beschikbaarheid van financiering voor 
kmo's en micro-ondernemingen te 
verbeteren. Het programma moet ook 
streven naar synergieën met het 
ruimtevaartprogramma zoals vastgesteld 
bij Verordening (EU) […] van het 
Europees Parlement en de Raad71 wat 
betreft het aanmoedigen van kmo's om 
gebruik te maken van baanbrekende 
innovatie en andere oplossingen die in het 
kader van die programma's zijn 
ontwikkeld.

_________________ _________________

69 COM(2018) 372 final. 69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final. 70 COM(2018) 439 final.

71 COM(2018) 447 final. 71 COM(2018) 447 final.

Or. it

Amendement 68
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 77

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(77) Om rekening te houden met de 
situaties die door dierziekten ontstaan en 
die aanzienlijke gevolgen voor de veeteelt 
of handel hebben, de verspreiding van 
zoönosen die een bedreiging voor mensen 
vormen, of nieuwe wetenschappelijke of 
epidemiologische ontwikkelingen, alsook 
dierziekten die een nieuwe bedreiging voor 
de Unie kunnen vormen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om uit hoofde van artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 

(77) Om rekening te houden met de 
situaties die door dierziekten ontstaan en 
die aanzienlijke gevolgen voor de veeteelt 
of handel hebben, de verspreiding van 
zoönosen die een bedreiging voor mensen 
vormen, of nieuwe wetenschappelijke of 
epidemiologische ontwikkelingen, alsook 
dierziekten die een nieuwe bedreiging voor 
de Unie kunnen vormen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om uit hoofde van artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
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vast te stellen tot wijziging van de lijst van 
dierziekten en zoönosen. Om te zorgen 
voor een effectieve beoordeling van de 
door het programma geboekte vooruitgang 
bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen ervan moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om uit hoofde van 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen om de indicatoren voor het 
meten van de verwezenlijking van de 
specifieke doelstellingen te herzien of aan 
te vullen, wanneer zulks noodzakelijk 
wordt geacht, en om deze verordening aan 
te vullen met bepalingen inzake de 
vaststelling van een monitoring- en 
evaluatiekader. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen, ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen.

vast te stellen tot wijziging van de lijst van 
dierziekten en zoönosen. Om te zorgen 
voor een effectieve beoordeling van de 
door het programma geboekte vooruitgang 
bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen ervan moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om uit hoofde van 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen om de indicatoren voor het 
meten van de verwezenlijking van de 
specifieke doelstellingen te herzien of aan 
te vullen, wanneer zulks noodzakelijk 
wordt geacht, en om deze verordening aan 
te vullen met bepalingen inzake de 
vaststelling van een monitoring- en 
evaluatiekader. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven. Belanghebbenden en 
consumentenverenigingen moeten 
eveneens worden geraadpleegd. Om te 
zorgen voor gelijke deelname aan de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen, ontvangen het Europees 
Parlement en de Raad alle documenten op 
hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de 
lidstaten, en hebben hun deskundigen 
systematisch toegang tot de vergaderingen 
van de deskundigengroepen van de 
Commissie die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.

Or. en

Amendement 69
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
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Artikel 3 – lid 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) de gezondheid van mens, dier en 
plant te beschermen en de positie van 
burgers te versterken, eventueel door alle 
nodige maatregelen te nemen om te 
zorgen voor de traceerbaarheid van 
producten en de uitvoering van controles 
ten aanzien van het productie- of 
teeltproces van producten, waarbij ook het 
dierenwelzijn wordt gewaarborgd;

Or. en

Amendement 70
Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de werking van de interne markt te 
verbeteren, en met name de burgers, de 
consumenten en de bedrijven, in het 
bijzonder kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (kmo's), te beschermen en 
hun positie te versterken door de 
handhaving van het recht van de Unie, het 
vergemakkelijken van de toegang tot de 
markt, de vaststelling van normen, en de 
bevordering van de gezondheid van mens, 
dier en plant en van het dierenwelzijn; 
alsmede de samenwerking tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten en 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten en de Commissie en de 
gedecentraliseerde agentschappen van de 
Unie te verbeteren;

a) de werking van de interne markt te 
verbeteren, en met name de burgers, de 
consumenten en de bedrijven, in het 
bijzonder kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (kmo's), te beschermen en 
hun positie te versterken door de 
handhaving van het recht van de Unie, het 
vergemakkelijken van de toegang tot de 
markt, de vaststelling van normen, en de 
bescherming en versterking van de 
gezondheid van mens, dier en plant en van 
het dierenwelzijn; alsmede de 
samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten en tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten en 
de Commissie en de gedecentraliseerde 
agentschappen van de Unie te verbeteren; 
bijdragen aan het verwezenlijken van de 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling van de VN alsook de 
Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering;
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Or. en

Amendement 71
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de werking van de interne markt te 
verbeteren, en met name de burgers, de 
consumenten en de bedrijven, in het 
bijzonder kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (kmo's), te beschermen en 
hun positie te versterken door de 
handhaving van het recht van de Unie, het 
vergemakkelijken van de toegang tot de 
markt, de vaststelling van normen, en de 
bevordering van de gezondheid van mens, 
dier en plant en van het dierenwelzijn; 
alsmede de samenwerking tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten en 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten en de Commissie en de 
gedecentraliseerde agentschappen van de 
Unie te verbeteren;

a) de werking van de interne markt te 
verbeteren en de bedrijven, in het bijzonder 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (kmo's), te beschermen 
door de handhaving van het recht van de 
Unie, het vergemakkelijken van de toegang 
tot de markt en de vaststelling van normen; 
alsmede de samenwerking tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten en 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten en de Commissie en de 
gedecentraliseerde agentschappen van de 
Unie te verbeteren;

Or. en

Amendement 72
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de werking van de interne markt te 
verbeteren, en met name de burgers, de 
consumenten en de bedrijven, in het 
bijzonder kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (kmo's), te beschermen en 
hun positie te versterken door de 
handhaving van het recht van de Unie, het 
vergemakkelijken van de toegang tot de 

a) de werking van de interne markt te 
verbeteren, en met name de burgers, de 
consumenten, de producenten en de 
bedrijven, in het bijzonder kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
(kmo's), te beschermen en hun positie te 
versterken door de handhaving van het 
recht van de Unie, het vergemakkelijken 
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markt, de vaststelling van normen, en de 
bevordering van de gezondheid van mens, 
dier en plant en van het dierenwelzijn; 
alsmede de samenwerking tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten en 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten en de Commissie en de 
gedecentraliseerde agentschappen van de 
Unie te verbeteren;

van de toegang tot de markt, de vaststelling 
van normen, en de bevordering van de 
gezondheid van mens, dier en plant en van 
het dierenwelzijn; alsmede de 
samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten en tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten en 
de Commissie en de gedecentraliseerde 
agentschappen van de Unie te verbeteren;

Or. en

Amendement 73
Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de interne markt doeltreffender te 
maken, belemmeringen te voorkomen en 
weg te nemen, en de ontwikkeling, 
tenuitvoerlegging en handhaving van het 
recht van de Unie op het gebied van de 
interne markt voor goederen en diensten, 
overheidsopdrachten, markttoezicht, en op 
het gebied van het vennootschapsrecht, het 
contractenrecht en het recht inzake niet-
contractuele aansprakelijkheid, de 
bestrijding van het witwassen van geld, het 
vrij verkeer van kapitaal, financiële 
diensten en het mededingingsbeleid, met 
inbegrip van de ontwikkeling van 
beheersinstrumenten, te ondersteunen;

a) de interne markt doeltreffender te 
maken, plaatselijke economische 
ontwikkeling te bevorderen, 
belemmeringen te voorkomen en weg te 
nemen, en de ontwikkeling, 
tenuitvoerlegging en handhaving van het 
recht van de Unie op het gebied van de 
interne markt voor goederen en diensten, 
de sociale economie, overheidsopdrachten, 
markttoezicht, en op het gebied van het 
vennootschapsrecht, het contractenrecht en 
het recht inzake niet-contractuele 
aansprakelijkheid, de bestrijding van het 
witwassen van geld, het vrij verkeer van 
kapitaal, financiële diensten en het 
mededingingsbeleid, met inbegrip van de 
ontwikkeling van beheersinstrumenten, te 
ondersteunen;

Or. it

Amendement 74
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
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Artikel 3 – lid 2 – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) consumenten, ondernemingen en 
het maatschappelijk middenveld mondiger 
te maken, bij te staan en voor te lichten; te 
zorgen voor een hoog niveau van 
consumentenbescherming, duurzame 
consumptie en productveiligheid, met 
name door de ondersteuning van de 
bevoegde handhavingsinstanties, 
consumentenorganisaties en 
samenwerkingsacties; ervoor te zorgen dat 
alle consumenten toegang hebben tot 
verhaalmogelijkheden, het verstrekken van 
passende markt- en 
consumenteninformatie;

i) consumenten, ondernemingen en 
het maatschappelijk middenveld mondiger 
te maken, bij te staan en voor te lichten, 
met name wat betreft duurzame 
consumptiegewoonten en duurzame 
productieprocessen; de 
informatieverstrekking aan de consument 
ten aanzien van producten te verbeteren 
middels duidelijke vermelding op het 
etiket van voedingswaarden en 
ingrediënten en in voorkomend geval van 
het houderijsysteem en de naam en het 
volume van de gebruikte pesticiden; te 
zorgen voor een hoog niveau van 
consumentenbescherming, duurzame 
consumptie en productveiligheid, met 
name door de ondersteuning van de 
bevoegde handhavingsinstanties, 
consumentenorganisaties en 
samenwerkingsacties; ervoor te zorgen dat 
alle consumenten toegang hebben tot 
verhaalmogelijkheden, het verstrekken van 
passende markt- en 
consumenteninformatie;

Or. en

Amendement 75
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) consumenten, ondernemingen en 
het maatschappelijk middenveld mondiger 
te maken, bij te staan en voor te lichten; te 
zorgen voor een hoog niveau van 
consumentenbescherming, duurzame 
consumptie en productveiligheid, met 
name door de ondersteuning van de 
bevoegde handhavingsinstanties, 

i) consumenten, producenten, 
ondernemingen en het maatschappelijk 
middenveld mondiger te maken, bij te 
staan en voor te lichten; te zorgen voor een 
hoog niveau van 
consumentenbescherming, duurzame 
consumptie en productveiligheid, met 
name door de ondersteuning van de 
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consumentenorganisaties en 
samenwerkingsacties; ervoor te zorgen dat 
alle consumenten toegang hebben tot 
verhaalmogelijkheden, het verstrekken van 
passende markt- en 
consumenteninformatie;

bevoegde handhavingsinstanties, 
consumentenorganisaties en 
samenwerkingsacties; ervoor te zorgen dat 
alle consumenten toegang hebben tot 
verhaalmogelijkheden, het verstrekken van 
passende markt- en 
consumenteninformatie;

Or. en

Amendement 76
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) te zorgen voor de verbetering van 
het systeem voor traceerbaarheid van 
producten, met name middels verplichte 
QR-codes op productverpakkingen om de 
vaststelling van non-conforme producten 
in de voedselketen te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 77
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) bij te dragen tot een hoog niveau 
van gezondheid voor mensen, dieren en 
planten in de hele voedselketen en op 
aanverwante gebieden, onder meer door 
ziekten en plaagorganismen te voorkomen 
en uit te roeien, en het welzijn van dieren 
en een duurzame voedselproductie en -
consumptie te ondersteunen;

e) bij te dragen tot een hoog niveau 
van gezondheid voor mensen, dieren en 
planten in de hele voedselketen en op 
aanverwante gebieden, onder meer door
ziekten en plaagorganismen te voorkomen 
en uit te roeien overeenkomstig het 
duurzame kader voor het gebruik van 
antibiotica en pesticiden; ervoor te zorgen 
dat het welzijn van dieren wordt 
geëerbiedigd en verder verbeterd; een 
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duurzame voedselproductie en -consumptie 
te waarborgen en te bevorderen; te zorgen 
voor de bescherming van de bodem en van 
ecosystemen;

Or. en

Amendement 78
Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) bij te dragen tot een hoog niveau 
van gezondheid voor mensen, dieren en 
planten in de hele voedselketen en op 
aanverwante gebieden, onder meer door 
ziekten en plaagorganismen te voorkomen 
en uit te roeien, en het welzijn van dieren 
en een duurzame voedselproductie en -
consumptie te ondersteunen;

e) bij te dragen tot een hoog niveau 
van gezondheid voor mensen, dieren en 
planten in de hele voedselketen en op 
aanverwante gebieden, onder meer door 
ziekten en plaagorganismen te voorkomen 
en uit te roeien, en het welzijn van dieren 
en een duurzame voedselproductie en -
consumptie te ondersteunen; daarbij de 
aandacht te richten op het stimuleren van 
onderzoek, innovatie en de uitwisseling 
van beste praktijken tussen 
belanghebbenden op deze gebieden;

Or. en

Amendement 79
Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter e – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de specifieke doelstellingen op 
voedselgebied binnen de interne markt 
zijn onder meer:

het voorkomen en uitroeien van ziekten 
en plagen;
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het ondersteunen van een duurzame 
voedselproductie en -consumptie door 
voedselverspilling te verminderen en 
consumenten voor te lichten met het oog 
op het waarborgen van hoogwaardige 
kwaliteitsnormen in de hele EU;

het verbeteren van de doeltreffendheid, 
efficiëntie en betrouwbaarheid van 
officiële controles in de hele voedselketen 
om de gedegen uitvoering en handhaving 
van EU-voorschriften op dit gebied te 
waarborgen;

het ondersteunen van beleid ter 
verbetering van het dierenwelzijn, 
waaronder aanverwante acties zoals 
maatregelen tegen antimicrobiële 
resistentie, in de context van de "One 
Health"-benadering en duurzaam gebruik 
van pesticiden;

het opnemen van normen inzake het 
welzijn van landbouwdieren in 
leverancierscontracten;

Or. en

Amendement 80
Bolesław G. Piecha

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) snel, onpartijdig en kostenefficiënt 
hoogwaardige statistieken over Europa te 
produceren en bekend te maken door 
middel van versterkte partnerschappen in 
het Europees statistisch systeem als 
bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) 
nr. 223/2009 en met alle relevante externe 
partijen, met gebruikmaking van 
meervoudige gegevensbronnen, 
geavanceerde methoden voor 
gegevensanalyse, slimme systemen en 
digitale technologieën.

f) snel, onpartijdig en kostenefficiënt 
hoogwaardige statistieken over Europa te 
produceren en bekend te maken zonder dat 
dit tot een extra administratieve belasting 
leidt, door middel van versterkte 
partnerschappen in het Europees statistisch 
systeem als bedoeld in artikel 4 van 
Verordening (EG) nr. 223/2009 en met alle 
relevante externe partijen, met 
gebruikmaking van meervoudige 
gegevensbronnen, geavanceerde methoden 
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voor gegevensanalyse, slimme systemen en 
digitale technologieën.

Or. pl

Amendement 81
Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma voor de 
periode 2021 tot en met 2027 bedragen 
4 088 580 000 EUR in lopende prijzen.

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma voor de 
periode 2021 tot en met 2027 bedragen 
4 408 580 000 EUR in lopende prijzen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om rekening te houden met de verhoging van de begroting voor de 
doelstelling bedoeld in artikel 3, lid 2, onder e).

Amendement 82
Bolesław G. Piecha

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) 1 680 000 000 EUR aan de 
doelstelling bedoeld in artikel 3, lid 2, 
onder e);

c) 1 892 000 000 EUR aan de 
doelstelling bedoeld in artikel 3, lid 2, 
onder e);

Or. pl

Motivering

Het amendement is bedoeld om opnieuw te voorzien in het in Verordening (EU) nr. 652/2014 
vermelde bedrag. De uitdagingen op dit gebied zijn niet afgenomen; integendeel, ze worden 
steeds groter.

Amendement 83
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Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) 1 680 000 000 EUR aan de 
doelstelling bedoeld in artikel 3, lid 2, 
onder e);

c) 2 000 000 000 EUR aan de 
doelstelling bedoeld in artikel 3, lid 2, 
onder e);

Or. en

Motivering

Gezien de omvang van de uitdaging om ervoor te zorgen dat de voedselsystemen van de EU 
de gezondheid van mensen en dieren beschermen en de noodzaak om de overgang naar 
voedselsystemen die zowel veilig als duurzaam zijn te ondersteunen, wordt een verhoging in 
deze begrotingspost voorgesteld. Het vermogen van de EU om in veilig en gezond voedsel 
voor haar burgers te voorzien is van invloed op het vertrouwen dat burgers hebben in de EU 
als geheel.

Amendement 84
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het programma staat open voor deelname 
van de volgende derde landen:

Het programma staat – mits zij aan alle 
voorschriften en regels ter zake voldoen –
open voor deelname van de volgende derde 
landen:

Or. en

Amendement 85
Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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a) het scheppen van de juiste 
voorwaarden om de positie van alle actoren 
van de interne markt, waaronder bedrijven, 
burgers en consumenten, het 
maatschappelijk middenveld en de 
overheden te versterken door middel van 
transparante informatie en 
bewustmakingscampagnes, de uitwisseling 
van beste praktijken, de bevordering van 
goede praktijken, de uitwisseling en 
verspreiding van expertise en kennis en de 
organisatie van opleidingen;

a) het scheppen van de juiste 
voorwaarden om de positie van alle actoren 
van de interne markt, waaronder bedrijven, 
en in het bijzonder micro-ondernemingen
en kmo's, burgers en consumenten, het 
maatschappelijk middenveld en de 
overheden te versterken door middel van 
transparante informatie en 
bewustmakingscampagnes, de uitwisseling 
van beste praktijken, de bevordering van 
goede praktijken, de uitwisseling en
verspreiding van expertise en kennis en de 
organisatie van opleidingen;

Or. it

Amendement 86
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het scheppen van de juiste 
voorwaarden om de positie van alle actoren 
van de interne markt, waaronder bedrijven, 
burgers en consumenten, het 
maatschappelijk middenveld en de 
overheden te versterken door middel van 
transparante informatie en 
bewustmakingscampagnes, de uitwisseling 
van beste praktijken, de bevordering van 
goede praktijken, de uitwisseling en 
verspreiding van expertise en kennis en de 
organisatie van opleidingen;

a) het scheppen van de juiste 
voorwaarden om de positie van alle actoren 
van de interne markt, waaronder 
producenten, bedrijven, burgers en 
consumenten, het maatschappelijk 
middenveld en de overheden te versterken 
door middel van transparante informatie en 
bewustmakingscampagnes, de uitwisseling 
van beste praktijken, de bevordering van 
goede praktijken, de uitwisseling en 
verspreiding van expertise en kennis en de 
organisatie van opleidingen;

Or. en

Amendement 87
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de invoering van mechanismen 
waardoor burgers, consumenten, 
eindgebruikers, het maatschappelijk 
middenveld en vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven van de Unie kunnen 
bijdragen aan politieke discussies, 
beleidsmaatregelen en besluitvorming, met 
name door ondersteuning van de werking 
van vertegenwoordigende organisaties op 
nationaal en Unieniveau;

b) de invoering van mechanismen 
waardoor burgers, consumenten, 
consumentenverenigingen, 
eindgebruikers, het maatschappelijk 
middenveld en vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven van de Unie kunnen 
bijdragen aan politieke discussies, 
beleidsmaatregelen en besluitvorming, met 
name door ondersteuning van de werking 
van vertegenwoordigende organisaties op 
nationaal en Unieniveau;

Or. en

Amendement 88
Luke Ming Flanagan

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de invoering van mechanismen 
waardoor burgers, consumenten, 
eindgebruikers, het maatschappelijk 
middenveld en vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven van de Unie kunnen 
bijdragen aan politieke discussies, 
beleidsmaatregelen en besluitvorming, met 
name door ondersteuning van de werking 
van vertegenwoordigende organisaties op 
nationaal en Unieniveau;

b) de invoering van mechanismen 
waardoor burgers, consumenten, 
producenten, eindgebruikers, het 
maatschappelijk middenveld en 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
van de Unie kunnen bijdragen aan politieke 
discussies, beleidsmaatregelen en 
besluitvorming, met name door 
ondersteuning van de werking van 
vertegenwoordigende organisaties op 
nationaal en Unieniveau;

Or. en

Amendement 89
Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het ondersteunen van het 
concurrentievermogen van bedrijven en 
van hele sectoren van de economie, en het 
ondersteunen van de invoering van 
innovatie en samenwerking tussen 
waardeketens door kmo's door 
ecosystemen en clusters strategisch te 
verbinden, met inbegrip van het 
gezamenlijke clusterinitiatief;

e) het ondersteunen van het 
concurrentievermogen van bedrijven en 
van hele sectoren van de economie, en het 
ondersteunen van de invoering van 
innovatie en samenwerking tussen 
waardeketens door micro-ondernemingen 
en kmo's door ecosystemen en clusters 
strategisch te verbinden, met inbegrip van 
het gezamenlijke clusterinitiatief;

Or. it

Amendement 90
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om bijlage III te 
wijzigen indien dit nodig is om rekening te 
houden met de situaties die ontstaan door 
dierziekten die een significante impact 
hebben op de veeteelt of de handel, de 
ontwikkeling van zoönosen die een 
bedreiging voor mensen vormen, of nieuwe 
wetenschappelijke of epidemiologische 
ontwikkelingen, alsook met dierziekten die 
waarschijnlijk een nieuwe bedreiging voor 
de Unie vormen.

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om bijlage III te 
wijzigen indien dit nodig is om rekening te 
houden met de situaties die ontstaan door 
dierziekten die een significante impact 
hebben op de veeteelt of de handel, de 
ontwikkeling van zoönosen die een 
bedreiging voor mensen vormen, of nieuwe 
wetenschappelijke of epidemiologische 
ontwikkelingen, alsook met dierziekten die 
waarschijnlijk een nieuwe bedreiging voor 
de Unie vormen. Illegale invoer van 
voedsel moet ook in aanmerking worden 
genomen bij de wijziging van bijlage III 
gezien de gezondheidsrisico's die dit kan 
meebrengen.

Or. en

Amendement 91
Lukas Mandl

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De tussentijdse evaluatie van het 
programma wordt uitgevoerd zodra 
voldoende informatie over de uitvoering 
van het programma beschikbaar is, doch 
uiterlijk vier jaar nadat met de uitvoering
van het programma is begonnen.

2. Ten laatste ... [drie jaar na het 
begin van de uitvoering van het 
programma] stelt de Commissie een 
tussentijds evaluatieverslag van het 
programma op, waarin ze ingaat op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de acties waaraan steun is toegekend, de 
resultaten en impact, de doelmatigheid 
van het gebruik van de middelen en de 
Europese meerwaarde.

Or. en

Amendement 92
Lukas Mandl

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie deelt de conclusies 
van de evaluaties tezamen met haar 
opmerkingen mee aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's.

6. De Commissie zendt de in de leden 
2 en 5 bedoelde verslagen tezamen met 
haar opmerkingen naar het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's, en maakt ze 
openbaar. Als de resultaten van de 
evaluaties daartoe aanleiding geven, 
kunnen ook wetgevingsvoorstellen voor de 
herziening van het programma worden 
ingediend.

Or. en

Amendement 93
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – punt 1.2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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a) maatregelen om een EU-
quarantaineorganisme uit te roeien, 
genomen door de bevoegde autoriteit van 
een lidstaat op grond van artikel 16 van 
Verordening (EU) 2016/2031 van het 
Europees Parlement en de Raad1 of op 
grond van de overeenkomstig artikel 28, 
lid 1, van die verordening vastgestelde 
maatregelen van de Unie;

a) maatregelen om een EU-
quarantaineorganisme te voorkomen, in te 
perken en/of uit te roeien, genomen door 
de bevoegde autoriteit van een lidstaat op 
grond van artikel 16 van Verordening (EU) 
2016/2031 van het Europees Parlement en 
de Raad1 of op grond van de 
overeenkomstig artikel 28, lid 1, van die 
verordening vastgestelde maatregelen van 
de Unie;

_________________ _________________

1 Verordening (EU) 2016/2031 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 
oktober 2016 betreffende beschermende 
maatregelen tegen plaagorganismen bij 
planten, tot wijziging van de 
Verordeningen (EU) nr. 228/2013, 
(EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 
van het Europees Parlement en de Raad en 
tot intrekking van de Richtlijnen 
69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 
98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 
2007/33/EG van de Raad (PB L 317 van 
23.11.2016, blz. 4).

1 Verordening (EU) 2016/2031 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 
oktober 2016 betreffende beschermende 
maatregelen tegen plaagorganismen bij 
planten, tot wijziging van de 
Verordeningen (EU) nr. 228/2013, 
(EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 
van het Europees Parlement en de Raad en 
tot intrekking van de Richtlijnen 
69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 
98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 
2007/33/EG van de Raad (PB L 317 van 
23.11.2016, blz. 4).

Or. fr

Amendement 94
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – punt 1.2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maatregelen om plaagorganismen, 
die niet als EU-quarantaineorganismen zijn 
opgenomen, uit te roeien, genomen door de 
bevoegde autoriteit van een lidstaat op 
grond van artikel 29 van Verordening (EU) 
2016/2031, en die als EU-
quarantaineorganismen kunnen worden 
beschouwd overeenkomstig de criteria als 
bedoeld in dat artikel of in artikel 30, lid 1, 
van die verordening;

b) maatregelen om plaagorganismen, 
die niet als EU-quarantaineorganismen zijn 
opgenomen, te voorkomen, in te perken 
en/of uit te roeien, genomen door de 
bevoegde autoriteit van een lidstaat op 
grond van artikel 29 van Verordening (EU) 
2016/2031, en die als EU-
quarantaineorganismen kunnen worden 
beschouwd overeenkomstig de criteria als 
bedoeld in dat artikel of in artikel 30, lid 1, 
van die verordening;
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Or. fr

Amendement 95
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – punt 1.2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) aanvullende beschermende 
maatregelen tegen de verspreiding van een 
plaagorganisme waartegen op grond van 
artikel 28, lid 1, en artikel 30, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/2031 andere 
maatregelen van de Unie zijn genomen dan 
de onder a) van dit punt bedoelde 
uitroeiingsmaatregelen en de onder b) van 
dit punt bedoelde inperkingsmaatregelen, 
indien die maatregelen essentieel zijn om 
de Unie tegen verdere verspreiding van dat 
plaagorganisme te beschermen.

c) aanvullende beschermende 
maatregelen tegen de verspreiding van een 
plaagorganisme waartegen op grond van 
artikel 28, lid 1, en artikel 30, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/2031 andere 
maatregelen van de Unie zijn genomen dan 
de onder a) en b) van dit punt bedoelde 
maatregelen, indien die maatregelen 
essentieel zijn om de Unie tegen verdere 
verspreiding van dat plaagorganisme te 
beschermen.

Or. fr

Amendement 96
Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3.4 bis. maatregelen voor toezicht 
op het uitbreken van bekende en nog 
onbekende plagen en ziekten.

Or. en

Amendement 97
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Activiteiten om de verbetering van
het dierenwelzijn te ondersteunen.

3. Activiteiten en controles om het 
dierenwelzijn te waarborgen.

Or. en

Amendement 98
Stefan Eck

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Benchmarking van de wijze 
waarop voedingsbedrijven het welzijn van 
landbouwdieren beheren, uitvoering van 
adequate beoordelingen van de risico's en 
kansen die het welzijn van 
landbouwdieren voor hun activiteit 
inhouden, naast kloofanalyse van hun 
systemen en processen voor beheer van 
het welzijn van landbouwdieren. Dit moet 
hen in staat stellen sterke en zwakke 
punten te identificeren en de grondslag 
leggen voor de tenuitvoerlegging van 
passende en effectieve beheerssystemen 
en controles.

Or. en

Amendement 99
Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Activiteiten voor de ondersteuning 
van duurzame productie en consumptie 
van levensmiddelen.

7. Activiteiten voor de ondersteuning 
van koolstofarme duurzame 
productiepraktijken en consumptie van 
levensmiddelen die het milieu en de 
biodiversiteit beschermen, 
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voedselverspilling tot een minimum 
beperken en hoge normen inzake 
dierenwelzijn waarborgen, alsook 
activiteiten voor bewustmaking van de 
consument omtrent zulke praktijken.

Or. en

Amendement 100
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 –punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Activiteiten voor de ondersteuning 
van duurzame productie en consumptie
van levensmiddelen.

7. Activiteiten voor de ondersteuning 
van duurzame productie van 
levensmiddelen, waarbij de bescherming 
van dieren, de bodem en van ecosystemen 
wordt gewaarborgd; activiteiten voor de 
ondersteuning van duurzame consumptie 
van levensmiddelen, waaronder 
bewustmaking van de consument omtrent 
de impact van onze 
consumptiegewoonten, de dringende 
noodzaak die te veranderen en de 
oplossingen om hierin te slagen.

Or. en

Amendement 101
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Databanken en geautomatiseerde 
informatiebeheersystemen die nodig zijn 
om de regelgeving in verband met de 
doelstellingen als bedoeld in artikel 3, 
lid 2, onder e), doeltreffend en doelmatig 
toe te passen, en die een bewezen 

8. Databanken en geautomatiseerde 
informatiebeheersystemen die nodig zijn 
om de regelgeving in verband met de 
doelstellingen als bedoeld in artikel 3, 
lid 2, onder e), doeltreffend en doelmatig 
toe te passen, en die een bewezen 
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toegevoegde waarde hebben voor de Unie 
als geheel.

toegevoegde waarde hebben voor de Unie 
als geheel; de toepassing van nieuwe 
technologieën ter verbetering van de 
traceerbaarheid van producten zoals QR-
codes op productverpakkingen.

Or. en

Amendement 102
Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1– punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Technische en wetenschappelijke 
werkzaamheden, met inbegrip van studies 
en coördinatieactiviteiten, die nodig zijn 
om de regelgeving op het gebied dat 
verband houdt met de specifieke 
doelstelling als bedoeld in artikel 3, lid 2, 
onder e), correct toe te passen en de 
aanpassing van die wetgeving aan de 
wetenschappelijke, technische en 
maatschappelijke ontwikkelingen.

11. Technische en wetenschappelijke 
werkzaamheden, met inbegrip van studies 
en coördinatieactiviteiten, die nodig zijn 
om het voorkomen van het uitbreken van 
nieuwe en onbekende plagen en ziekten te 
vrijwaren en de regelgeving op het gebied 
dat verband houdt met de specifieke 
doelstelling als bedoeld in artikel 3, lid 2, 
onder e), correct toe te passen en de 
aanpassing van die wetgeving aan de 
wetenschappelijke, technische en 
maatschappelijke ontwikkelingen.

Or. en

Amendement 103
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. Maatregelen voor de bescherming 
van de gezondheid van mens, dier en plant 
en van het dierenwelzijn die worden 
uitgevoerd op dieren, dierlijke producten, 
planten en plantaardige producten 

15. Maatregelen voor de bescherming 
van de gezondheid van mens, dier en plant 
en van het dierenwelzijn die worden 
uitgevoerd op dieren, dierlijke producten, 
planten en plantaardige producten 
afkomstig uit derde landen aan een grens 
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afkomstig uit derde landen aan een grens 
van de Unie.

van de Unie, met inbegrip van 
maatregelen voor informatieverstrekking 
aan de consument ten aanzien van 
producten middels duidelijke vermelding 
op het etiket van voedingswaarden en 
ingrediënten en in voorkomend geval van 
het houderijsysteem en de naam en het 
volume van de gebruikte pesticiden.

Or. en

Amendement 104
Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – streepje 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– monitoren van de voortgang naar 
het behalen van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG's);

– monitoren van de voortgang naar 
het behalen van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG's) en de Overeenkomst van Parijs 
inzake klimaatverandering;

Or. en
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