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SUGGESTIES 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. wijst erop dat de Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) in de 

begrotingsprocedure bevoegd is voor begrotingslijnen in titel 2 (interne markt, industrie, 

ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf), titel 14 (belastingen en douane-unie) en 

titel 33 (justitie en consumentenzaken); 

2. onderstreept dat de interne markt een van de grootste verwezenlijkingen van Europa is, 

die het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal in de Unie mogelijk 

heeft gemaakt, het bruto binnenlands product van de EU met 1,7 % heeft doen stijgen en 

sinds 1990 3,6 miljoen extra banen heeft gecreëerd, en is daarom van mening dat de 

voltooiing van de interne markt een van de prioriteiten in de begroting 2019 moet blijven, 

aangezien die van cruciaal belang is om van de Unie een meer concurrerende en 

dynamische kenniseconomie te maken, ten voordele van zowel haar burgers als haar 

bedrijven; benadrukt in verband hiermee dat de EU concurrerender moet worden gemaakt 

en vraagt dat er kredieten worden toegewezen om te helpen met het transformeren van 

activiteiten voor een digitale wereld; 

3. herinnert eraan dat een gezond consumentenklimaat met mondige consumenten een 

belangrijke factor is voor de voltooiing van de interne markt en voor economische groei in 

heel Europa, en benadrukt dat de EU-wetgeving inzake consumentenbescherming burgers 

en bedrijven de voorspelbaarheid en rechtszekerheid heeft gegeven die nodig is op vele 

gebieden zoals passagiersrechten, consumentenrechten en de bestrijding van oneerlijke 

handelspraktijken en oneerlijke bedingen; 

4. merkt tegelijkertijd op dat een aantal recente schandalen heeft aangetoond dat onveilige en 

niet-conforme producten nog steeds een realiteit zijn op de markten van de Unie en 

onderstreept daarom dat er middelen moeten worden toegewezen om het markttoezicht 

efficiënter te maken en beter te coördineren en om maatregelen te nemen om de veiligheid 

van de consument te garanderen; 

5. is verheugd dat in het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het 

begrotingsjaar 2019 (ontwerpbegroting 2019) op passende wijze rekening is gehouden 

met de belangrijkste prioriteiten van IMCO op het gebied van de werking van de douane-

unie, consumentenbescherming, concurrentievermogen en de interne markt voor goederen 

en diensten, en dat daarvoor voldoende begrotingsmiddelen in de vorm van 

vastleggingskredieten zijn uitgetrokken, en verzoekt de Raad die kredieten te bevestigen; 

6. benadrukt dat het internemarktbeleid een prioriteit moet zijn bij de bevordering van een 

betere besteding van de begrotingsmiddelen en dat op andere gebieden soortgelijke 

besparingen moeten worden gevonden om aan de bestedingsverplichtingen te voldoen; 

7. is verheugd over het verhoogde bedrag aan vastleggingskredieten voor de modernisering 

van de douane-unie ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het douanewetboek 

van de Unie (wetboek) en de ontwikkeling van de elektronische douanesystemen, omdat 

de volledige en uniforme tenuitvoerlegging van het wetboek essentieel is voor een betere 
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bescherming van de burgers en de financiële belangen van de Unie, en omdat e‑ douane 

de grote uitdaging van de komende jaren wordt om te zorgen voor een betere werking van 

de interne markt; onderstreept dat een vereenvoudiging van de douaneprocedures en een 

effectieve handhaving van de douanesystemen essentieel zijn om fraude te bestrijden en 

de mededinging te bevorderen; 

8. benadrukt dat er nog steeds uitdagingen zijn op het gebied van de 

consumentenbescherming van de burgers van de Unie, met name wat betreft de digitale 

economie en de ontwikkeling van de grensoverschrijdende detailhandel in de Unie, en 

betreurt dan ook dat de kredieten voor het consumentenprogramma in de 

ontwerpbegroting 2019 ontoereikend zijn; dringt daarom aan op adequate financiering 

voor het consumentenprogramma teneinde de tenuitvoerlegging van een echte digitale 

interne markt in Europa te voltooien, een hoog niveau van bescherming voor de 

consumenten, en met name kwetsbare consumenten, te waarborgen en te ervoor te zorgen 

dat nieuwe uitdagingen voor het beleid inzake consumentenbescherming op passende 

wijze worden aangepakt;  

9. benadrukt dat governance-instrumenten voor de interne markt niet alleen belangrijk zijn 

voor het garanderen van een juiste toepassing van de EU-regels, maar ook voor het 

garanderen van betere informatie en ondersteuning voor consumenten en bedrijven; 

beveelt de Commissie aan bewustmakingsprogramma's met betrekking tot hun rechten te 

ondersteunen en passende actie te ondernemen om te reageren op schendingen daarvan; 

dringt daarom aan op een verhoging van de desbetreffende begrotingslijn 02 03 04 om te 

zorgen voor een betere werking van de interne markt, met name wat informatie- en 

ondersteunende diensten betreft; 

10. merkt op dat 91,6 % van de burgers en de bedrijven niet op de hoogte is van welke 

informatie- of ondersteunende dienst op Europees niveau ook1 en is van mening dat de 

bekendheid van consumenten en bedrijven met de informatie- en 

ondersteuningsinstrumenten, met name het Uw Europa-portaal en het netwerk van 

Europese consumentencentra, van het grootste belang is en dat een aanzienlijke 

inspanning vereist is om de bekendheid hiermee te vergroten, en verwacht daarom een 

aanzienlijke verhoging van de toegewezen middelen; 

11. merkt op dat de EU-instellingen al een informeel akkoord hebben bereikt over het voorstel 

van de Commissie voor een verordening betreffende de oprichting van één digitale 

toegangspoort voor het verstrekken van informatie, procedures, hulp- en 

probleemoplossingsdiensten en verwacht dat in 2019 al voldoende middelen worden 

toegewezen om de toegangspoort voor te bereiden; 

12. herinnert de Commissie, in de context van de inwerkingtreding op 3 december 2018 van 

Verordening (EU) 2018/302 van het Europees Parlement en de Raad van 28 februari 

20182, aan haar toezegging om uiterlijk in maart 2020 een grondige analyse uit te voeren 

                                                 
1 Gegevens voor 2017 in de "Study on information and assistance needs of businesses operating cross-border 

within the EU, including gap and cost analysis", blz. 30. 
2 Verordening (EU) 2018/302 van het Europees Parlement en de Raad van 28 februari 2018 inzake de aanpak 

van ongerechtvaardigde geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 2006/2004 

en (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, PB L 60 I van 2.3.2018, blz. 1. 
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van de haalbaarheid van de uitbreiding van het toepassingsgebied van deze verordening 

tot auteursrechtelijk beschermde langs elektronische weg verrichte diensten, met inbegrip 

van audiovisuele diensten, en dringt er daarom op aan dat hiervoor al in 2019 de nodige 

financiering wordt uitgetrokken; 

13. herinnert eraan dat het programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en 

kleine en middelgrote ondernemingen (Cosme) een cruciaal instrument is om een 

ondernemerscultuur te bevorderen, bestaande kleine en middelgrote ondernemingen 

(kmo's) te ondersteunen en hun concurrentievermogen, duurzaamheid en groei te 

waarborgen, hen te helpen de digitale transformatie te omarmen, alsook om de uitbouw 

van de kennismaatschappij te bevorderen, en verwacht dat de verlaging van de 

betalingskredieten voor Cosme in de ontwerpbegroting 2019 alleen toe te schrijven is aan 

een gedetailleerde berekening van de uitstaande bedragen door de Commissie, aangezien 

het van kapitaal belang is om knelpunten en tekorten bij de betaling van Cosme-acties te 

voorkomen; 

14. is verheugd dat de vastleggingskredieten voor begrotingslijn 02 02 01 "Ondernemerschap 

bevorderen en het concurrentievermogen en de toegang tot markten van ondernemingen in 

de Unie verbeteren" in de ontwerpbegroting 2019 zijn verhoogd, maar blijft bezorgd over 

het niveau van de geprogrammeerde betalingskredieten, aangezien het verbeteren van de 

toegang van kmo's tot financiering voor IMCO een belangrijke prioriteit in de begroting 

2019 blijft; 

15. is ingenomen met de verhoging in de ontwerpbegroting 2019 van de kredieten voor lijn 

33 04 01, "Vrijwaring van de belangen en verbetering van de veiligheid en de voorlichting 

van consumenten"; wijst erop dat een betere educatie en bewustmaking van de 

gemiddelde consument van het allergrootste belang is op de digitale interne markt; dringt 

aan op een versterking van de instrumenten voor de interne markt die de kennis over de 

regels van de interne markt vergroten; benadrukt dat de toewijzing van 

begrotingsmiddelen aan Solvit, het netwerk van Europese consumentencentra en Fin-Net 

moet worden voortgezet; 

16. wijst op het belang van normen voor een concurrentiële EU-markt; herinnert eraan dat er 

passende financiële steun vereist is voor de activiteiten van de Europese 

normalisatieorganisaties (ENO's); 

17. vraagt dat alle proefprojecten die door IMCO zijn goedgekeurd, worden gefinancierd, met 

name de proefprojecten inzake "Monitoring van mogelijk oneerlijke profiling van 

consumenten en prijsaanpassingen door luchtvaartmaatschappijen" (waarbij wordt 

onderzocht of luchtvaartmaatschappijen zogenaamde "consumer profiling" toepassen om 

de vluchttarieven aan te passen), inzake "Standaard toepassing van 

toegankelijkheidsvereisten in tools en platforms voor het ontwerpen van websites" 

(waarbij de toepassing van de betreffende toegankelijkheidsvereisten van de Europese 

norm EN 301 549 v1 wordt aangemoedigd en ondersteund door subsidies toe te kennen 

aan bedrijven) en "Beoordeling van vermeende verschillen in de kwaliteit van op de 

interne markt verkochte producten" (waarbij relevant consumenten- en marktgerelateerd 

onderzoek naar de vermeende uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt 

verder wordt ontwikkeld). 

18. verzoekt de Commissie, in verband met het proefproject "Beoordeling van mogelijke 
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verschillen in kwaliteit van op de interne markt verkochte producten", ervoor te zorgen dat 

de leden van de Commissie interne markt en consumentenbescherming nauw betrokken 

worden bij de planning van en het toezicht op alle activiteiten in verband met dit 

proefproject en herhaalt dat de EP-leden een prominente rol moeten spelen bij de 

voorlichting van het grote publiek over de resultaten van het eindverslag; 

19. benadrukt dat alle programma's in verband met de interne markt gekoppeld moeten 

worden aan de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens 

(Verordening (EU) 2016/679)1. 

 

                                                 
1 Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1). 
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