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Amendement 1
Othmar Karas

Ontwerpadvies
Artikel 2

Ontwerpadvies Amendement

2. pleit ervoor dat in artikel 2, lid 3 van 
het EU-Verdrag in de versie van het 
Verdrag van Lissabon het doel van de 
totstandbrenging van een interne markt 
wordt gekoppeld aan horizontale sociale 
en milieudoelstellingen, zoals een 
duurzame ontwikkeling, een "in hoge 
mate concurrerende sociale 
markteconomie die uit is op volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang", 
alsmede de bescherming van het milieu en 
verbetering van de milieukwaliteit;

2. pleit van ganser harte voor het Verdrag 
van Lissabon en neemt met name kennis
van:
- de doelstelling van de totstandbrenging 
van een interne markt gekoppeld aan 
horizontale elementen met een sociale en 
ecologische nuance,
- de interne markt, economische, sociale 
en territoriale samenhang, 
consumentenbescherming en 
gemeenschappelijke 
veiligheidsmaatregelen betreffende de 
volksgezondheid als fundamentele 
domeinen waarop de Europese Unie haar 
bevoegdheid met de lidstaten deelt,
- het belang dat de bevordering van 
sociale en territoriale samenhang
toekomt,
- het dringende verzoek aan de lidstaten 
zich in te spannen voor verregaande 
liberalisering van de dienstenmarkt, 
indien hun algemene economische 
toestand en de toestand in de betrokken 
sector dit toelaten,
- het mededingingsbeleid als vormgevend 
instrument voor het functioneren van de 
interne markt, maar niet als doel op 
zichzelf,
- het respect voor nationale, regionale en 
lokale autoriteiten betreffende diensten 
van algemeen belang,
- de exclusieve bevoegdheid van de 
Europese Unie op het gebied van de 
douane-unie, evenals de wetgevende 
bevoegdheden van het Europees 
Parlement en de Raad voor maatregelen 
tot nauwere douanesamenwerking;
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Or. de

Amendement 2
Othmar Karas

Ontwerpadvies
Artikel 3

Ontwerpadvies Amendement

3. neemt kennis van het protocol over de 
interne markt en de mededinging, en 
verklaart in dit verband dat het 
mededingingsbeleid een instrument is 
voor het functioneren van de interne 
markt, maar geen doel op zichzelf;

Schrappen

Or. de

Amendement 3
Othmar Karas

Ontwerpadvies
Artikel 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is bovendien ingenomen met het feit dat 
in artikel 2c, lid 2 van het EG-Verdrag in 
de versie van het Verdrag van Lissabon 
onder meer interne markt, economische, 
sociale en territoriale samenhang, 
consumentenbescherming en 
gemeenschappelijke 
veiligheidsvraagstukken betreffende de 
volksgezondheid als gelijkwaardige 
beleidsterreinen worden genoemd waarop 
de Unie en de lidstaten een gedeelde 
bevoegdheid hebben;

Schrappen

Or. de

Amendement 4
Othmar Karas

Ontwerpadvies
Artikel 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. wijst verder op het belang van de 
consumentenbescherming bij de 
vastlegging en tenuitvoerlegging van 
andere communautaire beleidsmaatregelen, 
waarop artikel 6a van het EG-Verdrag in 
de versie van het Verdrag van Lissabon 
nadrukkelijk wijst;

5. wijst verder op het belang van de 
consumentenbescherming bij de 
vastlegging en tenuitvoerlegging van 
andere communautaire beleidsmaatregelen;

Or. de

Amendement 5
Othmar Karas

Ontwerpadvies
Artikel 6

Ontwerpadvies Amendement

6. neemt kennis van het dringende 
verzoek aan de lidstaten zich uit hoofde 
van artikel 53 van het EG-Verdrag in de 
versie van het Verdrag van Lissabon in te 
spannen voor verdere liberalisering van 
de dienstenmarkt, indien hun algemene 
economische toestand en de toestand in de 
betrokken sector dit toelaten;

Schrappen

Or. de

Amendement 6
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Artikel 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verwacht van de nationale 
parlementen dat ze in het kader van het 
subsidiariteitsbeginsel hun 
verantwoordelijkheid bij de sociale 
vormgeving van de liberalisering 
opnemen;

Or. de
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Amendement 7
Othmar Karas

Ontwerpadvies
Artikel 7

Ontwerpadvies Amendement

7. pleit voor wetgevende bevoegdheid van 
het Europees Parlement en de Raad op 
het gebied van diensten van algemeen 
economisch belang in de zin van artikel 
16 van het EG-Verdrag in de versie van 
het Verdrag van Lissabon, met name uit 
het oogpunt van het bevorderen van de 
sociale en territoriale samenhang; wijst 
op de ruime bevoegdheid die nationale, 
regionale en lokale autoriteiten toekomt 
op grond van het protocol betreffende 
diensten van algemeen belang;

Schrappen

Or. de

Amendement 8
Othmar Karas

Ontwerpadvies
Artikel 8

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst er verder op dat de Europese Unie 
uit hoofde van artikel 2b, lid 1 van het 
EG-Verdrag in de versie van het Verdrag 
van Lissabon exclusief bevoegd is op het 
gebied van de douane-unie; benadrukt de 
wetgevende bevoegdheid van het 
Europees Parlement en de Raad voor 
maatregelen tot nauwere samenwerking 
op douanegebied uit hoofde van artikel 
27a van het EG-Verdrag in de versie van 
het Verdrag van Lissabon;

Schrappen

Or. de
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Amendement 9
Othmar Karas

Ontwerpadvies
Artikel 9

Ontwerpadvies Amendement

9. pleit voor versterking en precisering van 
de definitie van het subsidiariteitsbeginsel 
en het erbij betrekken van de nationale 
parlementen in het wetgevingsproces uit 
hoofde van artikel 8c van het EU-Verdrag 
in de versie van het Verdrag van Lissabon 
in samenhang met het protocol 
betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid en het protocol betreffende 
de rol van de nationale parlementen in de 
Europese Unie;

9. pleit voor versterking en precisering van 
de definitie van het subsidiariteitsbeginsel 
en het erbij betrekken van de nationale 
parlementen in het wetgevingsproces; 

Or. de
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