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Amendement 1
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Overweging A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat er binnen de interne 
markt diverse ondernemingsvormen 
bestaan, ook in de sector van de sociale 
economie (waaronder coöperaties, 
onderlinge maatschappijen, verenigingen 
en stichtingen), en dat ondernemingen die 
opereren binnen de interne markt, en met 
name ondernemingen in de sector sociale 
economie niet alleen economische 
belangen dienen, maar ook buiten de 
economische sfeer een bijdrage leveren 
aan de samenleving,

Or. en

Amendement 2
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat van de bedrijven 
die op de interne markt actief zijn, met 
name ondernemingen in de sector sociale 
economie (met inbegrip van coöperaties, 
onderlinge maatschappijen, verenigingen 
en stichtingen) bijzonder veerkrachtig zijn 
gebleken in tijden van economische crisis 
en daarmee een bijdrage leveren aan 
duurzame werkgelegenheid en groei,

Or. en
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Amendement 3
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de interne markt 
nieuw leven kan en moet worden 
ingeblazen om meer groei en meer en 
betere banen te creëren voor de Europese 
ondernemingen, werknemers en 
consumenten;

1. wijst erop dat de economische en 
sociale kosten van de crisis veel hoger 
uitvallen dan de verwachte of geclaimde 
besparingen die zouden worden behaald 
met behulp van de agenda voor "betere" 
of "slimme regelgeving", met de 
omzetting van de dienstenrichtlijn en de 
nieuwe initiatieven die zijn voorgesteld 
met als doel binnen de EU een 
"ondernemingsvriendelijk klimaat" te 
creëren; onderstreept dat alle in de Single 
Market Act vervatte voorstellen eerst en 
vooral naar behoren op hun sociale 
effecten en consequenties moeten worden 
beoordeeld;

Or. en

Amendement 4
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de interne markt 
nieuw leven kan en moet worden 
ingeblazen om meer groei en meer en 
betere banen te creëren voor de Europese 
ondernemingen, werknemers en 
consumenten;

1. is van mening dat de interne markt 
nieuw leven kan en moet worden 
ingeblazen en geheel moet worden 
voltooid om het concurrentievermogen en 
de productiviteit van Europa krachtiger te 
bevorderen en meer groei en meer en 
betere banen te creëren voor de Europese 
ondernemingen, werknemers en 
consumenten;

Or. en
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Amendement 5
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de interne markt 
nieuw leven kan en moet worden 
ingeblazen om meer groei en meer en 
betere banen te creëren voor de Europese 
ondernemingen, werknemers en 
consumenten;

1. is van mening dat de interne markt 
nieuw leven kan en moet worden 
ingeblazen om meer groei voor 
ondernemingen, meer en betere banen
voor werknemers en meer 
keuzemogelijkheden, lagere prijzen en 
adequate bescherming voor consumenten
te creëren;

Or. en

Amendement 6
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de interne markt 
nieuw leven kan en moet worden 
ingeblazen om meer groei en meer en 
betere banen te creëren voor de Europese 
ondernemingen, werknemers en 
consumenten;

1. is van mening dat de interne markt 
nieuw leven kan en moet worden 
ingeblazen om duurzame groei en groene
banen voor Europese ondernemingen, 
werknemers en consumenten te creëren, 
waarbij de nadruk moet liggen op het 
verschaffen van adequate sociale 
bescherming voor werknemers;

Or. en

Amendement 7
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 
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Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de interne markt 
nieuw leven kan en moet worden 
ingeblazen om meer groei en meer en 
betere banen te creëren voor de Europese 
ondernemingen, werknemers en 
consumenten;

1. is van mening dat de interne markt 
nieuw leven kan en moet worden 
ingeblazen om meer groei en meer en 
betere banen te creëren voor de Europese 
ondernemingen, werknemers en 
consumenten; is in dit verband van 
mening dat de interne markt – wil zij haar 
doelstellingen kunnen verwezenlijken – de 
drie elkaar versterkende pijlers van de 
EU-strategie voor 2020 moet bestrijken;

Or. en

Amendement 8
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst er nogmaals op dat een op vrije 
en eerlijke concurrentie gebaseerde 
interne markt de voornaamste 
economische hervormingsdoelstelling van 
de EU is en Europa in de wereldeconomie 
een essentieel concurrentievoordeel biedt;

Or. en

Amendement 9
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van oordeel dat de Commissie de 
fundamentele rechten in alle wetgeving 
betreffende de interne markt moet 
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verankeren; aldus kan worden 
gegarandeerd dat de toepassing van de 
fundamentele economische vrijheden van 
de interne markt niet ten koste kan gaan 
van de collectieve 
onderhandelingsrechten en het 
stakingsrecht zoals omschreven in de 
nationale wetgevingen;

Or. en

Amendement 10
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. betreurt dat de 
internemarktwetgeving niet volledig recht 
doet aan de diverse vormen van 
ondernemerschap die er bestaan, zoals bv. 
ondernemingen in de sector sociale 
economie (coöperaties, verenigingen, 
onderlinge maatschappijen en 
stichtingen), die bijzonder veerkrachtig 
zijn gebleken in tijden van crisis, en 
verzoekt de Commissie hierin verbetering 
te brengen;

Or. en

Amendement 11
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de mobiliteit van 
werknemers voorrang moet krijgen bij de 
formulering van het toekomstige 
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EU-beleid op dit terrein, zodat de 
voordelen van de voltooiing van de 
interne markt ten volle kunnen worden 
benut;

Or. en

Amendement 12
Françoise Castex

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. neemt met belangstelling kennis van 
de mededeling van de Commissie over de 
Single Market Act en van de integrale 
aanpak die zij voorstelt om het evenwicht 
tussen bedrijfsleven en burgers te 
herstellen en het democratische gehalte 
en de transparantie van de besluitvorming 
te verbeteren; onderstreept dat met deze 
aanpak wordt beoogd een optimaal 
evenwicht tussen de in de drie delen van 
de mededeling geformuleerde voorstellen 
te bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 13
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat het vertrouwen van de 
burgers in de interne markt zo laag is 
omdat zij geen adequate sociale dimensie 
biedt; merkt op dat het de o.a. via het 
Actieplan Financiële diensten 
geïntroduceerde inschikkelijke, niet al te 
strenge financiële regulering was die de 
crisis heeft helpen veroorzaken; hekelt 
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met name het feit dat de meeste in het 
kader van de Single Market Act 
geformuleerde voorstellen nog steeds zijn 
doortrokken van het in het verleden 
middels de internemarktstrategie 
ontwikkelde dereguleringsbeleid, in 
weerwil van de duidelijk negatieve sociale 
gevolgen van deze liberaliseringspolitiek;

Or. en

Amendement 14
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat de verdere 
ontwikkeling, integratie en verdieping van 
de interne markt de Europese sociale 
markteconomie nog meer zal versterken, 
zodat er meer en betere banen en een 
bedrijfsvriendelijker klimaat zal worden 
gecreëerd;

Or. en

Amendement 15
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is van mening dat het vrije verkeer 
van werknemers, diensten en kapitaal ten 
volle dient te worden gehandhaafd en 
ondersteund op zowel EU- als 
lidstaatniveau ten einde te kunnen 
voldoen aan de in de EU-strategie voor 
2020 neergelegde doelstellingen inzake 
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meer en betere banen en economische 
groei en om sneller werk te kunnen 
maken van de uitoefening van de rechten 
die uit het internemarktconcept 
voortvloeien;

Or. en

Amendement 16
Françoise Castex

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept dat de geformuleerde 
voorstellen in essentie nopen tot een 
sectorale benadering van de voorgestelde 
richtsnoeren, d.w.z.: voor energie, 
vervoer, technologische innovatie, 
rechtszekerheid voor ondernemingen en 
werknemers enzovoorts, alsmede voor het 
in elk van deze sectoren gevoerde overleg;

Or. en

Amendement 17
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is gekant tegen de 
Commissieplannen voor verdere 
liberalisering van de sector zakelijke 
dienstverlening (bv. logistiek, 
installatiebeheer, marketing en reclame) 
en voor concessieovereenkomsten voor 
diensten ter voltooiing van de interne 
markt voor diensten; wijst erop dat de 
door de Commissie bepleite benadering 
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om "de interne dienstenmarkt verder uit 
te bouwen op basis van het proces van 
wederzijdse evaluatie waarin de 
dienstenrichtlijn voorziet" zeer 
waarschijnlijk zal leiden tot verdere 
deregulering, aangezien de beoogde 
"wederzijdse evaluatie" zich vooral zal 
richten op afschaffing van de voor 
dienstverleners bestaande voorschriften, 
terwijl wordt voorbijgegaan aan de sociale 
gevolgen van de omzetting van de 
richtlijn;

Or. en

Amendement 18
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) de basis van de 
Europese economie vormen en de 
belangrijkste motor zijn voor het creëren 
van werkgelegenheid, economische groei 
en sociale samenhang in Europa; benadrukt 
dat er meer inspanningen moeten worden 
gedaan om kmo's een betere toegang te 
geven tot en meer te laten deelnemen aan 
de interne markt, onder meer door de in de
"digitale agenda" van 2010 vastgestelde 
obstakels voor de ontwikkeling van e-
commerce uit de weg te ruimen;

2. is van mening dat kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) de basis van de 
Europese economie vormen en de 
belangrijkste motor zijn voor het creëren 
van duurzame en kwalitatief betere
werkgelegenheid, economische groei en 
sociale samenhang in Europa; benadrukt 
dat er meer inspanningen moeten worden 
gedaan om kmo's een betere toegang te 
geven tot en meer te laten deelnemen aan 
de interne markt, onder meer door de in de
"digitale agenda" van 2010 vastgestelde 
obstakels voor de ontwikkeling van 
e-commerce uit de weg te ruimen;

Or. en
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Amendement 19
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat het leren van 
talen moet worden bevorderd door middel 
van permanente educatie 
(beroepsopleidingen) voor werknemers 
van met name mkb-bedrijven, als middel 
om mkb-bedrijven beter toegang te 
verschaffen tot de interne markt, het 
voornaamste concurrentievoordeel 
waarover zij beschikken;

Or. en

Amendement 20
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat een van de grootste 
problemen van kmo's in tijden van 
economische neergang de toegang tot 
financiering is; steunt ten zeerste het 
voorstel voor een actieplan om de toegang 
van kmo's tot de kapitaalmarkten te 
verbeteren;

3. wijst erop dat een van de grootste 
problemen van kmo's in tijden van 
economische neergang de toegang tot 
financiering is; steunt ten zeerste het 
voorstel voor een actieplan om de toegang 
van kmo's tot de kapitaalmarkten te 
verbeteren; wijst met nadruk op de 
noodzaak de Europese 
financieringsprogramma's eenvoudiger 
en minder bureaucratisch op te zetten en 
daarvoor meer particulier 
durfinvesteringskapitaal aan te trekken;

Or. en
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Amendement 21
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat een van de grootste 
problemen van kmo's in tijden van 
economische neergang de toegang tot 
financiering is; steunt ten zeerste het 
voorstel voor een actieplan om de toegang 
van kmo's tot de kapitaalmarkten te 
verbeteren;

3. wijst erop dat een van de grootste 
problemen van kmo's in tijden van 
economische neergang de toegang tot 
financiering is; steunt ten zeerste het 
voorstel voor een actieplan om de toegang 
van kmo's tot de kapitaalmarkten te 
verbeteren; pleit voor de instelling van 
bemiddelingsbureaus ter bepaling van de 
financiële behoeften die zijn verbonden 
aan innovatieve en duurzame projecten, 
met name voor diensten van algemeen 
economisch belang (DAEB), zodat zij 
gemakkelijker en onder betere 
voorwaarden toegang krijgen tot de 
financiële markten;

Or. en

Amendement 22
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat een van de grootste 
problemen van kmo's in tijden van 
economische neergang de toegang tot 
financiering is; steunt ten zeerste het 
voorstel voor een actieplan om de toegang 
van kmo's tot de kapitaalmarkten te 
verbeteren;

3. wijst erop dat een van de grootste 
problemen van kmo's in tijden van 
economische neergang de toegang tot 
financiering is; is echter van mening dat 
beter in de financieringsbehoeften van 
mkb-bedrijven kan worden voorzien door 
krachtiger ondersteuning van de zijde van 
openbare banken dan via beurzen of 
durfkapitaalfondsen, zoals door de 
Commissie wordt voorgesteld; wijst erop 
dat de door de Commissie bepleite aanpak 
mkb-bedrijven kwetsbaarder zou maken 
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voor volatiliteit op de financiële markten 
en voor 'asset stripping'-strategieën, die 
een bedreiging vormen voor de stabiliteit 
van de betrokken bedrijven zelf en voor de 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 23
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat een van de grootste 
problemen van kmo's in tijden van 
economische neergang de toegang tot 
financiering is; steunt ten zeerste het 
voorstel voor een actieplan om de toegang 
van kmo's tot de kapitaalmarkten te 
verbeteren;

3. wijst erop dat een van de grootste 
problemen van kmo's in tijden van 
economische neergang de toegang tot 
financiering is; steunt ten zeerste het 
voorstel voor een actieplan om de toegang 
van kmo's tot de kapitaalmarkten te 
verbeteren, hetgeen ook de innovatie ten 
goede zou komen en derhalve bevorderlijk 
zou zijn voor groei en nieuwe 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 24
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie jaarlijks een 
evaluatie op te maken van de behoeften 
aan overheids- en particuliere 
investeringen en van de wijze waarop 
daarin wordt, respectievelijk dient te 
worden voorzien in het kader van haar 
voorstel nr. 16;
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Or. en

Amendement 25
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. staat positief tegenover voorstel 
nr. 15 inzake Europese projectobligaties; 
dringt erop aan dat de bewuste projecten 
worden geselecteerd op basis van hun 
potentieel om nieuwe werkgelegenheid te 
creëren, nadat zij zijn onderworpen aan 
een verplichte effectbeoordeling;

Or. en

Amendement 26
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat het "denk eerst aan de 
kleintjes"-beginsel tot nog toe niet is 
toegepast om de lasten die kmo's fnuiken, 
uit de weg te ruimen; vraagt dat de "Small 
Business Act" spoedig wordt geëvalueerd 
om deze in overeenstemming te brengen 
met de Europa 2020-strategie;

4. wijst erop dat het "denk eerst aan de 
kleintjes"-beginsel, de Small Business Act
en de daaraan gekoppelde strategie voor 
"slimme regelgeving" – waarmee wordt 
beoogd de administratieve lasten voor het 
bedrijfsleven te verminderen ter wille van 
de versterking van het 
concurrentievermogen – niet mogen 
worden misbruikt om de rechten van 
werknemers, werknemersparticipatie en 
-medezeggenschap, de gezondheid en 
veiligheid op het werk, de sociale normen, 
enzovoorts te verzwakken;

Or. en
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Amendement 27
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat het "denk eerst aan de 
kleintjes"-beginsel tot nog toe niet is 
toegepast om de lasten die kmo's fnuiken, 
uit de weg te ruimen; vraagt dat de "Small 
Business Act" spoedig wordt geëvalueerd
om deze in overeenstemming te brengen 
met de Europa 2020-strategie;

4. wijst erop dat het "denk eerst aan de 
kleintjes"-beginsel tot nog toe niet is 
toegepast om de lasten die kmo's fnuiken, 
uit de weg te ruimen; dringt aan op een 
gedifferentieerd beleid voor 
mkb-bedrijven; pleit voor ondersteuning 
van mkb-bedrijven met een specifiek 
groeipotentieel, hoge lonen en goede 
arbeidsvoorwaarden en dringt aan op 
differentiëring binnen de Small Business 
Act om deze in overeenstemming te 
brengen met de EU-strategie voor 2020;

Or. en

Amendement 28
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. steunt ten zeerste de inspanningen om de 
internationale handelsbesprekingen voort te 
zetten; herhaalt in dit verband dat het 
belangrijk is sociale normen op te nemen in
alle handelsovereenkomsten die tussen de 
EU en derde landen worden gesloten;

5. steunt ten zeerste de inspanningen om de 
internationale handelsbesprekingen voort te 
zetten; herhaalt in dit verband dat het 
belangrijk is sociale normen op te nemen in
eventueel tussen de EU en derde landen te 
sluiten handelsovereenkomsten;

Or. en
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Amendement 29
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. steunt ten zeerste de inspanningen om de 
internationale handelsbesprekingen voort te 
zetten; herhaalt in dit verband dat het 
belangrijk is sociale normen op te nemen in 
alle handelsovereenkomsten die tussen de 
EU en derde landen worden gesloten;

5. steunt ten zeerste de inspanningen om de 
internationale handelsbesprekingen voort te 
zetten teneinde handelsobstakels op te 
ruimen met als doel Europese bedrijven 
betere toegang te verschaffen tot de 
markten van derde landen; herhaalt in dit 
verband dat het belangrijk is sociale 
normen op te nemen in alle 
handelsovereenkomsten die tussen de EU 
en derde landen worden gesloten, zonder 
dat dergelijke overeenkomsten onnodig 
met regels van niet-commerciële aard 
mogen worden opgetuigd;

Or. en

Amendement 30
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. steunt ten zeerste de inspanningen om de 
internationale handelsbesprekingen voort te 
zetten; herhaalt in dit verband dat het 
belangrijk is sociale normen op te nemen in 
alle handelsovereenkomsten die tussen de 
EU en derde landen worden gesloten;

5. steunt ten zeerste de inspanningen om de 
internationale handelsbesprekingen voort te 
zetten; herhaalt in dit verband dat het 
belangrijk is sociale normen op te nemen in 
alle handelsovereenkomsten die tussen de 
EU en derde landen worden gesloten; staat 
positief tegenover voorstel nr. 24 tot 
invoering van een instrument waarmee 
symmetrische toegang tot de markten voor 
overheidsopdrachten kan worden 
verzekerd, en verzoekt de Commissie dit 
aan te vullen met een sociale en 
milieuclausule;
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Or. en

Amendement 31
Ole Christensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. steunt ten zeerste de inspanningen om de 
internationale handelsbesprekingen voort te 
zetten; herhaalt in dit verband dat het 
belangrijk is sociale normen op te nemen 
in alle handelsovereenkomsten die tussen 
de EU en derde landen worden gesloten;

5. steunt ten zeerste de inspanningen om de 
internationale handelsbesprekingen voort te 
zetten; herhaalt in dit verband dat het 
belangrijk is maatschappelijke normen –
ook op het gebied van de mensenrechten –
en milieu- en klimaatnormen op te nemen 
in alle handelsovereenkomsten die tussen 
de EU en derde landen worden gesloten;

Or. en

Amendement 32
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. steunt ten zeerste de inspanningen om de 
internationale handelsbesprekingen voort te 
zetten; herhaalt in dit verband dat het 
belangrijk is sociale normen op te nemen in 
alle handelsovereenkomsten die tussen de 
EU en derde landen worden gesloten;

5. steunt ten zeerste de inspanningen om de 
internationale handelsbesprekingen voort te 
zetten; herhaalt in dit verband dat het 
belangrijk is sociale normen op te nemen in 
alle handelsovereenkomsten die tussen de 
EU en derde landen worden gesloten;
dringt in dit verband aan op effectieve 
tenuitvoerlegging van de IAO-normen en 
van de IAO-agenda voor waardig werk, 
alsmede van de OESO-gedragscode voor 
multinationale ondernemingen;

Or. en
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Amendement 33
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. steunt ten zeerste de inspanningen om de 
internationale handelsbesprekingen voort te 
zetten; herhaalt in dit verband dat het 
belangrijk is sociale normen op te nemen 
in alle handelsovereenkomsten die tussen 
de EU en derde landen worden gesloten;

5. steunt ten zeerste de inspanningen om de 
internationale handelsbesprekingen voort te 
zetten; herhaalt in dit verband dat het 
belangrijk is sociale en milieunormen op 
te nemen in alle handelsovereenkomsten 
die tussen de EU en derde landen worden 
gesloten;

Or. en

Amendement 34
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. steunt ten zeerste de inspanningen om de 
internationale handelsbesprekingen voort te 
zetten; herhaalt in dit verband dat het 
belangrijk is sociale normen op te nemen 
in alle handelsovereenkomsten die tussen 
de EU en derde landen worden gesloten;

5. steunt ten zeerste de inspanningen om de 
internationale handelsbesprekingen voort te 
zetten, alsook de bevordering van 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen in de context van deze 
onderhandelingen; herhaalt in dit verband 
dat het belangrijk is sociale en 
milieunormen op te nemen in alle 
handelsovereenkomsten die tussen de EU 
en derde landen worden gesloten;

Or. en

Amendement 35
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is naast de voorstellen nr. 19 en 
nr. 20 inzake fiscale kwesties, ook 
ingenomen met de implementatie van de 
voorstellen van Mario Monti voor de 
instelling van een groep fiscaal beleid, 
waarin vertegenwoordigers van de 
lidstaten zitting hebben; dringt er bij deze 
groep op aan met voorstellen te komen om 
de lasten op arbeid te verlichten teneinde 
het Europese concurrentievermogen te 
versterken, de minstbedeelden te 
ondersteunen en de middenklassen in 
staat te stellen fatsoenlijk te leven van de 
opbrengst van hun werk;

Or. en

Amendement 36
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over de herziening van de 
Jaarrekeningenrichtlijnen die tot doel heeft 
de voorschriften voor financiële 
verslaglegging te vereenvoudigen en de 
administratieve lasten te verminderen, met 
name voor kmo's;

6. is verheugd over de herziening van de 
Jaarrekeningenrichtlijnen, die tot doel heeft 
de voorschriften voor financiële 
verslaglegging te vereenvoudigen en voor
de gehele Europese Unie te harmoniseren 
en de administratieve lasten te 
verminderen, met name voor kmo's;

Or. en

Amendement 37
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 
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Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over de herziening van de 
Jaarrekeningenrichtlijnen die tot doel heeft 
de voorschriften voor financiële 
verslaglegging te vereenvoudigen en de 
administratieve lasten te verminderen, met 
name voor kmo's;

6. is gekant tegen de herziening van de 
Jaarrekeningenrichtlijnen die tot doel heeft 
de voorschriften voor financiële 
verslaglegging te vereenvoudigen en de 
administratieve lasten te verminderen, met 
name voor kmo's, zoals wordt voorgesteld 
in voorstel nr. 14; herinnert eraan dat het 
Europees Parlement zich al duidelijk 
heeft uitgesproken tegen dit voorstel, 
waardoor de toegang tot financiering voor 
mkb-bedrijven zou worden belemmerd; is 
van mening dat dit voorstel ingaat tegen 
de heersende tendens naar meer 
transparantie, die voortkomt uit de 
financiële crisis en de behoefte aan 
duidelijke informatie als grondslag voor 
de maatschappelijke dialoog;

Or. en

Amendement 38
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over de herziening van de 
Jaarrekeningenrichtlijnen die tot doel heeft 
de voorschriften voor financiële 
verslaglegging te vereenvoudigen en de 
administratieve lasten te verminderen, met 
name voor kmo's;

6. is verheugd over de herziening van de 
Jaarrekeningenrichtlijnen die tot doel heeft 
de voorschriften voor financiële 
verslaglegging te vereenvoudigen en de 
administratieve lasten te verminderen, met 
name voor kmo's; wijst er met het oog op 
de heersende financiële crisis op dat 
vereenvoudiging van de financiële 
rapportageverplichtingen niet mag 
uitlopen op onverantwoorde deregulering; 
verlangt dat het verminderen van de 
administratieve lasten niet mag leiden tot 
minder bescherming voor de werknemers, 
in de zin dat de bestaande verplichtingen 
op het stuk van veiligheid en gezondheid 
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op het werk niet mogen worden 
teruggeschroefd;

Or. en

Amendement 39
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over de herziening van de 
Jaarrekeningenrichtlijnen die tot doel heeft 
de voorschriften voor financiële 
verslaglegging te vereenvoudigen en de 
administratieve lasten te verminderen, met 
name voor kmo's;

6. is verheugd over de herziening van de 
Jaarrekeningenrichtlijnen die tot doel heeft 
de voorschriften voor financiële 
verslaglegging te vereenvoudigen en de 
administratieve lasten te verminderen, met 
name voor kmo's, met dien verstande 
evenwel dat de beoogde versoepeling in 
geen geval mag dienen als een excuus 
voor werkgevers om hun verplichtingen 
op het punt van werknemersrechten te 
verzaken;

Or. en

Amendement 40
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over de herziening van de
Jaarrekeningenrichtlijnen die tot doel 
heeft de voorschriften voor financiële 
verslaglegging te vereenvoudigen en de 
administratieve lasten te verminderen, met 
name voor kmo's;

6. is verheugd over de herziening van de
vierde en zevende richtlijn en onderstreept 
dat aan de vereisten inzake hoge 
transparantie en adequate 
openbaarmaking moet worden voldaan 
om schuldeisers te beschermen;

Or. en
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Amendement 41
Ole Christensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. maakt zich zorgen over de 
wetgeving met betrekking tot de invoering 
van een "gecombineerde vergunning" 
[COM(2007)0638 - C6-0470/2007 -
2007/0229(COD)] waarover momenteel 
wordt onderhandeld en die ertoe strekt de 
door legale immigranten te vervullen 
procedures voor het verkrijgen van 
verblijfs- en werkvergunningen in de EU 
te vereenvoudigen; is er beducht voor dat, 
indien niet alle immigranten dezelfde 
bescherming tegen uitbuiting op het werk 
krijgen als EU-burgers, dit zal dit leiden 
tot sociale dumping en oneerlijke 
concurrentie;

Or. en

Amendement 42
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept de noodzaak tot 
toepassing van de openbare 
aanbestedingsregels ter ondersteuning 
van werkgelegenheid, sociale vooruitgang 
en duurzame ontwikkeling; dringt er bij 
de Commissie op aan de toegang tot 
openbare aanbestedingen voor 
mkb-bedrijven en ondernemingen in de 
sector sociale economie, alsmede eerlijke 
handelspraktijken te faciliteren;

Or. en
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Amendement 43
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. pleit voor de onderlinge afstemming 
van het fiscale beleid van de lidstaten 
teneinde oneerlijke belastingconcurrentie 
tussen de lidstaten te voorkomen, en is 
derhalve ingenomen met het voorstel voor 
een richtlijn tot invoering van een 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting (CCCTB); dringt 
er bij de lidstaten op aan werk te maken 
van de bestrijding van 
belastingontduiking en de afschaffing van 
dubbele belastingheffing teneinde 
reguliere grensoverschrijdende 
transacties aan te moedigen;

Or. en

Amendement 44
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. staat positief tegenover het 
voornemen van de Commissie zich te 
beraden over de invoering van 
projectobligaties voor de financiering van 
Europese projecten; betreurt echter dat de 
Commissie in dit opzicht niet 
vastberadener optreedt; is van mening dat 
goed gefinancierde gemeenschappelijke 
Europese projecten het 
concurrentievermogen van de EU ten 
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goede kunnen komen doordat optimaal 
gebruik wordt gemaakt van het potentieel 
van de interne markt en nieuwe 
werkgelegenheid wordt gecreëerd; 
verzoekt de Commissie een onderzoek in 
te stellen naar de verwachte resultaten 
van dergelijke investeringen in termen 
van werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 45
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om met een richtlijn te 
komen tot invoering van een 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting (CCCTB), en is 
van mening dat een dergelijk instrument 
de interne markt ten goede zou komen 
doordat oneerlijke belastingconcurrentie 
tussen lidstaten en bedrijven wordt 
tegengegaan; is ervan overtuigd dat een 
CCCTB het concurrentievermogen van 
met name mkb-bedrijven ten goede zal 
komen doordat de lasten die voortvloeien 
uit de administratieve complexiteit van de 
regelgeving en de hoge kosten die zijn 
verbonden aan de naleving van de 
respectieve nationale belastingstelsels 
zouden worden teruggedrongen, zodat een 
billijker evenwicht kan worden 
bewerkstelligd tussen belasting op 
kapitaal en belasting op arbeid;

Or. en
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Amendement 46
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. is ingenomen met het voorstel 
van de Commissie om een btw-strategie te 
formuleren; is van mening dat een betere 
fiscale coördinatie tussen de lidstaten 
nodig is om oneerlijke 
belastingconcurrentie en marktdistorsies 
te voorkomen;

Or. en

Amendement 47
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. betreurt het dat de 
Commissie geen strategie heeft om op te 
treden tegen belastingparadijzen; dringt 
er bij de Commissie op aan doortastend op 
te treden door middel van een systeem van 
stimulansen en sancties tegen 
belastingontduiking en illegale 
kapitaalvlucht, waardoor de Europese 
economie in haar functioneren wordt 
belemmerd; verwijst eens te meer naar het 
standpunt dat het in februari 2010 bij de 
goedkeuring van zijn verslag over de 
bevordering van goed bestuur in 
belastingzaken heeft ingenomen;

Or. en
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Amendement 48
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. betreurt het dat de Commissie in 
haar voorstellen met geen woord rept over 
de invoering van een belasting op 
financiële transacties, waarop door het 
Europees Parlement in oktober 2010 is 
aangedrongen;

Or. en

Amendement 49
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. herhaalt dat er een meer kmo-vriendelijk 
regelgevingskader moet worden gecreëerd 
door het effect van nieuwe wet- of 
regelgevingsmaatregelen op kmo's grondig 
te beoordelen;

7. herhaalt dat er een meer kmo-vriendelijk 
regelgevingskader moet worden gecreëerd 
door het effect van nieuwe wet- of 
regelgevingsmaatregelen op kmo's grondig 
te beoordelen; dringt tevens aan op meer 
stimuleringsmaatregelen en een 
krachtiger optreden en meer politieke wil 
van de zijde van de lidstaten om de interne 
markt te verbeteren;

Or. en

Amendement 50
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 
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Ontwerpadvies Amendement

7. herhaalt dat er een meer kmo-vriendelijk 
regelgevingskader moet worden gecreëerd 
door het effect van nieuwe wet- of 
regelgevingsmaatregelen op kmo's grondig 
te beoordelen;

7. herhaalt dat er een meer kmo-vriendelijk 
regelgevingskader moet worden gecreëerd 
door het effect van nieuwe wet- of 
regelgevingsmaatregelen op kmo's en hun 
werknemers grondig te beoordelen;
benadrukt de noodzaak om de bestaande 
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften 
voor werknemers in stand te houden en 
wijst erop dat een algehele afschaffing 
van deze regelingen de verkeerde weg is;

Or. en

Amendement 51
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. herhaalt dat er een meer kmo-vriendelijk 
regelgevingskader moet worden gecreëerd 
door het effect van nieuwe wet- of 
regelgevingsmaatregelen op kmo's grondig 
te beoordelen;

7. herhaalt dat er een meer kmo-vriendelijk 
regelgevingskader moet worden gecreëerd 
door het effect van nieuwe wet- of 
regelgevingsmaatregelen voor kmo's in de 
zin van terugdringing van 
bureaucratische rompslomp, versterking 
van het concurrentievermogen en 
bevordering van betere banen grondig te 
beoordelen;

Or. en

Amendement 52
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat de Commissie en 
de lidstaten zich moeten blijven inspannen 
voor verlichting van de administratieve 
lasten voor bedrijven, teneinde de verdere 
ontwikkeling van de interne markt te 
stimuleren en aldus bij te dragen tot het 
scheppen van nieuwe banen;

Or. en

Amendement 53
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt hoe belangrijk het is 
openbare aanbestedingen beter te 
benutten om werkgelegenheid, sociale 
vooruitgang en innovatie te bevorderen; 
vraagt de Commissie initiatieven te nemen 
om openbare aanbestedingen open te 
stellen en gemakkelijker toegankelijk te 
maken voor kmo's.

8. wijst op het belang van een betere 
benutting van de mogelijkheden van 
precommerciële inkoop door de overheid 
ter ondersteuning van innovatie, een 
essentiële voorwaarde voor duurzame 
groei, werkgelegenheid en sociale 
vooruitgang; dringt er bij de Commissie 
op aan initiatieven te nemen om openbare 
aanbestedingen open te stellen en 
gemakkelijker toegankelijk te maken voor
mkb-bedrijven, zowel in de EU als in 
derde landen.

Or. en

Amendement 54
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 
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Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt hoe belangrijk het is openbare 
aanbestedingen beter te benutten om 
werkgelegenheid, sociale vooruitgang en 
innovatie te bevorderen; vraagt de 
Commissie initiatieven te nemen om 
openbare aanbestedingen open te stellen en 
gemakkelijker toegankelijk te maken voor 
kmo's.

8. benadrukt hoe belangrijk het is openbare 
aanbestedingen beter te benutten om 
werkgelegenheid, sociale vooruitgang en 
innovatie te bevorderen; dringt er bij de 
Commissie op aan initiatieven te nemen 
om mkb-bedrijven ertoe aan te sporen in 
veel grotere aantallen in te schrijven op
openbare aanbestedingen en ze 
gemakkelijker toegang te verschaffen tot 
dergelijke aanbestedingen, onder meer via 
joint ventures.

Or. en

Amendement 55
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt hoe belangrijk het is openbare 
aanbestedingen beter te benutten om 
werkgelegenheid, sociale vooruitgang en 
innovatie te bevorderen; vraagt de 
Commissie initiatieven te nemen om 
openbare aanbestedingen open te stellen en 
gemakkelijker toegankelijk te maken voor
kmo's.

8. benadrukt hoe belangrijk het is openbare 
aanbestedingen beter te benutten om 
werkgelegenheid, sociale vooruitgang en 
innovatie te bevorderen; dringt er bij de 
Commissie op aan initiatieven te nemen 
om dit aspect ook te betrekken bij haar 
voorstel nr. 17 en na te gaan hoe openbare 
aanbestedingen kunnen worden 
opengesteld en gemakkelijker toegankelijk
gemaakt voor mkb-bedrijven.

Or. en

Amendement 56
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 
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Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt hoe belangrijk het is openbare 
aanbestedingen beter te benutten om 
werkgelegenheid, sociale vooruitgang en 
innovatie te bevorderen; vraagt de 
Commissie initiatieven te nemen om 
openbare aanbestedingen open te stellen en 
gemakkelijker toegankelijk te maken voor 
kmo's.

8. benadrukt hoe belangrijk het is openbare 
aanbestedingen beter te benutten om 
werkgelegenheid, sociale vooruitgang en 
innovatie te bevorderen; dringt er bij de 
Commissie op aan initiatieven te nemen 
om openbare aanbestedingen open te 
stellen en gemakkelijker toegankelijk te 
maken voor kmo's; dringt er tevens bij de 
Commissie op aan de Unie beter in staat 
te stellen symmetrische toegang tot 
openbare aanbestedingen te waarborgen; 
wijst er eens te meer op dat in contracten 
voor overheidsopdrachten alle sociale en 
milieunormen in acht moeten worden 
genomen.

Or. en

Amendement 57
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt hoe belangrijk het is openbare 
aanbestedingen beter te benutten om 
werkgelegenheid, sociale vooruitgang en 
innovatie te bevorderen; vraagt de 
Commissie initiatieven te nemen om 
openbare aanbestedingen open te stellen en 
gemakkelijker toegankelijk te maken voor 
kmo's.

8. benadrukt hoe belangrijk het is openbare 
aanbestedingen beter te benutten om 
werkgelegenheid, sociale vooruitgang en 
innovatie te bevorderen; dringt er bij de 
Commissie op aan initiatieven te nemen 
om openbare aanbestedingen open te 
stellen en gemakkelijker toegankelijk te 
maken voor kmo's; verzoekt de Commissie 
de opneming van sociale en 
milieuclausules in overheidsopdrachten te 
blijven aanmoedigen; is een sterk 
voorstander van vereenvoudiging en 
actualisering van de Europese 
regelgeving, opdat er meer contracten 
kunnen worden gegund aan inschrijvers 
die momenteel ondervertegenwoordigd 
zijn, zoals mkb-bedrijven of 
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ondernemingen in de sector sociale 
economie.

Or. en

Amendement 58
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. stelt voor, een "mkb-toets" deel te 
laten uitmaken van de effectbeoordeling 
van nieuwe wetgevingsvoorstellen, zodat 
kan worden gegarandeerd dat toekomstige 
voorstellen uit concurrentieoogpunt niet 
in het nadeel uitpakken van kleine 
bedrijven;

Or. en

Amendement 59
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. onderstreept dat effectieve 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten in hoge mate bepalend 
is voor de werkgelegenheidssituatie; is 
derhalve verheugd dat de Commissie heeft 
aangekondigd met wetgevingsvoorstellen 
te zullen komen om de nieuwe 
piraterijpraktijken via het internet aan te 
pakken en de douane op dit gebied 
effectiever te laten optreden;

Or. en
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Amendement 60
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is bezorgd over de distorsie die 
binnen de interne markt wordt 
veroorzaakt doordat de omvang van de 
belastingfraude van lidstaat tot lidstaat 
verschilt; verzoekt de Commissie haar 
voorstel nr. 19 uit te breiden met een 
effectbeoordeling van de respectieve 
problemen die in de lidstaten worden 
veroorzaakt door belastingontduiking en 
door de zwarte economie, en vervolgens 
een gecoördineerde strategie op zowel 
nationaal als EU-niveau te definiëren om 
te kunnen profiteren van optimale 
praktijken in de strijd tegen 
belastingfraude en -ontduiking, voor de 
belastingbetaler de nodige stimulansen te 
creëren om zijn belastingen punctueel te 
betalen en de belastingautoriteiten in de 
lidstaten ertoe te brengen doeltreffende 
preventieve maatregelen te treffen tegen 
alle vormen van fiscaal wangedrag;

Or. en

Amendement 61
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is van mening dat een bredere 
breedbandpenetratie en een ruimere 
toepassing van ICT de werking van de 
interne markt ten goede zal komen en zal 
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bijdragen tot de economische groei en 
werkgelegenheid in de EU, met name voor 
mkb-bedrijven;

Or. en

Amendement 62
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is een sterk voorstander van het 
initiatief om EU-projectobligaties uit te 
geven voor de financiering van Europese 
projecten en is van mening dat hier voor 
Europa een dringende taak ligt weggelegd 
uit een oogpunt van strategische 
investeringen en het creëren van 
werkgelegenheid, hetgeen betekent dat het 
niet voldoende is om te "overwegen" de 
uitgifte daarvan te stimuleren, zoals in de 
desbetreffende mededeling van de 
Commissie staat te lezen; verzoekt de 
Commissie met een concreet voorstel voor 
de uitgifte van EU-projectobligaties te 
komen;

Or. en

Amendement 63
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is van mening dat de 
totstandbrenging van een interne 
energiemarkt niet alleen gericht moet zijn 
op de versterking van het 
concurrentievermogen van het 
bedrijfsleven, maar ook op het handhaven 
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van energieprijzen die voor zowel 
consumenten als bedrijven betaalbaar 
zijn;

Or. en

Amendement 64
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. onderstreept het belang van een 
betere communicatie en van uitbreiding 
van het informatiesysteem voor de interne 
markt, aangezien dit van cruciaal belang 
is om met name mkb-bedrijven van 
duidelijke informatie over de interne 
markt te voorzien;

Or. en

Amendement 65
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. beschouwt de coördinatie van het 
fiscaal beleid als een de voornaamste 
meerwaarde toevoegende maatregelen die 
Mario Monti in zijn verslag aan de 
Commissie heeft voorgesteld; is derhalve 
ingenomen met het initiatief voor een 
richtlijn betreffende een 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting, die een einde 
moet maken aan de ongezonde 
belastingconcurrentie tussen de lidstaten, 



PE456.898v01-00 36/36 AM\854927NL.doc

NL

welke een negatieve uitwerking heeft op 
de werkgelegenheid en de 
overheidsfinanciën;

Or. en

Amendement 66
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. onderstreept dat het belangrijk is 
de juridische belemmeringen voor 
grensoverschrijdende activiteiten op te 
heffen; roept de Commissie ertoe op 
binnen de interne markt een voor alle 
soorten bedrijven 'gelijk speelveld' te 
creëren door de nodige stappen te 
ondernemen om voorstellen te 
introduceren voor Europese statuten voor 
verenigingen, onderlinge maatschappijen 
en stichtingen, een haalbaarheidsstudie 
en een effectbeoordeling voor de statuten 
voor verenigingen en onderlinge 
maatschappijen voor te stellen en te zijner 
tijd de effectbeoordeling voor het statuut 
voor stichtingen te voltooien;

Or. en


