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Amendement 1
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

-1. merkt op dat de interne markt als 
ruggengraat van het Europees project en 
als fundament waarop duurzame welvaart 
in de EU wordt gecreëerd, de steun van 
allen vereist;

Or. en

Amendement 2
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over de benadering van de 
Commissie, die dialoog en partnerschap 
centraal stelt in de hernieuwde interne 
markt, en dringt bij alle belanghebbenden 
aan op grotere inspanningen om deze 
benadering in de praktijk te brengen, zodat 
de interne markt een volwaardige rol kan 
vervullen bij het bevorderen van een
sociale markteconomie met veel 
concurrentiekracht;

1. is verheugd over de benadering van de 
Commissie, die dialoog en partnerschap 
centraal stelt in de hernieuwde interne 
markt, en dringt bij alle belanghebbenden 
aan op grotere inspanningen om deze 
benadering in de praktijk te brengen, zodat 
de interne markt een volwaardige rol kan 
vervullen bij het bevorderen van groei en
een markteconomie met veel 
concurrentiekracht;

Or. en

Amendement 3
Françoise Castex

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. betreurt dat de mededeling over de 
Single Market Act niet meer gewicht legt 
bij de lokale autoriteiten die in de interne 
markt op economisch en sociaal vlak een 
essentiële rol vervullen; herinnert eraan 
dat protocol nr. 26 bij het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie een ruime discretionaire 
bevoegdheid waarborgt om diensten van 
algemeen economisch belang te 
organiseren, te beheren en te financieren; 
verzoekt de Commissie initiatieven te 
nemen om de toepassing van dit protocol 
te waarborgen;

Or. en

Amendement 4
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat vooruitgang op 
het gebied van de interne markt niet 
gebaseerd mag zijn op het principe van de 
kleinste gemene deler; dringt er derhalve 
bij de Commissie op aan het voortouw te 
nemen en met gedurfde voorstellen te 
komen; moedigt de lidstaten aan gebruik 
te maken van het instrument van de 
versterkte samenwerking op gebieden 
waar geen overeenstemming kan worden 
bereikt tussen de 27 lidstaten, zoals 
momenteel gebeurt op het gebied van 
octrooien; is van mening dat het andere 
landen daarbij vrijstaat om zich in een 
later stadium bij deze 
speerpuntinitiatieven aan te sluiten;

Or. en
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Amendement 5
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. beveelt de Commissie aan in het 
kader van voorstel nr. 48 een 
onafhankelijke studie te laten uitvoeren 
om de 20 voornaamste met de interne 
markt samenhangende bronnen van 
ontevredenheid en frustratie te 
identificeren waarmee burgers iedere dag 
te maken hebben, in het bijzonder met 
betrekking tot e-handel, 
grensoverschrijdende gezondheidszorg en 
de wederzijdse erkenning van 
beroepskwalificaties;

Or. en

Amendement 6
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. moedigt de Commissie aan haar 
voorstel nr. 47 over afdwinging af te 
ronden door een voorstel toe te voegen om 
een uitstelbepaling ("sunrise clause") in 
te voeren, waardoor wordt gewaarborgd 
dat EU-wetgeving inzake de interne markt 
op een bepaald moment automatisch in 
werking treedt als de lidstaten de 
wetgeving niet tijdig hebben omgezet; 
benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de degelijke 
afdwinging van regelgeving op 
gezondheids- en veiligheidsgebied, alsook 
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van andere regelgeving op sociaal gebied 
zoals arbeidsduur;

Or. en

Amendement 7
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat een sterkere 
eenmaking en een grotere 
concurrentiekracht van de interne markt
alleen een realiteit zullen worden voor 
zover de interne markt in het dagelijkse 
leven voordelen oplevert voor werknemers, 
studenten, gepensioneerden en burgers in 
het algemeen en voor bedrijven, met name 
het midden- en kleinbedrijf;

2. is van mening dat een competitieve
interne markt zonder grenzen moet worden
voltooid die in het dagelijkse leven
concrete voordelen oplevert voor 
werknemers, studenten, gepensioneerden 
en burgers in het algemeen en voor 
bedrijven, met name het midden- en 
kleinbedrijf;

Or. en

Amendement 8
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat een sterkere 
eenmaking en een grotere 
concurrentiekracht van de interne markt 
alleen een realiteit zullen worden voor 
zover de interne markt in het dagelijkse 
leven voordelen oplevert voor werknemers, 
studenten, gepensioneerden en burgers in 
het algemeen en voor bedrijven, met name 
het midden- en kleinbedrijf;

2. is van mening dat een grotere 
concurrentiekracht van de interne markt 
alleen een realiteit zal worden voor zover 
de interne markt in het dagelijkse leven 
voordelen oplevert voor werknemers, 
studenten, gepensioneerden en burgers in 
het algemeen en voor bedrijven, met name 
het midden- en kleinbedrijf;

Or. en
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Amendement 9
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat goed bestuur van 
cruciaal belang is voor het verwezenlijken 
van de economische en sociale 
doelstellingen van de interne markt, 
waaronder vrij verkeer van werknemers en 
gepensioneerden, alsmede de bevordering 
van een hoog niveau van werkgelegenheid, 
het waarborgen van adequate sociale 
bescherming, bestrijding van sociale 
uitsluiting en hoogwaardig onderwijs en 
opleiding;

3. is van mening dat goed bestuur en 
rechtszekerheid van cruciaal belang zijn
voor het verwezenlijken van de 
economische en sociale doelstellingen van 
de interne markt, waaronder vrij verkeer 
van werknemers en gepensioneerden, 
alsmede de bevordering van een hoog 
niveau van werkgelegenheid, het 
waarborgen van adequate sociale 
bescherming, bestrijding van sociale 
uitsluiting en hoogwaardig onderwijs en 
opleiding;

Or. en

Amendement 10
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat goed bestuur van 
cruciaal belang is voor het verwezenlijken 
van de economische en sociale 
doelstellingen van de interne markt, 
waaronder vrij verkeer van werknemers en 
gepensioneerden, alsmede de bevordering 
van een hoog niveau van werkgelegenheid, 
het waarborgen van adequate sociale 
bescherming, bestrijding van sociale 
uitsluiting en hoogwaardig onderwijs en 
opleiding;

3. is van mening dat goed bestuur van 
cruciaal belang is voor het verwezenlijken 
van de economische en sociale 
doelstellingen van de interne markt, 
waaronder vrij verkeer van werknemers, 
alsmede de bevordering van een hoog 
niveau van werkgelegenheid, het 
waarborgen van adequate sociale 
bescherming, bestrijding van sociale 
uitsluiting, hoogwaardig onderwijs en 
opleiding en meeneembare 
pensioenrechten;
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Or. en

Amendement 11
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat goed bestuur van 
cruciaal belang is voor het verwezenlijken 
van de economische en sociale 
doelstellingen van de interne markt, 
waaronder vrij verkeer van werknemers en 
gepensioneerden, alsmede de bevordering 
van een hoog niveau van werkgelegenheid, 
het waarborgen van adequate sociale 
bescherming, bestrijding van sociale 
uitsluiting en hoogwaardig onderwijs en 
opleiding;

3. is van mening dat goed bestuur van 
cruciaal belang is voor het verwezenlijken 
van de economische en sociale 
doelstellingen van de interne markt, 
waaronder vrij verkeer van personen, 
alsmede de bevordering van een hoog 
niveau van werkgelegenheid, het 
waarborgen van adequate sociale 
bescherming, bestrijding van sociale 
uitsluiting en hoogwaardig onderwijs en 
opleiding;

Or. en

Amendement 12
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ingenomen met de maatregelen 
die de Commissie zal invoeren, met name 
de geplande concordantietabellen; 
verzoekt de Commissie 
concordantietabellen toe te passen voor 
alle regelgeving en niet alleen voor de 
prioritaire richtlijnen;

Or. en
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Amendement 13
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. erkent de belangrijke rol van 
EURES bij de bevordering van het vrij 
verkeer van werknemers in de Unie en bij 
het waarborgen van nauwe samenwerking 
tussen nationale arbeidsbureaus; verzoekt 
de lidstaten het bestaan van deze nuttige 
dienst sterker onder de publieke aandacht 
te brengen opdat meer EU-burgers ten 
volle kunnen profiteren van 
werkgelegenheidskansen in geheel de EU;

Or. en

Amendement 14
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept het belang van 
ondersteunende netwerken en
instrumenten, zoals EURES en SOLVIT,
om de Europese burgers en bedrijven te 
laten profiteren van de interne markt;
verzoekt de lidstaten deze instrumenten
sterker onder de publieke aandacht te 
brengen;

4. onderstreept het belang van 
ondersteunende netwerken zoals SOLVIT
en de Europese consumentencentra om de 
Europese burgers en bedrijven te laten 
profiteren van de interne markt; is ten 
zeerste verheugd over de aankondiging 
van de Commissie om verder werk te 
maken van één centraal aanspreekpunt 
waar alle bestaande diensten op één 
plaats toegankelijk zijn en waar burgers 
en ondernemingen terecht kunnen voor 
informatie over en bijstand bij de 
uitoefening van hun rechten in de interne 
markt alsook voor praktische informatie 
over nationale regels en procedures; 
verzoekt de lidstaten dit centrale 
aanspreekpunt en de diensten waaruit het 
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bestaat sterker onder de publieke aandacht 
te brengen;

Or. en

Amendement 15
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept het belang van 
ondersteunende netwerken en 
instrumenten, zoals EURES en SOLVIT, 
om de Europese burgers en bedrijven te 
laten profiteren van de interne markt; 
verzoekt de lidstaten deze instrumenten 
sterker onder de publieke aandacht te 
brengen;

4. onderstreept het belang van 
ondersteunende netwerken en 
instrumenten, zoals EURES en SOLVIT, 
om de Europese burgers en bedrijven te 
laten profiteren van de interne markt; 
verzoekt de lidstaten deze instrumenten 
sterker onder de publieke aandacht te 
brengen; is van oordeel dat met name 
kleine en middelgrote ondernemingen het 
meest behoefte hebben aan het SOLVIT-
netwerk; betreurt dat SOLVIT bij veel 
belanghebbenden niet gekend is en dat 
het evenmin de status heeft die het 
verdient; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bijgevolg met klem op te treden 
en de lacunes weg te werken;

Or. en

Amendement 16
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. betreurt dat de Commissie in haar 
pakket het enorme probleem van de 
grensoverschrijdende aard van de 
Europese grijze economie niet heeft 
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behandeld; herhaalt zijn standpunt dat 
het in februari 2009 heeft ingenomen bij 
de goedkeuring van het verslag over de 
sociale verantwoordelijkheid van 
onderaannemers in productieketens; zou 
willen weten of de Commissie 
daadwerkelijk een effectbeoordeling heeft 
uitgevoerd van een communautair 
instrument voor ketenaansprakelijkheid 
als middel om de transparantie van 
onderaannemingsprocessen te vergroten 
en een betere naleving van 
communautaire en nationale wetgeving te 
bewerkstelligen, zoals het Parlement heeft 
gevraagd;

Or. en

Amendement 17
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie betreffende het gebruik van 
alternatieven voor de oplossing van 
geschillen in de EU; betreurt de 
toenemende geschillencultuur op het 
gebied van industriële betrekkingen, die 
een ernstige bedreiging vormt voor het 
evenwicht tussen de sociale partners in 
geheel Europa en die, als zij zich zo 
verder ontwikkelt, instabiliteit en zelfs 
sociale onrust kan veroorzaken; verzoekt 
de Commissie het toepassingsgebied van 
alternatieve geschillenoplossing uit te 
breiden tot grensoverschrijdende 
geschillen in arbeidskwesties en tot de 
problemen van rechtspraakshopping bij 
kwesties inzake collectieve 
arbeidsovereenkomsten en stakingsrecht;

Or. en
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Amendement 18
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. verzoekt de Commissie de 
Brussel I-verordening te wijzigen en een 
bepaling vast te stellen die de exclusieve 
rechtsbevoegdheid toewijst aan de 
rechtbanken van de plaats waar de eerste 
staking zal plaatsvinden of heeft 
plaatsgevonden;

Or. en

Amendement 19
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat het van belang is de 
belanghebbenden sterker en eerder te 
betrekken bij het uitstippelen, goedkeuren, 
uitvoeren en bewaken van de maatregelen 
ter bevordering van de groei en de rechten 
van de burgers op de interne markt; 
onderstreept verder dat de dialoog met de 
sociale partners en het maatschappelijk 
middenveld essentieel is om het 
vertrouwen in de interne markt te 
herstellen;

5. onderstreept dat het van belang is de 
belanghebbenden sterker en eerder te 
betrekken bij het uitstippelen, goedkeuren, 
uitvoeren en bewaken van de maatregelen 
ter bevordering van de groei en de rechten 
van de burgers op de interne markt; wijst 
erop dat veel van de voorgestelde 
maatregelen uit de Single Market Act 
onder de bevoegdheid van nationale of 
subnationale autoriteiten vallen en dat 
deze er bijgevolg in alle stadia actief 
moeten worden bij betrokken;
onderstreept verder dat de dialoog met de 
sociale partners en het maatschappelijk 
middenveld essentieel is om het 
vertrouwen in de interne markt te 
herstellen;
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Or. en

Amendement 20
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat het van belang is de 
belanghebbenden sterker en eerder te 
betrekken bij het uitstippelen, goedkeuren, 
uitvoeren en bewaken van de maatregelen 
ter bevordering van de groei en de rechten 
van de burgers op de interne markt; 
onderstreept verder dat de dialoog met de 
sociale partners en het maatschappelijk 
middenveld essentieel is om het 
vertrouwen in de interne markt te 
herstellen;

5. onderstreept dat het van belang is de 
belanghebbenden sterker en eerder te 
betrekken bij het uitstippelen, goedkeuren, 
uitvoeren en bewaken van de maatregelen 
ter bevordering van de groei en de rechten 
van de burgers op de interne markt; 
onderstreept verder dat de dialoog met de 
sociale partners en het maatschappelijk 
middenveld essentieel is om het 
vertrouwen in de interne markt te 
herstellen; verwacht dat de Commissie met 
nieuwe en gedurfde ideeën komt over hoe 
deze dialoog daadwerkelijk kan worden 
verbeterd; dringt erop aan dat de sociale 
partners worden betrokken bij en 
geraadpleegd over alle relevante 
regelgeving betreffende de interne markt 
die een invloed heeft op de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 21
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 22
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie nauw met de 
sociale partners samen te werken, met 
name bij de uitvoering en handhaving van 
de wetgeving waarop het 
internemarktproject stoelt, en hen te 
ondersteunen en aan te moedigen om hun 
kennis en ervaring op deze gebieden met 
elkaar te delen.

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
nauw met de sociale partners samen te 
werken, met name bij de uitvoering en 
handhaving van de wetgeving waarop het 
internemarktproject stoelt, en hen te 
ondersteunen en aan te moedigen om hun 
kennis en ervaring op deze gebieden met 
elkaar te delen.

Or. en

Amendement 23
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie nauw met de 
sociale partners samen te werken, met 
name bij de uitvoering en handhaving van 
de wetgeving waarop het 
internemarktproject stoelt, en hen te 
ondersteunen en aan te moedigen om hun 
kennis en ervaring op deze gebieden met 
elkaar te delen.

6. verzoekt de Commissie nauw met de 
sociale partners samen te werken, met 
name bij de uitvoering en handhaving van 
de wetgeving waarop het 
internemarktproject stoelt; verzoekt de 
Commissie concrete maatregelen voor te 
stellen om hen er actief en doeltreffend bij 
te betrekken, hen te ondersteunen en aan te 
moedigen om hun kennis, ervaring en
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beste praktijken op deze gebieden met 
elkaar te delen.

Or. en

Amendement 24
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie nauw met de 
sociale partners samen te werken, met 
name bij de uitvoering en handhaving van 
de wetgeving waarop het 
internemarktproject stoelt, en hen te 
ondersteunen en aan te moedigen om hun 
kennis en ervaring op deze gebieden met 
elkaar te delen.

6. verzoekt de Commissie nauw met de 
sociale partners samen te werken, met 
name hen actief te betrekken bij de
ontwikkeling, voorstelling, uitvoering en 
handhaving van de wetgeving waarop het 
internemarktproject stoelt, en hen te 
ondersteunen en aan te moedigen om hun 
kennis en ervaring op deze gebieden met 
elkaar te delen.

Or. en

Amendement 25
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie een strategie te ontwikkelen 
om het informatiesysteem voor de interne 
markt (IMI) ruimer te kunnen toepassen 
en het met andere netwerken te integreren 
teneinde efficiënter administratief samen 
te werken en de regelgeving betreffende 
de interne markt beter toe te passen;

Or. en
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Amendement 26
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat kleine en middelgrote 
ondernemingen aanzienlijk bijdragen aan 
het creëren van banen en groei en 
verzoekt de Commissie daarom de 
obstakels voor de oprichting van nieuwe 
kmo's weg te nemen en ondernemerschap 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 27
Emilie Turunen
Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van oordeel dat het proces van 
wederzijdse evaluatie waarin de 
Dienstenrichtlijn voorziet, niet als een 
model kan worden beschouwd omdat het 
te veel is toegespitst op technische 
aspecten over hoe de richtlijn in de 
lidstaten is uitgevoerd en omgezet, in 
plaats van de beleidsimpact te beoordelen; 
is van oordeel dat alle regelgeving 
betreffende de interne markt tegen 
meerdere dimensies moet worden 
beoordeeld (reële gevolgen voor de 
economie, de kwaliteit van producten en 
diensten, sociale en maatschappelijke 
gevolgen), met op de eerste plaats de 
bestaande regelgeving betreffende de 
liberalisering van diensten van algemeen 
belang zoals post-, vervoer- en 
energiediensten;
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Or. en

Amendement 28
Françoise Castex

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van oordeel dat "goed bestuur" 
van de interne markt de rol van bestaande 
adviesorganen op Europees niveau, met 
name het Europees Economisch en 
Sociaal Comité, het Comité van de 
Regio's, raden voor sectoraal overleg en 
vertegenwoordigers van werknemers en 
consumenten, moet eerbiedigen en 
versterken;

Or. en

Amendement 29
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie om een aanbeveling voor 
alternatieve geschillenoplossing in de EU 
voor te stellen;

Or. en


