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Amendement 1
David Casa

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het 
mededingingsbeleid erop gericht is de 
goede werking van de interne markt en de 
laagste prijzen te waarborgen;

A. overwegende dat een krachtig 
mededingingsbeleid erop gericht is 
consumenten te beschermen tegen 
oneerlijke, suboptimale, niet-
concurrerende prijzen; overwegende dat 
een evenwichtige mededinging over het 
algemeen de welvaart bevordert; 
overwegende dat het mededingingsbeleid 
niet bedoeld is om op microniveau beleid 
te voeren, maar om duidelijke en eerlijke 
regels te handhaven voor een 
doeltreffende werking van de 
marktkrachten;

Or. en

Amendement 2
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het 
mededingingsbeleid erop gericht is de 
goede werking van de interne markt en de 
laagste prijzen te waarborgen;

A. overwegende dat het 
mededingingsbeleid erop gericht is de 
goede werking van de interne markt, 
gelijke spelregels en de laagste prijzen te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 3
Françoise Castex
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Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het 
mededingingsbeleid erop gericht is de 
goede werking van de interne markt en de 
laagste prijzen te waarborgen;

A. overwegende dat het 
mededingingsbeleid erop gericht is 
consumenten tegen 
concurrentiebeperkende praktijken te 
beschermen en de goede werking van de 
interne markt en de laagste prijzen te 
waarborgen;

Or. fr

Amendement 4
David Casa

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat een 
concurrentiekrachtige markt voor 
goederen en diensten voor een grotere 
vraag naar arbeid en dus voor meer 
werkgelegenheid zorgt, en dat een 
concurrentiekrachtige arbeidsmarkt vice 
versa tot een grotere beschikbaarheid van 
goederen en diensten leidt;

Or. en

Amendement 5
Françoise Castex

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de 
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rechtsvordering, openbare investeringen 
en DAEB van essentieel belang zijn voor 
de sociale cohesie, met name in de context 
van de crisis;

Or. fr

Amendement 6
David Casa

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat met name 
jeugdwerkloosheid op de interne markt de 
Europese Unie zorgen baart, en dat 
jongeren het meest te leiden hebben onder 
werkloosheid als gevolg van ondermaats 
presterende markten;

Or. en

Amendement 7
David Casa

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat Protocol nr. 26 bij het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie voorziet in de ruime 
discretionaire bevoegdheid van de 
autoriteiten om diensten van algemeen 
economisch belang te verrichten, te doen 
verrichten en te organiseren;

C. overwegende dat in artikel 14 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is bepaald dat de gewone 
wetgevingsprocedure van toepassing is 
voor het vaststellen van de – met name 
economische en financiële – voorwaarden 
voor het goede functioneren van diensten 
van algemeen economisch belang 
(DAEB);

Or. en
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Amendement 8
David Casa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert aan de tenuitvoerlegging, in 
2012, van het staatssteunpakket; vindt het 
goed dat er bepaalde maatregelen tot 
vrijstelling van kennisgeving getroffen zijn;
verzoekt de Commissie een balans van de 
tenuitvoerlegging op te maken;

1. herinnert aan de tenuitvoerlegging, in 
2012, van het staatssteunpakket; vindt het 
goed dat er bepaalde maatregelen tot 
vrijstelling van kennisgeving zijn getroffen
voor waardevolle overheidsinvesteringen;
verzoekt de Commissie een balans van de 
tenuitvoerlegging op te maken;

Or. en

Amendement 9
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert aan de tenuitvoerlegging, in 
2012, van het staatssteunpakket; vindt het 
goed dat er bepaalde maatregelen tot 
vrijstelling van kennisgeving getroffen 
zijn; verzoekt de Commissie een balans 
van de tenuitvoerlegging op te maken;

1. herinnert aan de tenuitvoerlegging, in 
2012, van het staatssteunpakket; vindt het 
goed dat er bepaalde maatregelen tot 
vrijstelling van kennisgeving getroffen 
zijn; verzoekt de Commissie een balans 
van de tenuitvoerlegging op te maken, 
rekening houdende met de ernstige 
effecten van de economische crisis, die 
nog altijd voelbaar zijn;

Or. es

Amendement 10
Françoise Castex
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert aan de tenuitvoerlegging, in 
2012, van het staatssteunpakket; vindt het 
goed dat er bepaalde maatregelen tot 
vrijstelling van kennisgeving getroffen 
zijn; verzoekt de Commissie een balans 
van de tenuitvoerlegging op te maken;

1. herinnert aan de tenuitvoerlegging, in 
2012, van het staatssteunpakket; vindt het 
goed dat er bepaalde maatregelen tot 
vrijstelling van kennisgeving getroffen 
zijn; verzoekt de Commissie een balans 
van de tenuitvoerlegging op te maken met 
inbegrip van eventuele kwantitatieve en 
kwalitatieve effecten op de 
werkgelegenheid en op de dienstverlening 
aan de burger;

Or. fr

Amendement 11
Françoise Castex

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. brengt in herinnering dat het 
subsidiariteitsbeginsel, de democratische 
controle en de bevordering van het 
algemeen belang ook basisbeginselen van 
de Europese Unie zijn;
(Gelieve in te voegen voor paragraaf 1.)

Or. fr

Amendement 12
Françoise Castex

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. meent dat de Commissie andere 
maatregelen moet nemen ter 
vermindering van de rechtsonzekerheid 
waarmee de SDAB's te kampen hebben 
als gevolg van de toepassing van de 
mededingingsregels door de Commissie 
en de interpretatie daarvan door het Hof; 
verzoekt de Commissie te verduidelijken 
dat de mededingingsregels niet van 
toepassing zijn op collectieve goederen, 
openbare diensten, diensten van algemeen 
belang en de non-profitsector, maar dat 
deze volgens het subsidiariteitsbeginsel 
onder de bevoegdheid van de nationale of 
regionale overheden vallen en uitsluitend 
gericht zijn op het openbaar belang;

Or. fr

Amendement 13
Françoise Castex

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept dat de lidstaten en de 
lokale overheden overeenkomstig de 
algemene beginselen van de Verdragen 
(non-discriminatie, gelijke behandeling, 
evenredigheid) vrij moeten kunnen 
beslissen hoe de SDAB's worden 
gefinancierd en georganiseerd; vestigt in 
deze context de aandacht op de sociale 
doelstellingen van de Unie en op de 
bevordering van de kwaliteit, de 
toegankelijkheid en de doeltreffendheid 
van deze diensten, zowel van openbare als 
van private leveranciers;

Or. fr
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Amendement 14
Françoise Castex

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. meent dat bijzondere aandacht 
moet worden geschonken aan de sociale 
huisvesting, die een belangrijke rol speelt 
bij de sociale inclusie, het verzachten van 
de gevolgen van de economische crisis en 
het creëren van banen die niet naar derde 
landen kunnen worden verplaatst; 
betreurt dat het pakket 
staatssteunmaatregelen van december 
2011 beperkingen inhoudt op het gebied 
van de sociale huisvesting van 
achterstandsgroepen of sociaal kansarme 
groepen; verzoekt de Commissie deze te 
restrictieve definitie te herzien; 

Or. fr

Amendement 15
Françoise Castex

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. heeft in 2012 kennisgenomen 
van het reactievermogen van de 
Commissie met betrekking tot de redding 
en de levensvatbaarheid van talloze 
financiële instellingen en de invoering 
van een tijdelijke noodregeling; is van 
oordeel dat dezelfde benadering zou 
moeten kunnen worden gevolgd voor het 
ondersteunen van andere in crisis 
verkerende industriesectoren;
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Or. fr

Amendement 16
David Casa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat de Europese Unie 
voor grote uitdagingen staat op het gebied 
van herindustrialisering, energietransitie en 
digitale apparatuur, waarvoor aanzienlijke 
investeringen nodig zijn; stelt dat het de 
verantwoordelijkheid van de overheden is 
om deze investeringen te stimuleren; is van 
mening dat het mededingingsbeleid 
dergelijke toekomstgerichte investeringen 
niet mag afremmen;

2. herinnert eraan dat de Europese Unie 
voor grote uitdagingen staat op het gebied 
van herindustrialisering, energietransitie en 
digitale apparatuur, waarvoor aanzienlijke 
investeringen nodig zijn; stelt dat het de 
verantwoordelijkheid van de overheden is 
om deze investeringen te stimuleren; is van 
mening dat het mededingingsbeleid 
dergelijke toekomstgerichte investeringen 
niet mag afremmen; merkt voorts op dat er 
op de Europese arbeidsmarkt sprake is 
van een discrepantie tussen door 
werknemers gevraagde en door jonge 
werkzoekenden aangeboden 
vaardigheden, en dat 
overheidsinvesteringen in het onderwijs 
met het oog op de verlaging van de 
jeugdwerkloosheid de doelstellingen van 
het mededingingsbeleid eerder 
belemmeren dan ondersteunen;

Or. en

Amendement 17
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat de Europese Unie 
voor grote uitdagingen staat op het gebied 
van herindustrialisering, energietransitie en 

2. herinnert eraan dat de Europese Unie 
voor grote uitdagingen staat op het gebied 
van herindustrialisering, energietransitie en 
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digitale apparatuur, waarvoor aanzienlijke 
investeringen nodig zijn; stelt dat het de 
verantwoordelijkheid van de overheden is 
om deze investeringen te stimuleren; is van 
mening dat het mededingingsbeleid 
dergelijke toekomstgerichte investeringen 
niet mag afremmen;

digitale apparatuur, waarvoor aanzienlijke 
investeringen nodig zijn; stelt dat het de 
verantwoordelijkheid van de overheden is 
om deze investeringen, die aanzienlijk 
werkgelegenheidspotentieel bieden, te 
stimuleren; is van mening dat het 
mededingingsbeleid dergelijke 
toekomstgerichte investeringen niet mag 
afremmen;

Or. en

Amendement 18
Françoise Castex

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat de Europese Unie 
voor grote uitdagingen staat op het gebied 
van herindustrialisering, energietransitie en 
digitale apparatuur, waarvoor aanzienlijke 
investeringen nodig zijn; stelt dat het de 
verantwoordelijkheid van de overheden is 
om deze investeringen te stimuleren; is van 
mening dat het mededingingsbeleid 
dergelijke toekomstgerichte investeringen 
niet mag afremmen;

2. herinnert eraan dat de Europese Unie 
voor grote uitdagingen staat op het gebied 
van herindustrialisering, energietransitie en 
digitale apparatuur, waarvoor aanzienlijke 
investeringen nodig zijn; gelooft dat 
ondernemingen, die gericht zijn op de 
rendabiliteit op korte termijn, niet in staat 
zijn langetermijninvesteringen zeker te 
stellen die noodzakelijk zijn voor het 
hervinden van duurzame en inclusieve 
groei; stelt dat het de verantwoordelijkheid 
van de overheden is om deze investeringen 
te stimuleren; is van mening dat het 
mededingingsbeleid dergelijke 
toekomstgerichte investeringen niet mag 
afremmen;

Or. fr

Amendement 19
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat de Europese Unie 
voor grote uitdagingen staat op het gebied 
van herindustrialisering, energietransitie en 
digitale apparatuur, waarvoor aanzienlijke 
investeringen nodig zijn; stelt dat het de 
verantwoordelijkheid van de overheden is 
om deze investeringen te stimuleren; is van 
mening dat het mededingingsbeleid 
dergelijke toekomstgerichte investeringen 
niet mag afremmen;

2. herinnert eraan dat de Europese Unie 
voor grote uitdagingen staat op het gebied 
van herindustrialisering, energietransitie en 
digitale apparatuur, waarvoor aanzienlijke 
investeringen nodig zijn, met inbegrip van 
sociale investeringen in onderwijs, 
opleiding en bijscholing, overeenkomstig 
het in februari 2013 door de Commissie 
gepresenteerde pakket sociale-
investeringsmaatregelen; stelt dat het de 
verantwoordelijkheid van de overheden is 
om deze investeringen te stimuleren; is van 
mening dat het mededingingsbeleid 
dergelijke toekomstgerichte investeringen 
niet mag afremmen;

Or. en

Amendement 20
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de uitbanning van de 
werkloosheid de voornaamste doelstelling 
moet zijn van het beleid inzake 
herstructureringsprocessen, en dat 
daarnaast moet worden erkend dat 
beleidsmaatregelen passende oplossingen 
moeten bieden voor iedere werknemer, 
rekening houdende met het feit dat 
concurrentie en 
bedrijfsherstructureringen de afgelopen 
decennia hebben geleid tot het verlies van 
banen in de verwerkende industrie binnen 
de Europese Unie, met name onder 
laagopgeleiden;

Or. en
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Amendement 21
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat het 
mededingingsbeleid in overeenstemming 
moet zijn met artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, waarin is bepaald dat de Unie bij al 
haar beleid en optreden rekening moet 
houden met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid; deze horizontale 
bepaling is van uitzonderlijk belang voor 
de interpretatie van de EU-wetgeving en 
voor het nemen van besluiten die van 
invloed zijn op de sectoren die het meest te 
lijden hebben onder de crisis en die te 
kampen hebben met grootschalig 
banenverlies;

Or. es

Amendement 22
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst er opnieuw op hoe belangrijk 
het is de Europese industriesectoren 
nieuw leven in te blazen door te investeren 
in de modernisering van 
productiemiddelen en door een 
mededingingsbeleid te voeren dat de 
opkomst van wereldwijd opererende 
industriegroepen mogelijk maakt;
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Or. fr

Amendement 23
Françoise Castex

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. juicht toe dat de Commissie op het 
gehele Europese grondgebied steun 
verleent voor de uitrol van 
breedbandinfrastructuur, aangezien deze 
het economische concurrentievermogen 
en de sociale cohesie bevordert; vraagt 
zich af of digitale diensten in Europa 
kunnen worden aangemerkt als DAEB;

Or. fr

Amendement 24
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. onderstreept dat er behoefte is aan 
structurele hervormingen, met inbegrip 
van een grondige herziening van het 
belastingstelsel, om fraude, 
belastingontduiking, belastingparadijzen 
en belastingconcurrentie tussen bedrijven 
te voorkomen;

Or. en

Amendement 25
Philippe Boulland
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. onderstreept hoe belangrijk het is bij 
openbare aanbestedingen rekening te 
houden met sociale en milieucriteria;

Or. fr

Amendement 26
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. is ervan overtuigd dat een beleid 
van sociale convergentie uitstekend kan 
samengaan met een krachtig economisch 
en mededingingsbeleid;

Or. fr

Amendement 27
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. heeft vragen bij het door de Commissie 
ingevoerde begrip "ongepaste steun";
herinnert eraan dat een 
doeltreffendheidsproef in verband met 
compensaties voor de openbare dienst 
volgens het Hof van Justitie niet relevant 
is;

3. heeft vragen bij het door de Commissie 
ingevoerde begrip "ongepaste steun"; 
herinnert eraan dat een 
doeltreffendheidsproef in verband met 
compensaties voor de openbare dienst 
volgens het Hof van Justitie niet relevant 
is; beveelt aan dat er beter onderscheid 
wordt gemaakt tussen subsidie, steun en 
investering, en dat er duidelijkheid wordt 
geboden over de regels die van toepassing 
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zijn wanneer de lidstaten, lokale of 
regionale organen of de privésector 
investeren in verschillende sectoren die 
economische of sociale diensten of een 
combinatie daarvan bieden; 

Or. en

Amendement 28
Françoise Castex

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. heeft vragen bij het door de Commissie 
ingevoerde begrip "ongepaste steun"; 
herinnert eraan dat een 
doeltreffendheidsproef in verband met 
compensaties voor de openbare dienst 
volgens het Hof van Justitie niet relevant 
is;

3. heeft vragen bij het door de Commissie 
ingevoerde begrip "ongepaste steun", en 
wenst dat de criteria voor doeltreffende 
steun nader worden toegelicht; herinnert 
eraan dat een doeltreffendheidsproef in 
verband met compensaties voor de 
openbare dienst volgens het Hof van 
Justitie niet relevant is;

Or. fr

Amendement 29
David Casa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. heeft vragen bij het door de Commissie 
ingevoerde begrip "ongepaste steun";
herinnert eraan dat een 
doeltreffendheidsproef in verband met
compensaties voor de openbare dienst
volgens het Hof van Justitie niet relevant 
is;

3. heeft vragen bij het door de Commissie 
ingevoerde begrip "ongepaste steun"; 
herinnert eraan dat een 
doeltreffendheidsproef volgens het Hof van 
Justitie niet relevant is voor de openbare 
dienst;

Or. en
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Amendement 30
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. beveelt aan dat de Commissie de 
interactie tussen enerzijds het 
mededingingsbeleid en anderzijds de 
doelstellingen van het sociaal, 
economisch en milieubeleid van de EU 
evalueert, rekening houdende met de 
moeilijkheden die komen kijken bij het 
waarborgen van passende toegang tot 
financiering voor de privésector en de 
sociale economie, het behalen van de 
doelstellingen voor 2020 en het in acht
nemen van de budgettaire en fiscale 
beperkingen die voortvloeien uit het 
stabiliteits- en groeipact;

Or. en

Amendement 31
Françoise Castex

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. heeft twijfels bij de benadering die 
de Commissie in haar jaarverslag volgt, 
waarbij ze het mededingingsbeleid 
beschouwt als een instrument van het
begrotingsbeleid en voor toezicht op 
overheidsuitgaven; vraagt zich ook af of 
deze handelwijze van de Commissie 
legitiem is;

Or. fr
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Amendement 32
David Casa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat de sociale en solidaire
economie, gezien de wijze waarop zij 
functioneert en gezien haar bijzondere 
doelstellingen, in aanmerking moet komen 
voor specifieke regels op het gebied van 
staatssteun;

4. is van mening dat de sociale economie, 
gezien de wijze waarop zij functioneert en 
gezien haar bijzondere doelstellingen, in 
aanmerking moet komen voor specifieke 
regels op het gebied van staatssteun, 
aangezien de steun voor organisaties 
zonder winstoogmerk en DAEB niet tot 
marktverstoring leidt;

Or. en

Amendement 33
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat de sociale en solidaire 
economie, gezien de wijze waarop zij
functioneert en gezien haar bijzondere
doelstellingen, in aanmerking moet 
komen voor specifieke regels op het 
gebied van staatssteun;

4. is van mening dat de 
mededingingsregels een bepaalde mate 
van flexibiliteit moeten omvatten ten 
aanzien van de sociale en solidaire 
economie en activiteiten die bijdragen aan 
specifieke sociale, economische en 
milieudoelstellingen van de EU, rekening 
houdende met de specifieke aard van de 
werking en de doelstellingen daarvan;

Or. en

Amendement 34
Alejandro Cercas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat de sociale en solidaire 
economie, gezien de wijze waarop zij 
functioneert en gezien haar bijzondere 
doelstellingen, in aanmerking moet komen 
voor specifieke regels op het gebied van 
staatssteun;

4. is van mening dat de sociale en solidaire 
economie, gezien de wijze waarop zij 
functioneert en gezien haar bijzondere 
doelstellingen, in aanmerking moet komen 
voor specifieke regels op het gebied van 
staatssteun; benadrukt dat het 
mededingingsbeleid niet als een excuus 
mag worden gebruikt om de diensten van 
algemeen economisch belang van de 
lidstaten te ondermijnen;

Or. es

Amendement 35
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat de sociale en solidaire 
economie, gezien de wijze waarop zij 
functioneert en gezien haar bijzondere 
doelstellingen, in aanmerking moet komen 
voor specifieke regels op het gebied van 
staatssteun;

4. is van mening dat een eigen reeks 
specifieke staatssteunregels van 
toepassing moet zijn op de sociale en 
solidaire economie, gezien de wijze 
waarop zij functioneert en gezien haar 
bijzondere doelstellingen;

Or. en

Amendement 36
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. betreurt het dat de Commissie 
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vasthoudt aan de beperkte reikwijdte van 
de vrijstellingen van de staatssteunregels 
op het gebied van sociale woningbouw, en 
dat deze in het recente pakket van DAEB 
beperkt blijven tot achterstandsgroepen of 
sociaal kansarme groepen; roept de 
Commissie op een flexibele en 
constructieve houding aan te nemen ten 
aanzien van lidstaten die als gevolg van 
deze definitie moeilijkheden ondervinden 
op het gebied van de sociale woningbouw;

Or. en

Amendement 37
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van oordeel dat het 
subsidiariteitsbeginsel sterk aanwezig is in 
de socialewoningsector en dat het 
Europees mededingingsbeleid geen 
belemmering mag vormen voor de 
ontwikkeling van nationale regelgeving 
voor een optimale sociale integratie;

Or. es

Amendement 38
David Casa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de kwaliteitsvolle 
dialoog met de commissaris voor 
mededinging, maar meent dat die een reële
democratische controle door het Parlement 
niet kan vervangen;

5. is verheugd over de kwaliteitsvolle 
dialoog met de commissaris voor 
mededinging, maar meent dat die 
gecombineerd moet worden met 
democratische controle door het Parlement;
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Or. en

Amendement 39
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de kwaliteitsvolle 
dialoog met de commissaris voor 
mededinging, maar meent dat die een reële 
democratische controle door het Parlement 
niet kan vervangen;

5. is verheugd over de kwaliteitsvolle 
dialoog met de commissaris voor 
mededinging, maar meent dat die een reële 
democratische controle door het Parlement 
niet kan vervangen; pleit voor de 
ontwikkeling van een betere 
communicatie tussen de Commissie, de 
lidstaten, lokale en regionale actoren en 
het maatschappelijk middenveld om 
ervoor te zorgen dat het 
mededingingsbeleid en de 
overheidsuitgaven aansluiten op de 
gemeenschappelijke doelstellingen van 
een eerlijke en volledigere interne markt 
enerzijds, en de verwezenlijking van 
nationale en Europese sociale en 
economische doelstellingen anderzijds;

Or. en

Amendement 40
Françoise Castex

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd over de kwaliteitsvolle 
dialoog met de commissaris voor 
mededinging, maar meent dat die een reële 
democratische controle door het Parlement 
niet kan vervangen;

5. is verheugd over de kwaliteitsvolle 
dialoog met de commissaris voor 
mededinging, maar meent dat die een reële 
democratische controle door het Parlement 
niet kan vervangen; benadrukt dat deze 
controle met name belangrijk is omdat de 
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Commissie in het kader van het 
mededingingsbeleid toezicht uitoefent op 
besluiten van democratisch gekozen 
nationale en lokale overheden;

Or. fr

Amendement 41
David Casa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. meent dat de Commissie op haar 
hoede moet zijn voor dumpingpraktijken 
binnen de EU, waarbij ondernemingen op 
internationaal of nationaal niveau 
producten onder de productieprijs 
verkopen om een of meer concurrenten 
failliet te doen gaan; verzoekt de 
Commissie beschuldigingen van dumping 
– zowel binnen als buiten de EU – te 
beperken tot situaties waar duidelijk 
sprake is van een poging de concurrentie 
uit te schakelen, en niet waar per ongeluk 
te veel van een product is geproduceerd;

Or. en

Amendement 42
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. meent dat eerlijke concurrentie op 
de interne markt alleen mogelijk is 
wanneer er sprake is van een betere 
vergelijkbaarheid tussen de lidstaten op 
gebieden die verband houden met 
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mededinging; pleit daarom voor de 
invoering van gemeenschappelijke 
minimumnormen, onder meer op het 
gebied van vennootschapsbelasting, 
veiligheid en gezondheid op de werkplek, 
loonevaluatie en de bestrijding van 
loondumping en sociale dumping;

Or. de

Amendement 43
Françoise Castex

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van oordeel dat het waarborgen 
van gelijke spelregels voor 
ondernemingen op de interne markt ook 
het bestrijden van sociale dumping omvat, 
een praktijk die als 
concurrentiebeperkend moet worden 
beschouwd; meent dat de Commissie 
daarom de aanzienlijke verschillen tussen 
de lidstaten op het gebied van salarissen, 
arbeidsomstandigheden en de belastingen 
op ondernemingen moet tegengaan;

Or. fr

Amendement 44
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herhaalt zijn verzoek aan de 
Commissie om in toekomstige verslagen 
een specifiek onderdeel op te nemen over 
de effecten van het mededingingsbeleid 
van de EU op de werkgelegenheid en 
sociale zaken;
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Or. en


