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Amendement 1
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van ... november 2013 getiteld "Jaarlijkse 
groeianalyse 2014" (COM(2013)…) en het 
verslag van de Commissie getiteld "Stand 
van zaken op het gebied van de integratie 
van de interne markt 2014 – Bijdrage aan 
de jaarlijkse groeianalyse 2014" 
(COM(2013)…),

– gezien de mededeling van de Commissie 
van ... november 2013 getiteld "Jaarlijkse 
groeianalyse 2014" (COM(2013)…) en het 
verslag van de Commissie getiteld "Stand 
van zaken op het gebied van de integratie 
van de interne markt 2014 – Bijdrage aan 
de jaarlijkse groeianalyse 2014" 
(COM(2013)…), en de aangehechte 
achtergrondanalyse "International Value 
Chains Intra- and Extra-EU",

Or. en

Amendement 2
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Europese 
Raad van 24-25 oktober 2013,

Or. en

Amendement 3
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de interne markt 
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in nauw verband moet worden gezien met 
ander horizontaal beleid op gebieden 
zoals de bescherming van consumenten 
en werknemers, sociale rechten, milieu en 
duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 4
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de Commissie 
diensten, financiële diensten, vervoer, 
energie en de digitale markt als 
kerngebieden heeft geïdentificeerd om de 
werking van de interne markt te verbeteren 
en de interne markt uit te diepen; 
overwegende dat de methodologie voor het 
vaststellen van deze gebieden regelmatig 
dient te worden beoordeeld en herzien, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met groeidoelstellingen en -perspectieven 
en met de criteria voor een goede 
bescherming van consumenten, 
werknemers en burgers;

G. overwegende dat de Commissie 
diensten, financiële diensten, vervoer, 
energie en de digitale markt als 
kerngebieden heeft geïdentificeerd om de 
werking van de interne markt te verbeteren 
en de interne markt uit te diepen; 
overwegende dat de methodologie voor het 
vaststellen van deze gebieden regelmatig 
dient te worden beoordeeld en herzien, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met groeidoelstellingen en -perspectieven 
en met de criteria voor een goede 
bescherming van burgers, met name
consumenten, professionals en
werknemers;

Or. en

Amendement 5
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat er nog geen 
volledig functionerende digitale interne 
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markt voor internet- en 
communicatiediensten in Europa tot 
stand is gebracht; overwegende dat het 
vrije verkeer van digitale diensten en 
grensoverschrijdende e-handel momenteel 
belemmerd wordt door versnipperde 
nationale regelgeving; overwegende dat 
Europese ondernemingen en 
overheidsdiensten economisch en sociaal 
voordeel zullen halen uit het gebruik van 
geavanceerde ICT-diensten en 
toepassingen;

Or. en

Amendement 6
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de interne markt in 
nauw verband moet worden gezien met 
ander horizontaal beleid op gebieden 
zoals de bescherming van consumenten 
en werknemers, sociale rechten, milieu en 
duurzame ontwikkeling;

Schrappen

Or. en

Amendement 7
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. herhaalt zijn oproep aan de Commissie 
om de governance van de interne markt te 
versterken door een jaarlijkse governance-
cyclus voor de interne markt vast te stellen 

2. herhaalt zijn oproep aan de Commissie 
om de governance van de interne markt te 
versterken door een jaarlijkse governance-
cyclus voor de interne markt vast te stellen 
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als een specifieke pijler van het Europees 
semester, met inbegrip van het scorebord 
van de interne markt, een jaarverslag over 
de integratie van de interne markt als 
onderdeel van de jaarlijkse groeianalyse, 
begeleiding van de Europese Raad aan de 
lidstaten, nationale actieplannen gericht op 
de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren 
inzake de interne markt en gerichte 
landenspecifieke aanbevelingen;

als een specifieke pijler van het Europees 
semester, met inbegrip van het scorebord 
van de interne markt, een jaarverslag over 
de integratie van de interne markt als 
onderdeel van de jaarlijkse groeianalyse, 
begeleiding van de Europese Raad aan de 
lidstaten, nationale actieplannen gericht op 
de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren 
inzake de interne markt en gerichte 
landenspecifieke aanbevelingen, en om ten 
volle rekening te houden met cruciale 
groeigebieden, namelijk de dienstensector, 
de energiesector, de vervoersector en de 
digitale interne markt, en met de in de 
Single Market Act I en II opgenomen 
maatregelen;

Or. en

Amendement 8
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is ingenomen met het feit dat het 
verslag over de stand van zaken op het 
gebied van de integratie van de interne 
markt 2014 enkele elementen bevat die 
specifiek betrekking hebben op de acties 
die de afzonderlijke lidstaten hebben
ondernomen; is echter van mening dat het 
in het verslag nog ontbreekt aan een 
kwalitatieve beoordeling van de 
doeltreffendheid van de genomen 
maatregelen, de voortgang en de feitelijke 
resultaten van het beleid;

Or. it

Amendement 9
Andreas Schwab
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat er meer horizontale 
coördinatie en samenhang nodig is bij de 
voorbereiding van wetgevingsvoorstellen 
die gevolgen hebben voor de interne markt; 
is van mening dat bij de governance van de 
interne markt terdege rekening dient te 
worden gehouden met de behoeften van 
alle belanghebbenden en dat de sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld
en andere belanghebbenden nauwer en in 
een vroegere fase moeten worden 
betrokken bij de uitwerking, goedkeuring, 
tenuitvoerlegging en monitoring van de 
maatregelen om groei te stimuleren en de 
burgerrechten op de interne markt te 
handhaven;

5. is van mening dat er meer horizontale 
coördinatie en samenhang nodig is bij de 
voorbereiding van wetgevingsvoorstellen 
die gevolgen hebben voor de interne markt; 
is van mening dat bij de governance van de 
interne markt terdege rekening dient te 
worden gehouden met de behoeften van 
alle belanghebbenden en dat het 
maatschappelijk middenveld, 
brancheorganisaties, de sociale partners 
en andere belanghebbenden nauwer en in 
een vroegere fase moeten worden 
betrokken bij de uitwerking, goedkeuring, 
tenuitvoerlegging en monitoring van de 
maatregelen om groei te stimuleren en de 
burgerrechten op de interne markt te 
handhaven;

Or. en

Amendement 10
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept dat er algemene 
raadplegingen en grondige 
effectbeoordelingen moeten worden
verricht voordat de Commissie een 
voorstel vaststelt; benadrukt dat de 
voorstellen van de Commissie in 
overeenstemming moeten zijn met de 
beginselen van slimme en gezonde 
regelgeving, een beoordeling moeten 
omvatten van de effecten op kmo's, en 
goedgekeurd moeten worden door haar 
Raad voor effectbeoordeling; benadrukt 
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voorts dat de effectbeoordelingen een 
evaluatie moeten bevatten van de effecten 
van nieuwe wetgeving op de 
groeiperspectieven en het Europees 
concurrentievermogen;

Or. en

Amendement 11
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat in de landenspecifieke 
aanbevelingen die in het kader van dit 
proces worden afgegeven rekening dient te 
worden gehouden met de vorderingen van 
elke lidstaat en dat de nationale regelingen 
voor de tenuitvoerlegging van 
internemarktwetgeving niet 
noodzakelijkerwijs een "one size fits all"-
aanpak dienen te volgen;

7. is van mening dat in de landenspecifieke 
aanbevelingen die in het kader van dit 
proces worden afgegeven rekening dient te 
worden gehouden met de vorderingen van 
elke lidstaat en dat de nationale regelingen 
voor de tenuitvoerlegging van 
internemarktwetgeving niet 
noodzakelijkerwijs een "one size fits all"-
aanpak dienen te volgen, maar de 
doeltreffendheid van de genomen 
maatregelen en de feitelijke resultaten van 
het gevoerde beleid moeten bevorderen;

Or. it

Amendement 12
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat de kernsectoren die 
door de Commissie zijn vastgesteld –
diensten, financiële diensten, vervoer, 
energie en de digitale markt – bepalend 
zullen zijn voor de volledige integratie van 

9. is van mening dat de kernsectoren die 
door de Commissie zijn vastgesteld –
diensten, financiële diensten, vervoer, 
energie en de digitale markt – bepalend 
zullen zijn voor de volledige integratie van 
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de interne markt; is voorts van mening dat 
de aandacht voor deze sectoren 
gecombineerd dient te worden met 
inspanningen om de bescherming van de 
burgerrechten, zowel van consumenten als
van werknemers, te versterken, met de 
nieuwe lancering van een samenhangend 
en geïntegreerd industriebeleid en met een 
concurrentiemodel dat gebaseerd is op 
kennis en innovatie, via de nodige 
investeringen in onderzoek en onderwijs;

de interne markt; is voorts van mening dat 
de aandacht voor deze sectoren 
gecombineerd dient te worden met 
inspanningen om de bescherming van de 
burgerrechten, onder meer van 
consumenten en van werknemers, te 
versterken, met de nieuwe lancering van 
een samenhangend en geïntegreerd 
industriebeleid en met een 
concurrentiemodel dat gebaseerd is op 
kennis en innovatie, via de nodige 
investeringen in onderzoek en onderwijs;

Or. en

Amendement 13
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat de kernsectoren die 
door de Commissie zijn vastgesteld –
diensten, financiële diensten, vervoer, 
energie en de digitale markt – bepalend 
zullen zijn voor de volledige integratie van 
de interne markt; is voorts van mening dat 
de aandacht voor deze sectoren
gecombineerd dient te worden met
inspanningen om de bescherming van de
burgerrechten, zowel van consumenten 
als van werknemers, te versterken, met de 
nieuwe lancering van een samenhangend 
en geïntegreerd industriebeleid en met een 
concurrentiemodel dat gebaseerd is op 
kennis en innovatie, via de nodige
investeringen in onderzoek en onderwijs;

9. is van mening dat de kernsectoren die 
door de Commissie zijn vastgesteld –
diensten, financiële diensten, vervoer, 
energie en de digitale markt – bepalend 
zullen zijn voor de volledige integratie van 
de interne markt; is voorts van mening dat
de nieuwe lancering van een op deze
sectoren gericht samenhangend en 
geïntegreerd industriebeleid, teneinde 
weer groei te realiseren, gepaard moet 
gaan met inspanningen om de bescherming 
van de burger- en de consumentenrechten 
te versterken, alsook met een 
concurrentiemodel dat gebaseerd is op 
kennis en innovatie, via EU-stimulansen 
voor investeringen en toegang tot 
financiering, O&O, en de ondersteuning 
van het hoger onderwijs; 

Or. en
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Amendement 14
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. dringt er bij de lidstaten van de 
Europese Raad op aan het nieuwe 
wetgevingspakket op het gebied van 
aanbestedingen snel vast te stellen en uit 
te voeren; benadrukt hoe belangrijk 
aanbestedingen zijn als belangrijke motor 
van groei, met name voor kmo's;

Or. en

Amendement 15
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt er bij de Commissie op aan om 
een werkelijk Europees industriebeleid uit 
te werken; is van mening dat de 
herindustrialisering een 
sectoroverschrijdende prioriteit zou 
moeten zijn voor de Unie; is van mening 
dat dit nieuwe industriebeleid eveneens de 
handhaving van de 
internemarktvoorschriften, een holistische 
strategie voor de externe dimensie van de 
interne markt op basis van 
wederkerigheid en gezamenlijke 
minimumnormen (met name inzake 
sociale, milieu- en 
veiligheidsaangelegenheden), eerlijke 
mededingingsvoorwaarden op het gebied 
van belastingen en 
consumentenbescherming, een degelijk 
beheer van industriële veranderingen en 
herstructureringen en een verbeterde 

Schrappen
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toegang tot kapitaal en infrastructuur 
dient te omvatten om de 
concurrentiepositie van ondernemingen te 
versterken en hun toegang tot nieuwe 
markten te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 16
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt er bij de Commissie op aan om 
een werkelijk Europees industriebeleid uit 
te werken; is van mening dat de 
herindustrialisering een 
sectoroverschrijdende prioriteit zou moeten 
zijn voor de Unie; is van mening dat dit 
nieuwe industriebeleid eveneens de 
handhaving van de 
internemarktvoorschriften, een holistische 
strategie voor de externe dimensie van de 
interne markt op basis van wederkerigheid 
en gezamenlijke minimumnormen (met 
name inzake sociale, milieu- en 
veiligheidsaangelegenheden), eerlijke 
mededingingsvoorwaarden op het gebied 
van belastingen en
consumentenbescherming, een degelijk 
beheer van industriële veranderingen en 
herstructureringen en een verbeterde 
toegang tot kapitaal en infrastructuur dient 
te omvatten om de concurrentiepositie van 
ondernemingen te versterken en hun 
toegang tot nieuwe markten te 
vergemakkelijken;

10. dringt er bij de Commissie op aan om 
een werkelijk Europees industriebeleid uit 
te werken; is van mening dat de 
herindustrialisering een 
sectoroverschrijdende prioriteit zou moeten 
zijn voor de Unie; is van mening dat dit 
nieuwe industriebeleid eveneens de 
handhaving van de 
internemarktvoorschriften, een holistische 
strategie voor de externe dimensie van de 
interne markt, samenhangende 
consumentenbescherming en een 
verbeterde toegang tot kapitaal en 
infrastructuur dient te omvatten om de 
concurrentiepositie van ondernemingen te 
versterken en hun toegang tot nieuwe 
markten te vergemakkelijken;

Or. en
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Amendement 17
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. onderstreept dat de 
ondernemingen dankzij de interne markt 
en de opheffing van de belemmeringen 
voor het vrij verkeer van personen, 
goederen, diensten en kapitaal, op grotere 
schaal kunnen opereren en dus beter in 
staat zijn hun innovatie- en 
investeringsvermogen te versterken, hun 
productiviteit te verhogen en banen te 
scheppen; 

Or. el

Amendement 18
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie een 
gedetailleerd actieplan met maatregelen 
voor te leggen voor de totstandbrenging 
van een volledig geïntegreerde en 
onderling verbonden interne markt voor 
energie; benadrukt de noodzaak de 
consumenten te voorzien van transparante 
en vergelijkbare energieprijzen;

11. verzoekt de Commissie een 
gedetailleerd actieplan met maatregelen 
voor te leggen voor de totstandbrenging 
van een volledig geïntegreerde en 
onderling verbonden interne markt voor 
energie; benadrukt de noodzaak de 
consumenten te voorzien van transparante 
en vergelijkbare energieprijzen; is van 
mening dat de vooruitgang in de 
energiesector gepaard moet gaan met 
evenredige vooruitgang in alle 
nutssectoren, om te zorgen voor 
universele toegang tegen betaalbare 
prijzen voor consumenten, gezinnen en 
ondernemingen;
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Or. it

Amendement 19
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie een 
gedetailleerd actieplan met maatregelen 
voor te leggen voor de totstandbrenging 
van een volledig geïntegreerde en 
onderling verbonden interne markt voor 
energie; benadrukt de noodzaak de 
consumenten te voorzien van transparante 
en vergelijkbare energieprijzen;

11. verzoekt de Commissie een 
gedetailleerd actieplan met maatregelen 
voor te leggen voor de totstandbrenging 
van een volledig geïntegreerde en 
onderling verbonden interne markt voor 
energie; benadrukt de noodzaak de 
consumenten te voorzien van transparante 
en vergelijkbare energieprijzen en 
tegelijkertijd kwetsbare consumenten te 
beschermen;

Or. el

Amendement 20
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderstreept dat een verbetering van de 
infrastructuur – en met name 
grensoverschrijdende verbindingen en 
interoperabiliteit – van essentieel belang is 
voor de effectieve werking van de interne 
markt; is van mening dat een intern, 
onderling verbonden en efficiënt Europees 
vervoerssysteem van cruciaal belang is 
voor het vlotte verkeer van goederen, 
mensen en diensten; betreurt echter het 
gebrek aan toereikende investeringen, die 
van essentieel belang zijn om deze 
doelstelling te bereiken, en herhaalt dat 

12. onderstreept dat een verbetering van de 
infrastructuur – en met name 
grensoverschrijdende verbindingen en 
interoperabiliteit – van essentieel belang is 
voor de effectieve werking van de interne 
markt; is van mening dat een intern, 
onderling verbonden en efficiënt Europees 
vervoerssysteem van cruciaal belang is 
voor het vrije verkeer van goederen, 
mensen en diensten op de interne markt; is 
van mening dat verdere investeringen van 
essentieel belang zijn om deze 
doelstellingen te bereiken, en herhaalt dat 
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moet worden voorzien in adequate vormen 
van innovatieve financiering voor deze 
projecten;

moet worden voorzien in een breed scala 
aan financiële instrumenten voor deze 
projecten;

Or. en

Amendement 21
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op het belang van een 
consequente tenuitvoerlegging van het 
pakket met concrete voorstellen dat door 
de Commissie werd ingediend om de 
digitale interne markt te ontwikkelen en te 
voltooien, met name ten aanzien van de 
universele toegang tot het internet en 
actuele en transparante mechanismen 
voor consumentenbescherming;

13. wijst er met klem op dat een 
consequente tenuitvoerlegging van het 
pakket met concrete voorstellen op het 
gebied van digitale diensten dat door de 
Commissie werd ingediend kan bijdragen 
tot de volledige benutting van de interne 
markt; verzoekt om een doeltreffend 
beleid gericht op een digitale interne 
markt die de onlinediensten in Europa 
concurrerender, beter toegankelijk, 
grensoverschrijdender en transparanter 
maakt, waarbij een hoog niveau van 
consumentenbescherming wordt geboden;

Or. en

Amendement 22
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op het belang van een
consequente tenuitvoerlegging van het
pakket met concrete voorstellen dat door 
de Commissie werd ingediend om de 
digitale interne markt te ontwikkelen en te 
voltooien, met name ten aanzien van de 

13. wijst op het belang van de consequente 
tenuitvoerlegging van de huidige 
wetgeving en de nadere voorstellen om de 
digitale interne markt te ontwikkelen en te 
voltooien, met name ten aanzien van de 
universele toegang tot het internet en 
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universele toegang tot het internet en 
actuele en transparante mechanismen voor 
consumentenbescherming;

actuele en transparante mechanismen voor 
consumentenbescherming;

Or. en

Amendement 23
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. onderstreept hoe belangrijk het is 
dat er een geïntegreerde en 
geactualiseerde strategie voor 
internetbeveiliging wordt vastgesteld en 
dat op die manier de kosten van 
ondernemingen en consumenten voor 
deelneming aan de interneteconomie 
worden verminderd;

Or. el

Amendement 24
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst erop dat het van groot belang 
is om kmo's te ondersteunen aan de hand 
van het COSME- en het Horizon 2020-
programma;

Or. en

Amendement 25
Konstantinos Poupakis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst erop dat als de toegang van 
het mkb tot financiering en 
kapitaalstromen in het kader van de 
toeleveringsketen wordt verbeterd en 
onder meer ook het probleem van de 
betalingsachterstanden wordt aangepakt, 
de liquiditeitsbeperkingen geleidelijk aan 
zullen worden opgeheven en de situatie 
met betrekking tot het bedrijfskapitaal van 
het mkb zal verbeteren;

Or. el

Amendement 26
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat het vrije verkeer van 
personen en werknemers in Europa nog 
steeds niet voltooid is en dat er krachtigere 
maatregelen nodig zijn om de resterende 
belemmeringen weg te nemen en het
beginsel van een gelijke behandeling van 
werknemers te verzekeren;

16. betreurt het dat het vrije verkeer van 
burgers en met name werknemers en 
professionals in Europa, ondanks de 
sterke aanwijzingen dat de interne markt 
belangrijk is voor het overwinnen van de 
crisis, nog niet voltooid is en dat er 
krachtigere maatregelen nodig zijn om de 
resterende belemmeringen weg te nemen 
en groei te stimuleren;

Or. en

Amendement 27
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat het vrije verkeer van 
personen en werknemers in Europa nog 
steeds niet voltooid is en dat er krachtigere
maatregelen nodig zijn om de resterende 
belemmeringen weg te nemen en het 
beginsel van een gelijke behandeling van
werknemers te verzekeren;

16. is van mening dat het vrije verkeer van 
personen in Europa nog steeds niet volledig 
gerealiseerd is; benadrukt dat er verdere
maatregelen nodig zijn om de resterende 
belemmeringen weg te nemen; dringt er 
derhalve bij de lidstaten op aan de 
dienstenrichtlijn en de herziene richtlijn 
inzake de wederzijdse erkenning van
beroepskwalificaties volledig ten uitvoer te 
leggen; benadrukt dat een volledige en 
correcte tenuitvoerlegging van deze 
richtlijnen een belangrijke motor van
economische groei in de EU is; roept de 
Commissie voorts op de lidstaten ter 
verantwoording te roepen en om in 
voorkomend geval inbreukprocedures in 
te leiden;

Or. en

Amendement 28
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat het vrije verkeer van 
personen en werknemers in Europa nog 
steeds niet voltooid is en dat er krachtigere 
maatregelen nodig zijn om de resterende 
belemmeringen weg te nemen en het 
beginsel van een gelijke behandeling van 
werknemers te verzekeren;

16. is van mening dat het vrije verkeer van 
personen en werknemers in Europa nog 
steeds niet voltooid is en dat er krachtigere 
maatregelen nodig zijn om de resterende 
belemmeringen weg te nemen en het 
beginsel van een gelijke behandeling van 
werknemers te verzekeren; onderstreept 
dat de interne markt op een evenwichtige 
manier moet worden ontwikkeld, waarbij 
de volledige uitoefening van de 
economische vrijheden in evenwicht 
wordt gehouden door een passende 
versterking van de sociale dimensie, in het 
bijzonder ten aanzien van de rechten en 
de arbeidsomstandigheden; 
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Or. it

Amendement 29
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. onderstreept dat het noodzakelijk is 
te zorgen voor meer transparantie en 
meer informatie over prijsverschillen en 
consumentenrechten in de interne markt 
en maatregelen te nemen tegen 
ongerechtvaardigd onderscheid tussen 
consumenten;

Or. el

Amendement 30
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ingenomen met het pakket 
wetgevingsvoorstellen over een 
"Connectief continent: bouwen aan een 
interne telecommarkt", een verordening 
inzake productveiligheid en markttoezicht 
en de bekendmaking van niet-financiële 
informatie en informatie over diversiteit 
door bepaalde grote vennootschappen en 
groepen; is van mening dat deze 
initiatieven de consumentenrechten ten 
goede kunnen komen, de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten beter 
kunnen waarborgen, de handel in 
goederen en diensten kunnen bevorderen 
en een nieuw concurrentiemodel tot stand 
kunnen brengen; verzoekt de Commissie 
daarom om nauw samen te werken met 
het Parlement en de Raad om binnen een 

Schrappen
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redelijke termijn tot een besluit te komen;

Or. en

Amendement 31
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ingenomen met het pakket 
wetgevingsvoorstellen over een 
"Connectief continent: bouwen aan een 
interne telecommarkt", een verordening 
inzake productveiligheid en markttoezicht
en de bekendmaking van niet-financiële 
informatie en informatie over diversiteit 
door bepaalde grote vennootschappen en 
groepen; is van mening dat deze 
initiatieven de consumentenrechten ten 
goede kunnen komen, de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten beter 
kunnen waarborgen, de handel in goederen 
en diensten kunnen bevorderen en een 
nieuw concurrentiemodel tot stand 
kunnen brengen; verzoekt de Commissie 
daarom om nauw samen te werken met het 
Parlement en de Raad om binnen een 
redelijke termijn tot een besluit te komen;

18. is ingenomen met het pakket 
wetgevingsvoorstellen voor een 
verordening inzake productveiligheid en 
markttoezicht; is van mening dat dit
initiatief de consumentenrechten ten goede 
kan komen, de gezondheid en veiligheid 
van de consumenten beter kan waarborgen 
en de handel in goederen en diensten kan
bevorderen; verzoekt de Commissie 
daarom om nauw samen te werken met het 
Parlement en de Raad om binnen een 
redelijke termijn tot een besluit te komen

Or. en

Amendement 32
Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt er bij de Commissie op aan om 
de resterende voorstellen die werden 

Schrappen
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aangekondigd in de Single Market Acts in 
te dienen, en met name de herziening van 
de transparantierichtlijn, de invoering van 
een gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag, het wetgevingsvoorstel 
inzake gemeenschappelijke regels voor 
collectief verhaal en de voorstellen ter 
bevordering van duurzame investeringen 
in de reële economie; vraagt de 
Commissie voorts om het 
gemoderniseerde douanewetboek te 
implementeren door geharmoniseerde e-
douanepraktijken te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 33
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt er bij de Commissie op aan om
de resterende voorstellen die werden 
aangekondigd in de Single Market Acts in 
te dienen, en met name de herziening van 
de transparantierichtlijn, de invoering van 
een gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag, het wetgevingsvoorstel 
inzake gemeenschappelijke regels voor
collectief verhaal en de voorstellen ter 
bevordering van duurzame investeringen 
in de reële economie; vraagt de Commissie 
voorts om het gemoderniseerde 
douanewetboek te implementeren door 
geharmoniseerde e-douanepraktijken te 
ontwikkelen;

20. dringt er bij de Commissie op aan om 
geen tijd of middelen te verspillen aan 
voorstellen voor een gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor 
ondernemingen of een wetgevingsvoorstel 
inzake collectief verhaal; roept de
Commissie op zich te richten op haalbare 
wetgeving die leidt tot groei; vraagt de 
Commissie voorts om het gemoderniseerde 
douanewetboek te implementeren door 
geharmoniseerde e-douanepraktijken te 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 34
Sergio Gaetano Cofferati
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt er bij de Commissie op aan om 
de resterende voorstellen die werden 
aangekondigd in de Single Market Acts in 
te dienen, en met name de herziening van 
de transparantierichtlijn, de invoering van 
een gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag, het wetgevingsvoorstel 
inzake gemeenschappelijke regels voor 
collectief verhaal en de voorstellen ter 
bevordering van duurzame investeringen in 
de reële economie; vraagt de Commissie 
voorts om het gemoderniseerde 
douanewetboek te implementeren door 
geharmoniseerde e-douanepraktijken te 
ontwikkelen;

20. dringt er bij de Commissie op aan om 
zich ervoor in te zetten dat de resterende 
voorstellen die werden aangekondigd in de 
Single Market Acts worden goedgekeurd 
en doeltreffend worden omgezet en 
uitgevoerd, en met name de herziening van 
de transparantierichtlijn, de invoering van 
een gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag, het wetgevingsvoorstel 
inzake gemeenschappelijke regels voor 
collectief verhaal en de voorstellen ter 
bevordering van duurzame investeringen in 
de reële economie; vraagt de Commissie 
voorts om het gemoderniseerde 
douanewetboek te implementeren door 
geharmoniseerde e-douanepraktijken te 
ontwikkelen;

Or. it

Amendement 35
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat de regulering van 
financiële diensten moet zorgen voor een 
betere informatieverstrekking, bescherming 
en effectieve verhaalmogelijkheden voor 
consumenten; wijst op de noodzaak van 
een vlotte en positieve afronding van de 
werkzaamheden rond de 
wetgevingsvoorstellen inzake de markt 
voor financiële diensten voor consumenten, 
met name de essentiële-
informatiedocumenten voor verpakte 
retailbeleggingsproducten, de

21. is van mening dat de regulering van 
financiële diensten moet zorgen voor een 
betere informatieverstrekking, bescherming 
en effectieve verhaalmogelijkheden voor 
consumenten; wijst op de noodzaak van 
een vlotte en positieve afronding van de 
werkzaamheden rond de 
wetgevingsvoorstellen inzake de markt 
voor financiële diensten voor consumenten, 
met name de vergelijkbaarheid van kosten 
in verband met betaalrekeningen, 
overstappen van betaalrekening en toegang 
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vergelijkbaarheid van kosten in verband 
met betaalrekeningen, overstappen van 
betaalrekening en toegang tot 
betaalrekeningen met basisfuncties; is van 
mening dat er meer voorstellen moeten 
worden gedaan, bijvoorbeeld over een 
insolventieregeling voor consumenten, om 
het veilig beleggen van privaat spaargeld in 
de reële economie te bevorderen;

tot betaalrekeningen met basisfuncties; is 
van mening dat er meer voorstellen moeten 
worden gedaan, bijvoorbeeld over een 
insolventieregeling voor consumenten, om 
het veilig beleggen van privaat spaargeld in 
de reële economie te bevorderen;

Or. en

Amendement 36
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat de regulering van 
financiële diensten moet zorgen voor een 
betere informatieverstrekking, bescherming 
en effectieve verhaalmogelijkheden voor 
consumenten; wijst op de noodzaak van 
een vlotte en positieve afronding van de 
werkzaamheden rond de 
wetgevingsvoorstellen inzake de markt 
voor financiële diensten voor consumenten, 
met name de essentiële-
informatiedocumenten voor verpakte 
retailbeleggingsproducten, de 
vergelijkbaarheid van kosten in verband 
met betaalrekeningen, overstappen van 
betaalrekening en toegang tot 
betaalrekeningen met basisfuncties; is van 
mening dat er meer voorstellen moeten 
worden gedaan, bijvoorbeeld over een 
insolventieregeling voor consumenten, om 
het veilig beleggen van privaat spaargeld in 
de reële economie te bevorderen;

21. is van mening dat de regulering van 
financiële diensten moet zorgen voor een 
betere informatieverstrekking, bescherming 
en effectieve verhaalmogelijkheden voor 
consumenten; wijst op de noodzaak van 
een vlotte en positieve afronding van de 
werkzaamheden rond de 
wetgevingsvoorstellen inzake de markt 
voor financiële diensten voor consumenten, 
met name de essentiële-
informatiedocumenten voor verpakte 
retailbeleggingsproducten, de 
vergelijkbaarheid van kosten in verband 
met betaalrekeningen, overstappen van 
betaalrekening en toegang tot 
betaalrekeningen met basisfuncties; is van 
mening dat er meer voorstellen moeten 
worden gedaan, bijvoorbeeld over een 
specifieke insolventieregeling voor 
consumenten die verder gaat dan de 
huidige gefragmenteerde en 
ontoereikende aanpak, om het veilig 
beleggen van privaat spaargeld in de reële 
economie te bevorderen;

Or. it
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Amendement 37
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. is van mening dat de regelgeving 
op het gebied van aanbestedingen en 
concessies snel moet worden goedgekeurd 
en op passende wijze moet worden 
omgezet; stelt dat de uitvoering van deze 
hervorming een belangrijke gelegenheid 
is om de overheidsdiensten te 
moderniseren; stelt dat het vermogen om 
het strategisch potentieel ervan te 
benutten in samenhang met de 
Europa 2020-strategie, met name wat 
betreft de sociale en de milieuaspecten, en 
om de kwaliteit en de doeltreffendheid van 
de overheidsuitgaven te vergroten, waarbij 
wordt beantwoord aan de specifieke 
behoeften van de lokale en nationale 
overheden en autoriteiten, een kernaspect 
is van een goede uitvoering van de 
regelgeving op het gebied van 
aanbestedingen en concessies;

Or. it

Amendement 38
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. is van mening dat de nieuwe 
regelgeving op het gebied van 
beroepskwalificaties een belangrijke stap 
is voor de versterking van het vrije verkeer 
van werknemers en professionals; acht 
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het daarom nodig dat deze snel wordt 
toegepast op een manier die het mogelijk 
maakt te streven naar een hoog 
gemeenschappelijk opleidingsniveau en 
het met name voor jongeren mogelijk 
maakt te profiteren van de mogelijkheden 
die de beroepskaart biedt; is voorts van 
mening dat de gereglementeerde beroepen 
moeten worden herzien om jongeren 
betere toegang te bieden tot deze beroepen 
en een dynamischer markt te creëren die 
de consumenten passende waarborgen 
biedt; 

Or. it

Amendement 39
Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van mening dat er inspanningen 
moeten worden geleverd om de 
tenuitvoerlegging en uniforme toepassing 
van het EU-recht in de lidstaten 
transparanter te maken; is van mening dat 
elke richtlijn consequent moet worden 
omgezet en dat alle omzettingsmaatregelen 
moeten aansluiten op de op Europees 
niveau bereikte compromissen;

24. is van mening dat er inspanningen 
moeten worden geleverd om de 
tenuitvoerlegging en uniforme toepassing 
van het EU-recht in de lidstaten 
transparanter te maken; merkt op dat de 
omzettingstermijnen met gemiddeld negen 
maanden worden overschreden en dat de 
omzettingstermijnen van een toenemend 
aantal richtlijnen met twee jaar of meer 
wordt overschreden; is van mening dat 
elke richtlijn consequent moet worden 
omgezet en dat alle omzettingsmaatregelen 
moeten aansluiten op de op Europees 
niveau bereikte compromissen;

Or. en

Amendement 40
Sergio Gaetano Cofferati
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is echter van mening dat louter 
kwantitatieve statistieken over de 
tenuitvoerlegging van 
internemarktwetgeving niet volstaan en dat 
de nadruk moet worden gelegd op de 
kwaliteit van de tenuitvoerlegging van de 
wetgeving in de lidstaten;

25. is echter van mening dat louter 
kwantitatieve statistieken over de 
tenuitvoerlegging van 
internemarktwetgeving niet volstaan en dat 
de nadruk moet worden gelegd op de 
kwaliteit van de tenuitvoerlegging van de 
wetgeving in de lidstaten op basis van op 
Europees niveau ontwikkelde specifieke 
kernindicatoren voor de sectoren van de 
interne markt; 

Or. it

Amendement 41
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. is van mening dat de 
ondersteuning van verdere initiatieven 
voor de ontwikkeling van 
grensoverschrijdende toeleveringsketens 
zal bevorderen dat lang bestaande 
belemmeringen voor de voltooiing van de 
interne markt worden weggenomen en 
kan bijdragen tot het verbeteren van de 
productiviteit en het 
concurrentievermogen van Europese 
ondernemingen in de wereldeconomie;

Or. en

Amendement 42
Malcolm Harbour
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. is van mening dat er aanzienlijke 
verbetering kan worden geboekt ten 
aanzien van de samenhang en het 
doeltreffende gebruik van de verslagen 
over de stand van zaken op het gebied van 
de integratie van de interne markt en de 
aan de jaarlijkse groeianalyse gehechte 
analyses van de geboekte vooruitgang en 
de resterende hindernissen; roept met 
name op tot de ontwikkeling van een 
analyse-instrument voor de integratie van 
de interne markt, als onderdeel van het 
scorebord van de interne markt, dat 
rekening houdt met prestatie-indicatoren 
op het gebied van economie en
regelgeving; stelt dat voor dit doel 
ontwikkelde samengestelde indicatoren 
een betere wetenschappelijke basis 
vormen en een beter verband leggen 
tussen de praktijk van de interne markt en 
de jaarlijkse cyclus van het Europees 
semester, en de ontdekking van patronen 
van economische integratie mogelijk 
maken die als informatie dienen voor de 
landenspecifieke aanbevelingen;

Or. en

Amendement 43
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. neemt tot zijn verbazing nota van de
verklaring dat de lidstaten als enige 
verantwoordelijk zijn voor de duur van 
alle inbreukprocedures; is met name 
bezorgd over het feit dat zaken met 

27. betreurt de gemiddelde duur van 
inbreukprocedures en met name het feit 
dat zaken met betrekking tot diensten het 
langst duren (gemiddeld 49,8 maanden); 
roept de lidstaten op doeltreffender samen 



AM\1011045NL.doc 27/31 PE524.583v01-00

NL

betrekking tot diensten het langst duren 
(gemiddeld 49,8 maanden);

te werken met de Commissie om de zaken 
sneller tot een oplossing te brengen en 
roept de Commissie op om verder te gaan 
met het uit de weg ruimen van nationale 
maatregelen die schadelijk zijn voor de
interne markt;

Or. en

Amendement 44
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. neemt tot zijn verbazing nota van de 
verklaring dat de lidstaten als enige 
verantwoordelijk zijn voor de duur van alle 
inbreukprocedures; is met name bezorgd 
over het feit dat zaken met betrekking tot 
diensten het langst duren (gemiddeld 
49,8 maanden);

27. neemt tot zijn verbazing nota van de 
verklaring dat de lidstaten als enige 
verantwoordelijk zijn voor de duur van alle 
inbreukprocedures; is met name bezorgd 
over het feit dat zaken met betrekking tot 
diensten het langst duren (gemiddeld 
49,8 maanden); is van mening dat 
inbreukprocedures ontoereikend blijken te 
zijn om tekortkomingen bij de uitvoering 
en toepassing van 
internemarktbepalingen op een snelle 
manier aan te pakken en recht te zetten;

Or. en

Amendement 45
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is van mening dat inbreukprocedures in 
elk geval moeten worden beschouwd als 
een laatste redmiddel, dat enkel mag 
worden gebruikt nadat een aantal

28. is van mening dat inbreukprocedures 
moeten worden beschouwd als een laatste 
redmiddel, dat enkel mag worden gebruikt 
nadat pogingen zijn ondernomen om de 
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pogingen zijn ondernomen om de situatie 
te coördineren en recht te zetten en dat 
gebruik moet worden gemaakt van EU 
Pilot en andere procedures alvorens een 
lidstaat voor het Hof van Justitie mag 
worden gebracht;

situatie te coördineren en recht te zetten en 
dat de Commissie derhalve het gebruik 
van EU Pilot en andere procedures moet 
bevorderen alvorens een lidstaat voor het 
Hof van Justitie mag worden gebracht; stelt 
voorts dat alles in het werk moet worden 
gesteld om te komen tot een stringentere 
toepassing van inbreukprocedures wegens 
inbreuken op de bepalingen van het 
Unierecht op het gebied van de interne 
markt, en dat de lidstaten en de Europese 
Raad de verdere ontwikkeling van 
inbreukprocedures in het kader van de 
toekomstige herzieningen van het VWEU 
moeten voortzetten;

Or. en

Amendement 46
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. verzoekt de lidstaten om meer 
inspanningen te leveren om de 
overheidsadministratie te moderniseren –
niet in het minst via de snelle invoering 
van maatregelen met betrekking tot 
elektronische overheid, e-gezondheid, 
elektronische facturatie en elektronische 
aanbestedingen –, om zo meer en betere 
digitale diensten te bieden aan burgers en 
ondernemingen in heel Europa, de kosten 
te beperken en de efficiëntie van de 
overheidssector te bevorderen;

31. verzoekt de lidstaten om de 
maatregelen in het kader van de digitale 
agenda volledig uit te voeren en om meer 
inspanningen te leveren om de 
overheidsadministratie te moderniseren –
niet in het minst via de snelle invoering 
van maatregelen met betrekking tot 
elektronische overheid, e-gezondheid, 
elektronische facturatie en elektronische 
aanbestedingen –, om zo meer en betere 
digitale diensten te bieden aan burgers en 
ondernemingen in heel Europa, de kosten 
te beperken en de efficiëntie van de 
overheidssector te bevorderen;

Or. it

Amendement 47
Inese Vaidere
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. verzoekt de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat het SOLVIT-netwerk en de 
enkele contactpunten van voldoende 
middelen worden voorzien, zoals bepaald 
in de Dienstenrichtlijn; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om verdere 
stappen te ondernemen om informatie te 
verspreiden over de beschikbaarheid van 
deze instrumenten bij ondernemingen en 
ondernemers;

32. merkt op dat het SOLVIT-netwerk 
voor probleemoplossing onderbenut blijft; 
verzoekt de lidstaten om ervoor te zorgen 
dat het SOLVIT-netwerk en de enkele 
contactpunten van voldoende middelen 
worden voorzien, zoals bepaald in de 
Dienstenrichtlijn; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om verdere stappen te 
ondernemen om informatie te verspreiden 
over de beschikbaarheid van deze 
instrumenten bij ondernemingen en 
ondernemers;

Or. en

Amendement 48
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. verzoekt de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat het SOLVIT-netwerk en de 
enkele contactpunten van voldoende 
middelen worden voorzien, zoals bepaald 
in de Dienstenrichtlijn; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om verdere 
stappen te ondernemen om informatie te 
verspreiden over de beschikbaarheid van 
deze instrumenten bij ondernemingen en 
ondernemers;

32. verzoekt de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat het SOLVIT-netwerk en de 
enkele contactpunten van voldoende 
middelen worden voorzien, zoals bepaald 
in de Dienstenrichtlijn; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om verdere 
stappen te ondernemen om informatie te 
verspreiden over de beschikbaarheid van 
deze instrumenten bij ondernemingen en 
ondernemers; is daarnaast van mening dat 
de lidstaten een intensievere en bredere 
uitwisseling van beste praktijken op gang 
moeten brengen;

Or. en
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Amendement 49
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. neemt nota van het feit dat de 
portaalsites Uw Europa en Uw Europa –
Advies, die personen die zich verplaatsen 
binnen de Europese Unie de nodige 
informatie moeten verstrekken, steeds 
vaker gebruikt worden; is zich 
tegelijkertijd bewust van het feit dat 
mobiliteit in Europa nog steeds op een 
laag pitje staat en vaak beperkt blijft tot 
een beperkt aantal hoog opgeleide en 
welgestelde individuen en sociale 
groepen;

33. neemt nota van het feit dat de 
portaalsites Uw Europa en Uw Europa –
Advies, die personen die zich verplaatsen 
binnen de Europese Unie de nodige 
informatie moeten verstrekken, steeds 
vaker gebruikt worden;

Or. en

Amendement 50
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. is ingenomen met de Maand van 
de interne markt die tussen 23 september 
en 23 oktober Europese burgers, 
beleidsmakers, deskundigen en EU-
leiders bijeenbracht in het onlinedebat en 
de bijbehorende nationale evenementen 
waarbij de tot dusver geboekte 
vooruitgang, de resterende uitdagingen en 
de ideeën voor de toekomst van de interne 
markt werden besproken; roept de 
Commissie op goed nota te nemen van de 
zorgen en de suggesties van de 
deelnemers; roept de Commissie op de 
opzet en de doeltreffendheid van de acties 
in 2013 te beoordelen, met inbegrip van 
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de mate waarin burgers, ondernemingen 
en consumenten konden worden bereikt 
en in de gelegenheid werden gesteld om 
echt bij te dragen tot het vormgeven van 
de interne markt;

Or. en


