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Amendement 51
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verwelkomt het verslag over de 
internemarktintegratie 2014 en betuigt 
zijn krachtige steun aan de inspanningen 
van de Commissie voor verdere integratie 
van de interne markt in het licht van het 
Europees semester;

Or. en

Amendement 52
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert er in zijn advies aan dat het 
eerste verslag over de stand van de 
internemarktintegratie ontoereikend en 
onvolledig was; is daarom van mening dat 
toekomstige verslagen duidelijker dienen te 
zijn over de huidige tekortkomingen in 
specifieke lidstaten, concretere 
richtsnoeren dienen aan te reiken met 
betrekking tot mogelijke oplossingen en de 
verwachte voordelen en efficiënte 
hefbomen dienen te omvatten om de groei 
en het concurrentievermogen te stimuleren 
en zo banen te scheppen die samen een 
concreet antwoord zouden bieden op de 
huidige sociale en economische crisis;

4. herinnert er in zijn advies aan dat het 
eerste verslag over de stand van de 
internemarktintegratie ontoereikend en 
onvolledig was; is daarom van mening dat 
toekomstige verslagen duidelijker dienen te
zijn over de huidige tekortkomingen in 
specifieke lidstaten, concretere 
richtsnoeren dienen aan te reiken met 
betrekking tot mogelijke oplossingen en de 
verwachte voordelen en efficiënte 
hefbomen dienen te omvatten om de groei 
en het concurrentievermogen te stimuleren 
en zo banen te scheppen die samen een 
concreet antwoord zouden bieden op de 
huidige sociale en economische crisis; 
gelooft dat bij het scheppen van banen de 
aandacht in het bijzonder moet uitgaan 
naar aanpak van de jeugdwerkloosheid in 
de Unie;
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Or. en

Amendement 53
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verlangt dat de komende 
landenspecifieke aanbevelingen in het 
Europees semester voor cyclus 2014 de 
bevindingen in het 
internemarktintegratie-verslag sterker en 
strakker weergeven dan in de 
landenspecifieke aanbevelingen voor 2013 
het geval was;

Or. en

Amendement 54
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. deelt de zorg van de Commissie 
omtrent versnippering van beleid en 
maatregelen op belastinggebied binnen de 
Unie die de deugdelijke werking van de 
interne markt bemoeilijkt, door onder 
meer marktontwrichting en oneerlijke 
mededinging, die schadelijk zijn voor 
zowel het bedrijfsleven als de consument, 
en de begrotingsconsolidering frustreren; 
vraagt de Commissie om passende en 
effectieve maatregelen op dit punt, ook om 
de lidstaten aan te zetten tot een 
gecoördineerd groeivriendelijk 
belastingbeleid waarbij de belastingdruk 
op arbeid wordt verlegd naar 
belastinggrondslagen op basis van 
eigendom en vervuiling;

Or. en
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Amendement 55
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; 
onderstreept de behoefte aan forse 
investering in energie-infrastructuur;

Or. en

Amendement 56
Sergio Gaetano Cofferati

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 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; onderstreept 
dat gerichte investeringen, met name voor 
vaste en mobiele breedband, belangrijk 
zijn; dringt aan op specifieke maatregelen 
om de nog steeds bestaande grote 
prijsverschillen tussen de lidstaten voor 
elektronische communicatie aan te 
pakken, die voor consumenten en 
bedrijfsleven een zeer nadelige uitwerking 
hebben; acht intussen een alomvattende 
en eigentijdse strategie voor 
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cyberveiligheid van elementair belang; 

Or. en

Amendement 57
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. acht de verzekering van volledige 
en universele toegang tot 
gezondheidsdiensten van essentieel belang 
en herinnert eraan dat de lidstaten nog 
steeds alle nodige maatregelen moeten 
invoeren om patiënten behulpzaam te zijn 
bij de uitoefening van hun rechten op 
grensoverschrijdende gezondheidszorg; 

Or. en

Amendement 58
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. steunt initiatieven op EU-niveau als 
aanvulling op de nationale inspanningen 
om meer microkredieten te verstrekken en 
sociaal ondernemerschap te stimuleren;

15. steunt initiatieven op EU-niveau als 
aanvulling op de nationale inspanningen 
om meer microkredieten te verstrekken en 
sociaal ondernemerschap te stimuleren,
waaronder ook de steun van 
ontwikkelingsbanken die leningen 
verstrekken tegen lagere tarieven dan 
commerciële banken om de KMO te 
helpen;

Or. en
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Amendement 59
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. noemt het verheugend dat de 
ontwikkeling van alternatieve vormen van 
financiering voor de KMO hoog op de 
prioriteitenlijst staat die de Commissie in 
de jaarlijkse groeianalyse 2014 en het 
internemarktintegratie-verslag heeft 
aangekondigd; spreekt zijn krachtige 
steun uit voor de ten doel gestelde 
ontwikkeling van specifieke obligaties en 
van een speciale aandelenbeurs voor 
KMO en roept de Commissie en de 
lidstaten op dit doel daadwerkelijk na te 
streven;

Or. en

Amendement 60
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. onderstreept dat belemmeringen 
voor de werking van de interne markt als 
gevolg van de versnippering van diensten 
op de financiële kleinhandelsmarkt zich 
nog steeds doen gelden, zoals ook de 
Commissie in het internemarktintegratie-
verslag aanstipt, met name wegens de zeer 
uiteenlopende rentetarieven voor 
bankleningen die een sterke uitwerking 
hebben voor consumenten, huishoudens 
en KMO; is ervan overtuigd dat deze 
verschillen de daadwerkelijke toegang tot 
financiering belemmeren en een nadelige 
uitwerking hebben op de reële economie; 
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is bezorgd over het negatieve oordeel 
onder de consumenten over de 
versnippering en de ondermaatse 
prestaties van de financiële 
kleinhandelsmarkt, onder meer waar het 
gaat om bankrekeningen, hypotheken, 
particuliere pensioenen en effecten;

Or. en

Amendement 61
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. stelt dat de huidige grote omvang 
van de particuliere schuld het potentieel 
van de interne markt voor interne groei 
ernstig aantast en op zijn minst evenzeer 
als de overheidsschuld de veerkracht en 
het concurrentievermogen van de 
Europese economie in gevaar brengt; 
beschouwt insolventieregelingen en 
specifieke instrumenten voor substantiële 
vermindering en herstructurering van 
particuliere schulden, in te voeren ten 
behoeve van consumenten, huishoudens 
en KMO, als cruciale instrumenten die 
nodig zijn om de interne vraag en de groei 
op de interne markt weer aan te jagen;

Or. en

Amendement 62
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. constateert dat in de tweede editie 
van het internemarktintegratie-verslag de 
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structuur is aangepast; is verheugd dat de 
Commissie daarbij ook is ingegaan op de 
verlangens die het Parlement in zijn 
resolutie van 7 februari 2013 kenbaar 
maakte; merkt op dat een aantal van de in 
die resolutie genoemde maatregelen al 
blijken te hebben geleid tot betere 
uitvoering en handhaving van EU-
wetgeving, zoals een stringenter gebruik 
van EU Pilot;

Or. en

Amendement 63
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verwelkomt het verslag 
"International Value Chains Intra- and 
Extra-EU" als positief voorbeeld voor het 
gebruik van specifieke indicatoren voor de 
beoordeling van de internemarktintegratie 
met speciale aandacht voor de verbreiding 
van productiestelsels in de EU; 
onderstreept de band tussen de integratie 
binnen en buiten de EU, en benadrukt dat 
een evenwichtige verhouding geboden is 
waarbij de economische productie in de 
EU gevrijwaard blijft; onderstreept het 
belang van macro-economisch en 
industrieel beleid waarmee een intensieve 
waardeketen binnen de EU wordt 
ontwikkeld met het oog op de verbreiding 
van hoog productieve en competitieve 
productiesystemen, met bundeling van de 
dienstensector, de industriesector en de 
primaire sector, vanuit de kern naar de 
periferie van de EU-economie, door 
benutting van de specifieke potentieel van 
alle landen en regio’s; 

Or. en
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Amendement 64
Jorgo Chatzimarkakis

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 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;

28. is van mening dat inbreukprocedures 
moeten worden gebruikt nadat een aantal 
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;

Or. en


