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Amendement 1
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat er te veel obstakels –
als gevolg van een gebrekkige informatie 
over rechten en mogelijkheden, een 
gefragmenteerde en ontoereikende
regelgeving, een inadequate omzetting, 
toepassing en handhaving van regels en 
een tekort aan administratieve coördinatie 
en samenwerking – zijn die een beperking 
vormen voor burgers, consumenten en 
KMO's die in een andere lidstaat willen 
verblijven of producten en diensten willen 
kopen, verkopen of verhandelen met 
eenzelfde zekerheid en vertrouwen als zij 
in hun eigen lidstaat ervaren,

A. overwegende dat er te veel obstakels –
als gevolg van een gebrekkige informatie 
over rechten en mogelijkheden, een 
gefragmenteerde regelgeving, uitblijven 
van wetgevingsinitiatieven op sommige 
sleutelgebieden, een slechte omzetting, 
een inadequate toepassing en handhaving 
van regels en een tekort aan 
administratieve coördinatie en 
samenwerking – zijn die een beperking 
vormen voor burgers, consumenten en 
KMO's die in een andere lidstaat willen 
verblijven of producten en diensten willen 
kopen, verkopen of verhandelen met
eenzelfde zekerheid en vertrouwen als zij 
in hun eigen lidstaat ervaren,

Or. fr

Amendement 2
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de inspanningen 
om de wetgeving te harmoniseren om deze 
obstakels te omzeilen soms tot 
overregulering hebben geleid, waarvan de 
meeste KMO's, met name de micro-
entiteiten die niet op de Europese markt 
actief willen zijn maar liever op plaatselijk 
niveau opereren, en plaatselijke 
overheden de nadelen ondervinden, en 
daarom wordt gepleit voor betere 
regelgeving met zo weinig mogelijk 
administratieve lasten.

Or. en
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Amendement 3
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat slechts een klein 
percentage werknemers, dienstverleners en 
professionals naar een andere lidstaat 
verhuist aangezien dit te gecompliceerd en 
duur is vanwege de bureaucratie en het 
potentiële verlies aan 
socialezekerheidsrechten,

B. overwegende dat slechts een klein 
percentage werknemers, dienstverleners en 
professionals naar een andere lidstaat 
verhuist, mede omdat dit te gecompliceerd 
en duur is vanwege de bureaucratie en het 
potentiële verlies aan 
socialezekerheidsrechten,

Or. fr

Amendement 4
Lara Comi

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat slechts weinig 
ondernemers en KMO's hun goederen en 
diensten buiten hun thuismarkten 
aanbieden door twijfels over zaken als de 
investeringen, het betalingsverkeer en de 
aansprakelijkheid en vanwege verschillen 
in wettelijke, administratieve, sociale en 
culturele tradities,

C. overwegende dat slechts weinig 
ondernemers en KMO's hun goederen en 
diensten buiten hun thuismarkten 
aanbieden door taalbarrières, twijfels over 
zaken als de investeringen, het 
betalingsverkeer en de aansprakelijkheid 
en vanwege verschillen in de wettelijke, 
administratieve, sociale en culturele 
tradities van de verschillende lidstaten,

Or. en

Amendement 5
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de interne markt niet D. overwegende dat de interne markt niet 
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los mag worden gezien van andere 
horizontale beleidsterreinen, met name van 
de gezondheidszorg, het milieu, duurzame 
ontwikkeling en het buitenlands beleid,

los mag worden gezien van andere 
horizontale beleidsterreinen, met name van 
de gezondheidszorg, de bescherming van 
de consument, het milieu, duurzame 
ontwikkeling en het buitenlands beleid,

Or. en

Amendement 6
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de interne markt niet 
los mag worden gezien van andere 
horizontale beleidsterreinen, met name van 
de gezondheidszorg, het milieu, duurzame 
ontwikkeling en het buitenlands beleid,

D. overwegende dat de interne markt niet 
los mag worden gezien van andere 
horizontale beleidsterreinen, met name van 
de gezondheidszorg, de sociale 
bescherming, het arbeidsrecht, het milieu, 
duurzame ontwikkeling en het buitenlands 
beleid,

Or. fr

Amendement 7
Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de interne markt niet 
los mag worden gezien van andere 
horizontale beleidsterreinen, met name van 
de gezondheidszorg, het milieu, duurzame 
ontwikkeling en het buitenlands beleid,

D. overwegende dat de interne markt niet 
los mag worden gezien van andere 
horizontale beleidsterreinen, met name van 
de gezondheidszorg, het milieu, duurzame 
ontwikkeling, het consumentenbeleid en 
het buitenlands beleid,

Or. en

Amendement 8
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de liberalisering 
in de interne markt heeft geleid tot hogere 
prijzen, lagere kwaliteit en minder 
dienstverlening.

Or. en

Amendement 9
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat in het kader van de 
EU 2020-strategie realistische 
doelstellingen geformuleerd moeten 
worden voor het verwezenlijken van een 
groene, op kennis gebaseerde economie en 
duurzame groei in 2020; overwegende dat 
de interne Europese markt het fundament 
dient te vormen van die EU 2020-strategie, 
waarbij gestreefd dient te worden naar 
sociale rechtvaardigheid en economische 
groei met een nadruk op de positieve 
effecten daarvan voor de burgers, de 
consumentenbescherming en de KMO's,

E. overwegende dat in het kader van de 
EU 2020-strategie realistische 
doelstellingen geformuleerd moeten 
worden voor het verwezenlijken van een 
groene, op kennis gebaseerde economie, de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid in 
de ecologische sector, en duurzame groei 
in 2020; overwegende dat de interne 
Europese markt het fundament dient te 
vormen van die EU 2020-strategie, waarbij 
gestreefd dient te worden naar sociale 
rechtvaardigheid en economische groei met 
een nadruk op de positieve effecten 
daarvan voor de burgers, de 
consumentenbescherming en de KMO's,

Or. fr

Amendement 10
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat in het kader van de 
EU 2020-strategie realistische 
doelstellingen geformuleerd moeten 
worden voor het verwezenlijken van een 
groene, op kennis gebaseerde economie en 

E. overwegende dat in het kader van de 
EU 2020-strategie realistische 
doelstellingen geformuleerd moeten 
worden voor het verwezenlijken van een 
evenwichtige, op kennis gebaseerde 
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duurzame groei in 2020; overwegende dat 
de interne Europese markt het fundament 
dient te vormen van die EU 2020-strategie, 
waarbij gestreefd dient te worden naar 
sociale rechtvaardigheid en economische 
groei met een nadruk op de positieve 
effecten daarvan voor de burgers, de 
consumentenbescherming en de KMO's,

economie en duurzame groei in 2020; 
overwegende dat de interne Europese 
markt het fundament dient te vormen van 
die EU 2020-strategie, waarbij gestreefd 
dient te worden naar economische groei en 
sociale inclusie met een nadruk op de 
positieve effecten daarvan voor de burgers, 
de consumentenbescherming en de KMO's,

Or. pl

Amendement 11
Cornelis De Jong

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat in het kader van de 
EU 2020-strategie realistische 
doelstellingen geformuleerd moeten 
worden voor het verwezenlijken van een 
groene, op kennis gebaseerde economie en 
duurzame groei in 2020; overwegende dat 
de interne Europese markt het fundament 
dient te vormen van die EU 2020-strategie, 
waarbij gestreefd dient te worden naar 
sociale rechtvaardigheid en economische 
groei met een nadruk op de positieve 
effecten daarvan voor de burgers, de 
consumentenbescherming en de KMO's,

E. overwegende dat in het kader van de 
EU 2020-strategie realistische 
doelstellingen geformuleerd moeten 
worden voor het verwezenlijken van een 
groene, op kennis gebaseerde 
socialemarkteconomie en duurzame groei 
in 2020; overwegende dat de interne 
Europese markt het fundament dient te 
vormen van die EU 2020-strategie, waarbij 
gestreefd dient te worden naar sociale 
rechtvaardigheid en economische groei met 
een nadruk op de positieve effecten 
daarvan voor de burgers, de 
consumentenbescherming en de KMO's,

Or. en

Amendement 12
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat kwesties in 
verband met de interne markt en de 
wereldhandel steeds meer met elkaar 
samenhangen en elkaar beïnvloeden,
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Or. pt

Amendement 13
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat in het kader van de
EU 2020-strategie realistische 
doelstellingen geformuleerd moeten 
worden voor het verwezenlijken van een 
groene, op kennis gebaseerde economie 
en duurzame groei in 2020; overwegende 
dat de interne Europese markt het 
fundament dient te vormen van die EU 
2020-strategie, waarbij gestreefd dient te 
worden naar sociale rechtvaardigheid en 
economische groei met een nadruk op de 
positieve effecten daarvan voor de burgers, 
de consumentenbescherming en de KMO's,

E. overwegende dat een nieuwe EU 2020-
strategie nodig is die leidt tot een uit 
economisch, sociaal en milieuoogpunt
duurzame ontwikkeling in de hele 
Europese Unie; overwegende dat het 
fundament gevormd moet worden door een 
geïntegreerde EU-strategie voor sociale 
rechtvaardigheid, duurzaamheid en 
solidariteit, die stoelt op elkaar 
ondersteunende economische, sociale en 
milieupijlers en wordt gestuurd door een 
democratisch en participatief sociaal-
economisch bestuur en een nadruk op de 
positieve effecten daarvan voor de burgers, 
de consumentenbescherming en de KMO's,

Or. en

Amendement 14
Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat veel Europese 
burgers niet weten hoe zij zelf concreet 
profijt hebben van de interne markt, 
omdat er te weinig informatie over de 
interne markt voorhanden is en die 
informatie bovendien niet goed genoeg 
wordt overgebracht,

Or. de
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Amendement 15
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de Unie zich in een 
bijzonder moeilijke periode bevindt in het 
integratieproces naar een interne Europese 
markt; stelt zich op het standpunt dat de 
huidige en toekomstige uitdagingen op een 
coherente, vastberaden, geëngageerde en 
krachtige wijze aangegaan dienen te 
worden, uiteraard gepaard gaande aan de 
benodigde tact en realiteitszin en in een 
geest van samenwerking en solidariteit;

1. is van mening dat de Unie zich in een 
bijzonder moeilijke periode bevindt in het 
integratieproces naar een interne Europese 
markt; stelt zich op het standpunt dat de 
huidige en toekomstige uitdagingen op een 
coherente, vastberaden, geëngageerde en 
krachtige wijze aangegaan dienen te 
worden, uiteraard gepaard gaande aan de 
benodigde tact en realiteitszin en in een 
geest van samenwerking en solidariteit; 
onderstreept dat dit streven van de zijde 
van de Commissie een sterk gezag en veel 
initiatief vereist, en van de zijde van de 
Raad, de lidstaten en het Europees 
Parlement de nodige politieke wil ;

Or. fr

Amendement 16
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat een soepel functionerende 
interne markt in het belang is van de 
Europese burgers, consumenten en KMO's 
gezien de talloze economische en andere 
uitdagingen waarmee de EU op dit moment 
wordt geconfronteerd;

2. benadrukt dat de interne markt niet 
enkel een economische structuur is maar 
dat de wetgeving van de binnenmarkt 
concrete fundamentele rechten van de 
burgers beschermt en handhaaft, zoals de 
veiligheid en de persoonlijke levenssfeer, 
en dat om die reden de soepel 
functionerende interne markt in het belang 
is van de Europese burgers, consumenten 
en KMO's gezien de talloze economische 
en andere uitdagingen waarmee de EU op 
dit moment wordt geconfronteerd;

Or. el
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Amendement 17
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van oordeel dat de nadruk die in 
de Lissabon-strategie wordt gelegd op 
"concurrentievermogen" en 
"bezuinigingen" de ernstige economische 
onevenwichtigheden in de eurozone 
(landen met een groot uitvoeroverschot 
naast landen met een groot tekort op de 
lopende rekening) en in de EU meer in 
het algemeen heeft versterkt en de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang in de EU ondermijnt;

Or. en

Amendement 18
Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat de interne Europese markt 
ondanks de economische, technologische 
en juridische leemten in zijn structuur, 
samen met de eurozone de beste illustratie 
vormt van de ware betekenis van 
economische integratie en eenheid in de 
EU;

3. benadrukt dat de interne Europese markt 
ondanks de economische, technologische 
en juridische tekortkomingen in zijn 
structuur, samen met de eurozone de beste 
illustratie vormt van de ware betekenis van 
economische integratie en eenheid in de 
EU en voor de burgers van de EU zeker de 
meest zichtbare prestatie van de Europese 
integratie is;

Or. en

Amendement 19
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept dat de interne markt 
nieuwe horizonnen moet openen op 
gebied van onderzoek en innovatie en 
daarmee meer impuls moet geven aan de 
ontwikkeling van goederen en diensten, 
met nadruk op kennis en technologie, die 
een krachtige aandrijving zijn voor de 
toekomstige economische ontwikkeling,

Or. el

Amendement 20
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. is niet alleen verheugd over en geeft alle 
steun aan het voornemen van de 
Commissie om bij de verdere ontwikkeling 
van de interne markt de mensen die er 
wonen en werken weer centraal te stellen, 
en staat daarnaast positief ten opzichte van 
de geëngageerdheid van de Commissie om 
als een vastberaden hoedster van de interne 
markt te fungeren door volledig gebruik te 
maken van haar handhavingsbevoegdheden 
en om gebaseerd op de verplichtingen van 
het Verdrag van Lissabon een sociale visie 
te presenteren over die interne markt;

4. is niet alleen verheugd over en geeft alle 
steun aan het voornemen van de 
Commissie om bij de verdere ontwikkeling 
van de interne markt de mensen die er 
wonen en werken weer centraal te stellen, 
en staat daarnaast positief ten opzichte van 
de geëngageerdheid van de Commissie om 
als een vastberaden hoedster van de interne 
markt te fungeren door volledig gebruik te 
maken van haar handhavingsbevoegdheden 
en om gebaseerd op de verplichtingen van 
het Verdrag van Lissabon een sociale en 
ecologische visie te presenteren over die 
interne markt;

Or. fr

Amendement 21
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. beklemtoont dat de op het 
bedrijfsleven afgestemde werking van de 
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interne markt met name de laatste tien 
jaar heeft bijgedragen tot het ontstaan 
van grotere sociale ongelijkheid; 
onderstreept dat de huidige financiële en 
economische crisis het gevolg is van de 
privatisering van diensten en een beleid 
dat hebzucht aanmoedigt en de nadruk 
legt op winst op korte termijn;

Or. en

Amendement 22
Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst nogmaals op het belang van 
voortgezette liberalisering van nog steeds 
gedeeltelijk gesloten markten, in het 
bijzonder de sectoren vervoer, energie en 
telecom; 

Or. en

Amendement 23
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat de integratie van de 
interne markt geen onomkeerbaar proces is 
en dat het niet als vanzelfsprekend mag 
worden beschouwd dat die interne markt 
ook in de toekomst zal blijven 
voortbestaan; is van mening dat een 
mislukking van het verwezenlijken van de 
doelstelling van de interne markt een 
domino-effect teweeg zou kunnen 
brengen en dat hierdoor het resultaat van 
een aantal jaren van Europese integratie 
weer teniet gedaan zou kunnen worden;

5. benadrukt dat de integratie van de
interne markt geen onomkeerbaar proces is 
en dat het niet als vanzelfsprekend mag 
worden beschouwd dat die interne markt 
ook in de toekomst zal blijven 
voortbestaan;

Or. fr
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Amendement 24
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. uit haar bezorgdheid over het feit dat een 
hernieuwde opkomst van economisch 
protectionisme tot een fragmentatie van de 
interne markt zou kunnen leiden; is 
bezorgd dat de huidige financiële en 
economische crisis door diverse lidstaten 
als een rechtvaardiging gebruikt zou 
kunnen worden om protectionistische 
maatregelen nieuw leven in te blazen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. pt

Amendement 25
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. uit haar bezorgdheid over het feit dat een 
hernieuwde opkomst van economisch 
protectionisme tot een fragmentatie van de 
interne markt zou kunnen leiden; is 
bezorgd dat de huidige financiële en 
economische crisis door diverse lidstaten 
als een rechtvaardiging gebruikt zou 
kunnen worden om protectionistische 
maatregelen nieuw leven in te blazen;

6. uit haar bezorgdheid over het feit dat een 
hernieuwde opkomst van economisch 
protectionisme tot een fragmentatie van de 
interne markt zou leiden; is bezorgd dat de 
huidige financiële en economische crisis 
door diverse lidstaten als een 
rechtvaardiging gebruikt zou kunnen 
worden om protectionistische maatregelen 
nieuw leven in te blazen;

Or. de

Amendement 26
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 
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Ontwerpresolutie Amendement

6. uit haar bezorgdheid over het feit dat een 
hernieuwde opkomst van economisch 
protectionisme tot een fragmentatie van de 
interne markt zou kunnen leiden; is 
bezorgd dat de huidige financiële en 
economische crisis door diverse lidstaten 
als een rechtvaardiging gebruikt zou 
kunnen worden om protectionistische 
maatregelen nieuw leven in te blazen;

6. uit haar bezorgdheid over het feit dat een 
hernieuwde opkomst van economisch 
protectionisme op nationaal niveau tot een 
fragmentatie van de interne markt zou 
kunnen leiden; is bezorgd dat de huidige 
financiële en economische crisis door 
diverse lidstaten gebruikt zou kunnen 
worden om een terugkeer naar 
protectionistische maatregelen te 
rechtvaardigen, terwijl deze crisis juist 
vraagt om inzet van gemeenschappelijke 
vrijwaringsmechanismen;

Or. fr

Amendement 27
Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. uit haar bezorgdheid over het feit dat een 
hernieuwde opkomst van economisch 
protectionisme tot een fragmentatie van de 
interne markt zou kunnen leiden; is 
bezorgd dat de huidige financiële en 
economische crisis door diverse lidstaten 
als een rechtvaardiging gebruikt zou 
kunnen worden om protectionistische 
maatregelen nieuw leven in te blazen;

6. uit haar bezorgdheid over het feit dat een 
hernieuwde opkomst van economisch 
protectionisme tot een fragmentatie van de 
interne markt zou kunnen leiden, die de 
Unie zich niet kan veroorloven; is bezorgd 
dat de huidige financiële en economische 
crisis door diverse lidstaten als een 
rechtvaardiging gebruikt zou kunnen 
worden om protectionistische maatregelen 
nieuw leven in te blazen;

Or. en

Amendement 28
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. uit haar bezorgdheid over het feit dat een 
hernieuwde opkomst van economisch 

6. uit haar bezorgdheid over het feit dat een 
hernieuwde opkomst van economisch 
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protectionisme tot een fragmentatie van de 
interne markt zou kunnen leiden; is 
bezorgd dat de huidige financiële en 
economische crisis door diverse lidstaten 
als een rechtvaardiging gebruikt zou 
kunnen worden om protectionistische 
maatregelen nieuw leven in te blazen;

protectionisme tot een fragmentatie van de 
interne markt zou kunnen leiden en dit 
moet dan ook worden vermeden; is 
bezorgd dat de huidige financiële en 
economische crisis door diverse lidstaten 
als een rechtvaardiging gebruikt zou 
kunnen worden om protectionistische 
maatregelen nieuw leven in te blazen;

Or. en

Amendement 29
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. uit haar bezorgdheid over het feit dat 
een hernieuwde opkomst van economisch 
protectionisme tot een fragmentatie van 
de interne markt zou kunnen leiden; is 
bezorgd dat de huidige financiële en 
economische crisis door diverse lidstaten 
als een rechtvaardiging gebruikt zou 
kunnen worden om protectionistische 
maatregelen nieuw leven in te blazen;

Schrappen

Or. en

Amendement 30
Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de crisis aanzienlijke 
negatieve effecten heeft gehad op het 
integratieproces van de interne markt en 
dat het antagonisme en wantrouwen ten 
opzichte van de interne markt is 
toegenomen als gevolg van de 
tekortkomingen en ongelijkheden 
voortvloeiende uit de economische 
systemen van lidstaten;

7. is van mening dat de crisis het 
integratieproces van de interne markt 
aanzienlijk heeft vertraagd en dat het 
antagonisme en wantrouwen ten opzichte 
van de interne markt is toegenomen als 
gevolg van de tekortkomingen en 
ongelijkheden voortvloeiende uit de 
economische systemen van lidstaten;
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Or. en

Amendement 31
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de crisis aanzienlijke 
negatieve effecten heeft gehad op het 
integratieproces van de interne markt en 
dat het antagonisme en wantrouwen ten 
opzichte van de interne markt is 
toegenomen als gevolg van de 
tekortkomingen en ongelijkheden 
voortvloeiende uit de economische 
systemen van lidstaten;

Schrappen

Or. fr

Amendement 32
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de crisis aanzienlijke 
negatieve effecten heeft gehad op het 
integratieproces van de interne markt en 
dat het antagonisme en wantrouwen ten 
opzichte van de interne markt is 
toegenomen als gevolg van de 
tekortkomingen en ongelijkheden 
voortvloeiende uit de economische 
systemen van lidstaten;

7. is van mening dat het 
crisisbestrijdingsbeleid aanzienlijke 
negatieve effecten heeft gehad op het 
integratieproces van de interne markt en 
dat het antagonisme en wantrouwen ten 
opzichte van de interne markt is 
toegenomen als gevolg van de 
tekortkomingen en ongelijkheden 
voortvloeiende uit de economische 
systemen van lidstaten;

Or. de

Amendement 33
Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 
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Ontwerpresolutie Amendement

8. is ervan overtuigd dat de crisis 
aangegrepen moet worden als een nieuwe 
kans voor het hervormen, consolideren en 
verbeteren van de huidige structuur van de 
interne markt en om het vertrouwen van de 
burgers, met name van consumenten en 
KMO's, weer terug te winnen;

8. is ervan overtuigd dat de crisis beslist
aangegrepen moet worden als een nieuwe 
kans voor het hervormen, consolideren en 
verbeteren van de huidige structuur van de 
interne markt en om het vertrouwen van de 
burgers, met name van consumenten en 
KMO's, weer terug te winnen;

Or. en

Amendement 34
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ervan overtuigd dat de crisis
aangegrepen moet worden als een nieuwe 
kans voor het hervormen, consolideren en 
verbeteren van de huidige structuur van de 
interne markt en om het vertrouwen van de 
burgers, met name van consumenten en 
KMO's, weer terug te winnen;

8. herinnert eraan dat het 
crisisbestrijdingsbeleid geen afbreuk mag 
doen aan het integratieproces van de 
interne markt maar daarentegen wel
aangegrepen moet worden als een nieuwe 
kans voor het hervormen, consolideren en 
verbeteren van de huidige structuur van de 
interne markt en om het vertrouwen van de 
burgers, met name van consumenten en 
KMO's, weer terug te winnen

Or. fr

Amendement 35
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ervan overtuigd dat de crisis 
aangegrepen moet worden als een nieuwe 
kans voor het hervormen, consolideren en 
verbeteren van de huidige structuur van de 
interne markt en om het vertrouwen van de 
burgers, met name van consumenten en 
KMO's, weer terug te winnen;

8. is ervan overtuigd dat de crisis 
aangegrepen moet worden als een nieuwe 
kans voor het hervormen, consolideren en 
verbeteren van de huidige structuur van de 
interne markt, het waarmaken van het 
door een groene economie geboden 
potentieel aan nieuwe arbeidsplaatsen en 
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om het vertrouwen van de burgers, met 
name van consumenten en KMO's, weer 
terug te winnen;

Or. fr

Amendement 36
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat het weer op gang 
brengen van de interne markt niet 
volledig bepaald mag worden door de 
recente financiële crisis en dat de 
heropleving verder moet gaan dan de 
primaire lessen die uit die crisis zijn 
geleerd;

Schrappen

Or. de

Amendement 37
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat het weer op gang brengen 
van de interne markt niet volledig bepaald
mag worden door de recente financiële 
crisis en dat de heropleving verder moet 
gaan dan de primaire lessen die uit die 
crisis zijn geleerd;

9. benadrukt dat het weer op gang brengen 
van de interne markt niet alleen mag 
bestaan in een conjuncturele reactie op de 
recente financiële crisis en op de primaire 
lessen die daaruit zijn geleerd, maar een 
ambitieuzer project voor de lange termijn 
moet omvatten, dat de Europese 
consumenten en burgers een maximaal 
niveau van bescherming en doelmatigheid 
moet bieden;

Or. fr
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Amendement 38
Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept dat met het weer op 
gang brengen van de interne markt 
concrete, meetbare, haalbare, relevante en 
termijngebonden doelstellingen bereikt 
moeten worden door middel van gepaste 
effectieve beleidsinstrumenten die stoelen 
op de vier vrijheden van verkeer die alle 
EU-burgers ten dienste staan;

Or. en

Amendement 39
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is van mening dat een 
mensgeoriënteerde aanpak in de plaats 
moet komen van de uitsluitende nadruk 
van de interne markt op een beleid van 
concurrentievermogen van bedrijven en 
verlaging van de arbeidskosten, dat tot 
een sluipende verslechtering van het 
inkomen en de rechten van de mensen 
heeft geleid;

Or. en

Amendement 40
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept het feit dat de interne 
Europese markt dringend behoefte heeft

10. onderstreept het feit dat de interne 
Europese markt dringend behoefte heeft 
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aan nieuwe impulsen en dat er een sterke 
voortrekkersrol van de Commissie is 
vereist om de geloofwaardigheid en het 
vertrouwen in de interne markt te 
herstellen;

aan nieuwe impulsen en dat er een sterke 
voortrekkersrol van de Commissie is 
vereist om de geloofwaardigheid en het 
vertrouwen in de interne markt te 
herstellen door burgers, consumenten en 
KMO's de mogelijkheid te geven hun 
rechten ten volle uit te oefenen;

Or. el

Amendement 41
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept het feit dat de interne 
Europese markt dringend behoefte heeft 
aan nieuwe impulsen en dat er een sterke 
voortrekkersrol van de Commissie is 
vereist om de geloofwaardigheid en het 
vertrouwen in de interne markt te 
herstellen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 42
Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept het feit dat de interne 
Europese markt dringend behoefte heeft 
aan nieuwe impulsen en dat er een sterke 
voortrekkersrol van de Commissie is 
vereist om de geloofwaardigheid en het 
vertrouwen in de interne markt te 
herstellen;

10. onderstreept het feit dat de interne 
Europese markt dringend behoefte heeft 
aan nieuwe impulsen en dat er een sterke 
voortrekkersrol van de Europese 
instellingen en een politieke inzet van de 
lidstaten is vereist om de 
geloofwaardigheid en het vertrouwen in de 
interne markt te herstellen;

Or. en



AM\809839NL.doc 21/113 PE439.939v01-00

NL

Amendement 43
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt zich op het standpunt dat de oude 
perceptie dat de interne markt primair 
verband houdt met economische 
overwegingen, aan herziening toe is; 
benadrukt dat alle partijen die betrokken 
zijn bij het vormgeven en ten uitvoer 
leggen van de interne markt voor een 
holistischer benadering dienen te kiezen 
waarbij de punten van zorg van de burgers 
volledig geïntegreerd dienen te worden, 
met name met betrekking tot economische, 
sociale, gezondheids- en milieukwesties en 
de consumentenbescherming;

11. stelt zich op het standpunt dat de oude 
perceptie dat de interne markt primair 
verband houdt met economische 
overwegingen, aan herziening toe is; 
benadrukt dat alle partijen die betrokken 
zijn bij het vormgeven en ten uitvoer 
leggen van de interne markt voor een 
holistischer benadering dienen te kiezen 
waarbij de punten van zorg van de burgers 
volledig geïntegreerd dienen te worden, 
met name met betrekking tot economische, 
sociale, gezondheids- en milieukwesties en 
de consumentenbescherming, om te zorgen 
dat de interne markt tot baat van iedereen 
werkt;

Or. el

Amendement 44
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt zich op het standpunt dat de oude 
perceptie dat de interne markt primair 
verband houdt met economische 
overwegingen, aan herziening toe is; 
benadrukt dat alle partijen die betrokken 
zijn bij het vormgeven en ten uitvoer 
leggen van de interne markt voor een 
holistischer benadering dienen te kiezen 
waarbij de punten van zorg van de burgers 
volledig geïntegreerd dienen te worden, 
met name met betrekking tot economische, 
sociale, gezondheids- en milieukwesties en 
de consumentenbescherming;

11. stelt zich op het standpunt dat de oude 
perceptie dat de interne markt primair 
verband houdt met economische 
overwegingen, aan herziening toe is; 
benadrukt dat alle partijen die betrokken 
zijn bij het vormgeven en ten uitvoer 
leggen van de interne markt voor een 
holistischer benadering dienen te kiezen 
waarbij de punten van zorg van de burgers 
volledig geïntegreerd dienen te worden, 
met name met betrekking tot economische, 
sociale, fiscale, ecologische en medische 
kwesties en de consumentenbescherming;

Or. fr
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Amendement 45
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt zich op het standpunt dat de oude 
perceptie dat de interne markt primair 
verband houdt met economische 
overwegingen, aan herziening toe is; 
benadrukt dat alle partijen die betrokken 
zijn bij het vormgeven en ten uitvoer 
leggen van de interne markt voor een 
holistischer benadering dienen te kiezen 
waarbij de punten van zorg van de burgers 
volledig geïntegreerd dienen te worden, 
met name met betrekking tot economische, 
sociale, gezondheids- en milieukwesties en 
de consumentenbescherming;

11. stelt zich op het standpunt dat de oude 
perceptie dat de interne markt primair 
verband houdt met economische 
overwegingen, moet worden aangevuld; 
benadrukt dat alle partijen die betrokken 
zijn bij het vormgeven en ten uitvoer 
leggen van de interne markt voor een 
holistischer benadering dienen te kiezen 
waarbij de punten van zorg van de burgers 
volledig geïntegreerd dienen te worden, 
met name met betrekking tot economische, 
sociale, gezondheids- en milieukwesties en 
de consumentenbescherming;

Or. pl

Amendement 46
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt zich op het standpunt dat de oude 
perceptie dat de interne markt primair 
verband houdt met economische 
overwegingen, aan herziening toe is; 
benadrukt dat alle partijen die betrokken 
zijn bij het vormgeven en ten uitvoer 
leggen van de interne markt voor een 
holistischer benadering dienen te kiezen 
waarbij de punten van zorg van de burgers 
volledig geïntegreerd dienen te worden, 
met name met betrekking tot economische, 
sociale, gezondheids- en milieukwesties en 
de consumentenbescherming;

11. stelt zich op het standpunt dat de oude 
perceptie dat de interne markt primair 
verband houdt met economische 
overwegingen, aan herziening toe is, te 
meer daar de interne markt in het 
Verdrag van Lissabon centraal staat; 
benadrukt dat alle partijen die betrokken 
zijn bij het vormgeven en ten uitvoer 
leggen van de interne markt voor een 
holistischer benadering dienen te kiezen 
waarbij de punten van zorg van de burgers 
volledig geïntegreerd dienen te worden, 
met name met betrekking tot economische, 
sociale, gezondheids- en milieukwesties en 
de consumentenbescherming;

Or. pt
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Amendement 47
Othmar Karas, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt zich op het standpunt dat de oude 
perceptie dat de interne markt primair 
verband houdt met economische 
overwegingen, aan herziening toe is; 
benadrukt dat alle partijen die betrokken 
zijn bij het vormgeven en ten uitvoer 
leggen van de interne markt voor een 
holistischer benadering dienen te kiezen 
waarbij de punten van zorg van de burgers 
volledig geïntegreerd dienen te worden, 
met name met betrekking tot economische, 
sociale, gezondheids- en milieukwesties en 
de consumentenbescherming;

11. benadrukt dat alle partijen die 
betrokken zijn bij het vormgeven en ten 
uitvoer leggen van de interne markt voor 
een holistischer benadering dienen te 
kiezen waarbij de punten van zorg van de 
burgers volledig geïntegreerd dienen te 
worden, met name met betrekking tot 
economische, sociale, gezondheids- en 
milieukwesties en de 
consumentenbescherming;

Or. en

Amendement 48
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt zich op het standpunt dat de oude 
perceptie dat de interne markt primair 
verband houdt met economische 
overwegingen, aan herziening toe is; 
benadrukt dat alle partijen die betrokken 
zijn bij het vormgeven en ten uitvoer 
leggen van de interne markt voor een 
holistischer benadering dienen te kiezen 
waarbij de punten van zorg van de burgers 
volledig geïntegreerd dienen te worden, 
met name met betrekking tot 
economische, sociale, gezondheids- en 
milieukwesties en de 
consumentenbescherming;

11. stelt zich op het standpunt dat de oude 
perceptie dat de interne markt primair 
verband houdt met economische 
overwegingen, aan herziening toe is; 
benadrukt dat alle partijen die betrokken 
zijn bij het vormgeven en ten uitvoer 
leggen van de interne markt voor een 
holistischer benadering dienen te kiezen 
waarbij de punten van zorg van de burgers 
volledig geïntegreerd dienen te worden.

Or. de
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Amendement 49
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderstreept dat een sterkere, 
diepere en bredere interne markt van 
vitaal belang is voor de uitbouw en 
schepping van werkgelegenheid, 

Or. el

Amendement 50
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de interne markt centraal 
dient te staan bij het verwezenlijken van de 
doelstelling van een duurzame en in hoge 
mate concurrerende sociale markteconomie 
in het kader van de langetermijnvisie van 
de EU 2020-strategie;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Amendement 51
Othmar Karas, Robert Rochefort, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt voor om alle strategieën en 
beleidsmaatregelen om de interne markt 
nieuw leven in te blazen, inclusief de EU 
2020-strategie, gebaseerd worden op een 
pragmatisch, alomvattend en verstrekkend 
akkoord dat door alle lidstaten wordt 
ondersteund en waarbij de nadruk 
voornamelijk ligt op prioriteiten waarvoor 
de lidstaten ook daadwerkelijk 

13. meent dat de interne markt een zeer 
belangrijke voorwaarde is voor het 
welslagen van de EU 2020-strategie; stelt 
daarom voor dat alle strategieën en 
beleidsmaatregelen om de interne markt 
nieuw leven in te blazen worden 
gecoördineerd door de Europese 
instellingen en gebaseerd worden op een 
pragmatisch, alomvattend en verstrekkend 
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verantwoordelijkheid nemen en die zij 
effectief op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau zullen uitvoeren;

akkoord dat door alle lidstaten wordt 
ondersteund en waarbij de nadruk 
voornamelijk ligt op prioriteiten waarvoor 
de lidstaten ook daadwerkelijk 
verantwoordelijkheid nemen en die zij 
effectief op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau zullen uitvoeren;

Or. en

Amendement 52
Othmar Karas, Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verklaart dat het verlagen van de 
schuld en het aanpakken van de 
omvangrijke begrotingstekorten
gecoördineerd moeten worden en moeten 
stroken met de EU 2020-strategie;

Or. en

Amendement 53
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. onderstreept dat de interne markt 
de consumenten voordelen moet blijven 
bieden in termen van lagere prijzen, 
betere kwaliteit, ruimer assortiment, 
betaalbare prijzen en veiligheid van 
goederen en diensten,

Or. el

Amendement 54
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 



PE439.939v01-00 26/113 AM\809839NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept op om een nieuw paradigma voor 
het politieke denken te ontwikkelen 
waarbij burgers en consumenten een 
centrale plaats innemen bij het opnieuw op 
gang brengen van de interne markt; is van 
mening dat dit gerealiseerd kan worden 
door de Europese burger als de 
belangrijkste politieke variabele aan te 
merken bij het vaststellen en formuleren 
van de wetgeving en het beleid van de 
Unie;

14. roept op om een nieuw paradigma voor 
het politieke denken te ontwikkelen 
waarbij burgers en consumenten een 
centrale plaats innemen bij het opnieuw op 
gang brengen van de interne markt; is van 
mening dat dit gerealiseerd kan worden 
door de Europese burger als de 
hoofdrolspeler aan te merken bij het 
vaststellen en formuleren van de wetgeving 
en het beleid van de Unie;

Or. fr

Amendement 55
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept op om een nieuw paradigma voor 
het politieke denken te ontwikkelen 
waarbij burgers en consumenten een 
centrale plaats innemen bij het opnieuw op 
gang brengen van de interne markt; is van 
mening dat dit gerealiseerd kan worden 
door de Europese burger als de 
belangrijkste politieke variabele aan te 
merken bij het vaststellen en formuleren 
van de wetgeving en het beleid van de 
Unie;

14. roept op om een nieuw paradigma voor 
het politieke denken te ontwikkelen 
waarbij burgers, consumenten en KMO's
een centrale plaats innemen bij het 
opnieuw op gang brengen van de interne 
markt; is van mening dat dit gerealiseerd 
kan worden door de Europese burgers en 
KMO's als de belangrijkste politieke 
variabele aan te merken bij het vaststellen 
en formuleren van de wetgeving en het 
beleid van de Unie;

Or. pl

Amendement 56
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept op om een nieuw paradigma voor 
het politieke denken te ontwikkelen 

14. roept op om een nieuw paradigma voor 
het politieke denken te ontwikkelen 
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waarbij burgers en consumenten een 
centrale plaats innemen bij het opnieuw op 
gang brengen van de interne markt; is van 
mening dat dit gerealiseerd kan worden 
door de Europese burger als de 
belangrijkste politieke variabele aan te
merken bij het vaststellen en formuleren 
van de wetgeving en het beleid van de 
Unie;

waarbij burgers en consumenten een 
centrale plaats innemen bij het opnieuw op 
gang brengen van de interne markt; is van 
mening dat dit gerealiseerd kan worden 
door de Europese burger in het middelpunt 
te plaatsen bij het vaststellen en 
formuleren van de wetgeving en het beleid 
van de Unie;

Or. pt

Amendement 57
Othmar Karas, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept op om een nieuw paradigma voor 
het politieke denken te ontwikkelen 
waarbij burgers en consumenten een 
centrale plaats innemen bij het opnieuw 
op gang brengen van de interne markt; is 
van mening dat dit gerealiseerd kan 
worden door de Europese burger als de 
belangrijkste politieke variabele aan te 
merken bij het vaststellen en formuleren
van de wetgeving en het beleid van de 
Unie;

14. roept op om een nieuw paradigma voor 
het politieke denken te ontwikkelen dat de 
nadruk legt op burgers, consumenten en 
KMO's bij het opnieuw op gang brengen 
van de Europese interne markt; is van 
mening dat dit gerealiseerd kan worden 
door de Europese burger centraal te stellen
bij het vaststellen van het beleid van de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 58
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. houdt eraan vast dat voor een opleving 
van de interne markt de invoering vereist is 
van meer adequate controles en een beter 
evenwicht teneinde de noodzakelijke 
bescherming voor burgers en consumenten 
te kunnen waarborgen; overweegt dat een 
aanpak waarbij de burgers centraal staan 

15. houdt eraan vast dat voor een opleving 
van de interne markt de invoering vereist is 
van meer adequate controles en een beter 
evenwicht teneinde de noodzakelijke 
bescherming voor burgers, consumenten en 
KMO's te kunnen waarborgen; overweegt 
dat een aanpak waarbij de burgers en 
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een bijdrage levert aan het vertrouwen 
onder de bevolking in de werking van de 
interne Europese markt en aan het vinden 
van de juiste formule voor het vaststellen 
van initiatieven die de Unie de 
competitieve voorsprong kan geven die zij 
nodig heeft, zonder dat dit ten koste gaat 
van de sociale dimensie;

KMO's centraal staan een bijdrage levert 
aan het vertrouwen onder de bevolking in 
de werking van de interne Europese markt 
en aan het vinden van de juiste formule 
voor het vaststellen van initiatieven die de 
Unie de competitieve voorsprong kan 
geven die zij nodig heeft, zonder dat dit ten 
koste gaat van de sociale dimensie;

Or. pl

Amendement 59
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. houdt eraan vast dat voor een opleving 
van de interne markt de invoering vereist is 
van meer adequate controles en een beter 
evenwicht teneinde de noodzakelijke 
bescherming voor burgers en consumenten 
te kunnen waarborgen; overweegt dat een 
aanpak waarbij de burgers centraal staan 
een bijdrage levert aan het vertrouwen 
onder de bevolking in de werking van de 
interne Europese markt en aan het vinden 
van de juiste formule voor het vaststellen 
van initiatieven die de Unie de 
competitieve voorsprong kan geven die zij 
nodig heeft, zonder dat dit ten koste gaat 
van de sociale dimensie;

15. houdt eraan vast dat voor een opleving 
van de interne markt de invoering vereist is 
van meer adequate controles en een beter 
evenwicht teneinde de noodzakelijke 
bescherming voor burgers en consumenten 
te kunnen waarborgen; overweegt dat een 
aanpak waarbij de burgers centraal staan 
een bijdrage levert aan het vertrouwen 
onder de bevolking in de werking van de 
interne Europese markt en aan het vinden 
van de juiste formule voor het vaststellen 
van initiatieven die de Unie de 
competitieve voorsprong kan geven die zij 
nodig heeft;

Or. de

Amendement 60
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. houdt eraan vast dat voor een opleving 
van de interne markt de invoering vereist 
is van meer adequate controles en een 
beter evenwicht teneinde de noodzakelijke 

15. houdt eraan vast dat de kern van de 
nieuwe strategie moet bestaan uit een 
alternatief programma, dat de 
programma's voor 
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bescherming voor burgers en 
consumenten te kunnen waarborgen; 
overweegt dat een aanpak waarbij de 
burgers centraal staan een bijdrage levert 
aan het vertrouwen onder de bevolking in 
de werking van de interne Europese markt 
en aan het vinden van de juiste formule 
voor het vaststellen van initiatieven die de 
Unie de competitieve voorsprong kan 
geven die zij nodig heeft, zonder dat dit ten 
koste gaat van de sociale dimensie;

consumentenbescherming van de lidstaten 
hervormt en versterkt; overweegt dat een 
aanpak waarbij de burgers centraal staan 
niet alleen een bijdrage levert aan het 
vertrouwen onder de bevolking in de 
werking van de interne Europese markt 
maar ook aan het vinden van de juiste 
formule voor het vaststellen van 
initiatieven die de Unie de competitieve 
voorsprong kan geven die zij nodig heeft, 
zonder dat dit ten koste gaat van de sociale 
dimensie;

Or. en

Amendement 61
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. houdt eraan vast dat voor een opleving 
van de interne markt de invoering vereist is 
van meer adequate controles en een beter 
evenwicht teneinde de noodzakelijke 
bescherming voor burgers en consumenten 
te kunnen waarborgen; overweegt dat een 
aanpak waarbij de burgers centraal staan 
een bijdrage levert aan het vertrouwen 
onder de bevolking in de werking van de 
interne Europese markt en aan het vinden 
van de juiste formule voor het vaststellen 
van initiatieven die de Unie de 
competitieve voorsprong kan geven die zij 
nodig heeft, zonder dat dit ten koste gaat 
van de sociale dimensie;

15. houdt eraan vast dat voor een opleving 
van de interne markt daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging vereist is van de 
bestaande controles teneinde de 
noodzakelijke bescherming voor burgers 
en consumenten te kunnen waarborgen; 
overweegt dat een aanpak waarbij de 
burgers centraal staan een bijdrage levert 
aan het vertrouwen onder de bevolking in 
de werking van de interne Europese markt 
en aan het vinden van de juiste formule 
voor het vaststellen van initiatieven die de 
Unie de competitieve voorsprong kan 
geven die zij nodig heeft, zonder dat dit ten 
koste gaat van de sociale dimensie;

Or. en

Amendement 62
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 
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Ontwerpresolutie Amendement

15. houdt eraan vast dat voor een opleving 
van de interne markt de invoering vereist is 
van meer adequate controles en een beter 
evenwicht teneinde de noodzakelijke 
bescherming voor burgers en consumenten 
te kunnen waarborgen; overweegt dat een 
aanpak waarbij de burgers centraal staan 
een bijdrage levert aan het vertrouwen 
onder de bevolking in de werking van de 
interne Europese markt en aan het vinden 
van de juiste formule voor het vaststellen 
van initiatieven die de Unie de 
competitieve voorsprong kan geven die zij 
nodig heeft, zonder dat dit ten koste gaat 
van de sociale dimensie;

15. houdt eraan vast dat voor een opleving 
van de interne markt de invoering vereist is 
van meer adequate controles en een beter 
evenwicht, alsook meer gegevens en 
analyse en meer overleg teneinde te 
kunnen waarborgen dat voldoende 
rekening wordt gehouden met de 
behoeften van de burgers en consumenten; 
overweegt dat een aanpak waarbij de feiten 
en de burgers centraal staan een bijdrage 
levert aan het vertrouwen onder de 
bevolking in de werking van de interne 
Europese markt en aan het vinden van de 
juiste formule voor het vaststellen van 
initiatieven die de Unie de competitieve 
voorsprong kan geven die zij nodig heeft, 
zonder dat dit ten koste gaat van de sociale 
dimensie;

Or. en

Amendement 63
Othmar Karas, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. herhaalt dat een zinvolle evaluatie van 
de impact van de interne markt op sociaal 
vlak en op de consumenten en het milieu –
een evaluatie die overigens kenmerkend 
moet zijn voor alle voorstellen die op de 
interne markt betrekking hebben –
essentieel is voor het herwinnen van het 
vertrouwen van de burgers, terwijl hierdoor 
tegelijkertijd een realistische integratie van 
de doelstellingen op sociaal, economisch 
en ecologisch gebied en met betrekking tot 
de consumentenbescherming wordt 
gewaarborgd;

16. herhaalt dat een zinvolle evaluatie van 
de impact van de interne markt op sociaal 
vlak en op de consumenten, het milieu en 
de economie – een evaluatie die overigens 
kenmerkend moet zijn voor alle voorstellen 
die op de interne markt betrekking hebben 
– essentieel is voor het herwinnen van het 
vertrouwen van de burgers, terwijl hierdoor 
tegelijkertijd een realistische integratie van 
de doelstellingen op sociaal, economisch 
en ecologisch gebied en met betrekking tot 
de consumentenbescherming wordt 
gewaarborgd;

Or. en
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Amendement 64
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. herhaalt dat een zinvolle evaluatie van 
de impact van de interne markt op sociaal 
vlak en op de consumenten en het milieu 
– een evaluatie die overigens kenmerkend 
moet zijn voor alle voorstellen die op de 
interne markt betrekking hebben –
essentieel is voor het herwinnen van het 
vertrouwen van de burgers, terwijl 
hierdoor tegelijkertijd een realistische 
integratie van de doelstellingen op 
sociaal, economisch en ecologisch gebied 
en met betrekking tot de 
consumentenbescherming wordt 
gewaarborgd;

Schrappen

Or. pl

Amendement 65
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. herhaalt dat een zinvolle evaluatie van 
de impact van de interne markt op sociaal 
vlak en op de consumenten en het milieu –
een evaluatie die overigens kenmerkend 
moet zijn voor alle voorstellen die op de 
interne markt betrekking hebben –
essentieel is voor het herwinnen van het 
vertrouwen van de burgers, terwijl hierdoor 
tegelijkertijd een realistische integratie van 
de doelstellingen op sociaal, economisch 
en ecologisch gebied en met betrekking tot 
de consumentenbescherming wordt 
gewaarborgd;

16. herhaalt dat een zinvolle evaluatie van 
de impact van de interne markt op sociaal 
vlak en op de consumenten en het milieu 
essentieel is voor het herwinnen van het 
vertrouwen van de burgers, terwijl hierdoor 
tegelijkertijd een realistische integratie van 
de doelstellingen op sociaal, economisch 
en ecologisch gebied en met betrekking tot 
de consumentenbescherming wordt 
gewaarborgd;

Or. de
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Amendement 66
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat de opheffing van 
de grenzen binnen de interne markt het 
concurrentievermogen van Europa in een 
geglobaliseerde wereld verder heeft 
verbeterd;

Or. en

Amendement 67
Othmar Karas, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. benadrukt dat de interne markt en 
de gemeenschappelijke munteenheid een 
beschermend schild vormden, dat de 
negatieve gevolgen van de financiële 
crisis voor de bedrijven en burgers in 
Europa heeft afgezwakt;

Or. en

Amendement 68
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. onderstreept dat de goede werking 
van de interne markt onlosmakelijk is 
verbonden met de rol die Europa moet 
vervullen als mondiale economische 
speler; is van mening dat de Europese 
Unie haar sociaal en ecologisch model 
moet beschermen door tegenover 
ingevoerde producten en diensten strikte 
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inachtneming van haar regelgeving te 
verlangen en streng de hand te houden 
aan de toepassing van die regelgeving, 
met name in het kader van multilaterale 
fora, en in het bijzonder bij de 
geschillenregelingsprocedures van de 
Wereldhandelsorganisatie.

Or. fr

Amendement 69
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de belangrijkste 
uitdaging voor de Unie bestaat uit het 
vinden van een evenwicht tussen een open 
economie die in staat is om economische 
groei en meer werkgelegenheid te creëren, 
en een economisch systeem dat 
tegelijkertijd kan zorgen voor adequate 
consumentenbescherming en voor de 
sociale en ecologische waarborgen waar de 
burgers behoefte aan hebben;

17. is van mening dat de belangrijkste 
uitdaging voor de Unie bestaat uit het 
vinden van een evenwicht tussen een open 
economie die in staat is om economische 
groei en meer werkgelegenheid te creëren, 
en die over de gehele lijn weet in te spelen 
op de grote opgaven voor morgen 
(concurrentiekracht, onderzoek en 
ontwikkeling, industriebeleid, de 
demografische uitdaging, milieu, 
technologie,...), en een economisch 
systeem dat tegelijkertijd kan zorgen voor 
adequate consumentenbescherming en voor 
de sociale en ecologische waarborgen waar 
de burgers behoefte aan hebben;

Or. fr

Amendement 70
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat de belangrijkste 
uitdaging voor de Unie bestaat uit het 
vinden van een evenwicht tussen een open 
economie die in staat is om economische 
groei en meer werkgelegenheid te creëren, 

17. is van mening dat de belangrijkste 
uitdaging voor de Unie bestaat uit het 
vinden van het juiste niveau van 
regulering, zodat de interne markt in staat 
is om economische groei en meer 
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en een economisch systeem dat
tegelijkertijd kan zorgen voor adequate 
consumentenbescherming en voor de 
sociale en ecologische waarborgen waar de 
burgers behoefte aan hebben;

werkgelegenheid te creëren, maar
tegelijkertijd kan zorgen voor adequate 
consumentenbescherming en voor de 
sociale en ecologische waarborgen waar de 
burgers behoefte aan hebben;

Or. en

Amendement 71
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. onderstreept dat de uitvoering van 
de regels van de interne markt nog steeds 
niet overal gelijk is omdat de 
marktnetwerken niet voldoende met 
elkaar zijn verbonden, met als gevolg dat 
ondernemingen en burgers in de 
dagelijkse werkelijkheid nog steeds 
moeilijkheden ondervinden bij hun 
grensoverschrijdende activiteiten, met 27 
verschillende rechtssystemen voor één 
enkele transactie,

Or. el

Amendement 72
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt het belang van een groene
interne markt op basis van koolstofarme, 
milieuvriendelijke technologieën, diensten 
en producten, hetgeen dient te worden 
bevorderd door het ontwikkelen van 
Europese normen voor het meten en 
controleren van de CO2-voetafdruk; wijst 
erop dat in de hele Europese Unie 
duidelijke normen voor en een etikettering 
van energie-efficiënte producten verplicht 
dient te worden gesteld;

18. benadrukt het belang van een 
evenwichtige interne markt op basis van 
koolstofarme, milieuvriendelijke 
technologieën, diensten en producten, 
hetgeen dient te worden bevorderd door het 
ontwikkelen van Europese normen; wijst 
erop dat in de hele Europese Unie 
duidelijke normen voor en een etikettering 
van energie-efficiënte producten verplicht 
zouden moeten worden gesteld;
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Or. pl

Amendement 73
Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt het belang van een groene 
interne markt op basis van koolstofarme, 
milieuvriendelijke technologieën, diensten 
en producten, hetgeen dient te worden 
bevorderd door het ontwikkelen van 
Europese normen voor het meten en 
controleren van de CO2-voetafdruk; wijst 
erop dat in de hele Europese Unie 
duidelijke normen voor en een etikettering 
van energie-efficiënte producten verplicht 
dient te worden gesteld;

18. benadrukt het belang van een groene 
interne markt op basis van koolstofarme, 
milieuvriendelijke technologieën, diensten 
en producten, hetgeen dient te worden 
bevorderd door het ontwikkelen van 
Europese normen voor CO2-emissies; wijst 
erop dat geleidelijk in de hele Europese 
Unie duidelijke normen voor en een 
etikettering van energie-efficiënte 
producten verplicht dient te worden 
gesteld;

Or. en

Amendement 74
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt het belang van een groene 
interne markt op basis van koolstofarme, 
milieuvriendelijke technologieën, diensten 
en producten, hetgeen dient te worden 
bevorderd door het ontwikkelen van 
Europese normen voor het meten en 
controleren van de CO2-voetafdruk; wijst 
erop dat in de hele Europese Unie 
duidelijke normen voor en een etikettering 
van energie-efficiënte producten verplicht 
dient te worden gesteld;

18. benadrukt het belang van een groene 
interne markt op basis van koolstofarme, 
milieuvriendelijke technologieën, diensten 
en producten, hetgeen dient te worden 
bevorderd door het ontwikkelen van 
Europese normen voor het meten en 
controleren van de CO2-voetafdruk; wijst 
erop dat in de hele Europese Unie 
duidelijke normen voor en een etikettering 
van energie-efficiënte producten verplicht 
dient te worden gesteld; wijst erop dat bij 
de ontwikkeling van nieuwe normen voor 
de CO2-voetafdruk rekening gehouden 
moet worden met de bestaande methoden 
en normen; benadrukt dat dergelijke 
normen vooral KMO's niet al te sterk 
mogen belasten;
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Or. en

Amendement 75
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt het belang van een groene 
interne markt op basis van koolstofarme, 
milieuvriendelijke technologieën, diensten 
en producten, hetgeen dient te worden 
bevorderd door het ontwikkelen van 
Europese normen voor het meten en 
controleren van de CO2-voetafdruk; wijst 
erop dat in de hele Europese Unie 
duidelijke normen voor en een etikettering 
van energie-efficiënte producten verplicht 
dient te worden gesteld;

18. benadrukt het belang van een groene 
interne markt op basis van koolstofarme, 
milieuvriendelijke technologieën, diensten 
en producten, hetgeen dient te worden 
bevorderd door het ontwikkelen van 
Europese normen voor het meten en 
controleren van de CO2-voetafdruk en ook 
door de etikettering van producten die aan 
de vereiste niveaus voldoen; wijst erop dat 
in de hele Europese Unie duidelijke 
normen voor en een etikettering van 
energie-efficiënte producten verplicht dient 
te worden gesteld;

Or. el

Amendement 76
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. onderstreept welk aanzienlijk 
potentieel er voor de interne markt 
gelegen kan zijn in de ontwikkeling van 
economische activiteiten rond de 
productie van goederen en diensten 
waarmee milieuschade aan wateren, lucht 
of bodem zich laat meten, voorkomen, 
verminderen, minimaliseren of 
corrigeren, evenals de problemen in 
verband met afval, lawaai en de 
ecosystemen; houdt in dit verband staande 
dat massief moet worden geïnvesteerd in 
innovatie op gebied van schonere 
technologie, producten en diensten die 
milieurisico's en grondstoffengebruik tot 
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een minimum kunnen terugbrengen;

Or. fr

Amendement 77
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt erop aan dat de Unie in het 
huidige digitale tijdperk het potentieel en 
de mogelijkheden die internet en de 
elektronische handel bieden, volledig dient 
te benutten met het oog op de toekomstige 
ontwikkeling van de interne markt; 
benadrukt dat bij de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën het aspect van de 
bescherming van burgers, consumenten en 
KMO's in aanmerking dient te worden 
genomen;

19. dringt erop aan dat de Unie in het 
huidige digitale tijdperk het potentieel en 
de mogelijkheden die internet en de 
elektronische handel bieden, volledig dient 
te benutten met het oog op de toekomstige 
ontwikkeling van de interne markt; 
benadrukt dat bij de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën het aspect van de 
bescherming van burgers en consumenten, 
vooral de meest kwetsbaren, onder meer 
in de kansspelsector, en KMO's in 
aanmerking dient te worden genomen

Or. fr

Amendement 78
Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt erop aan dat de Unie in het 
huidige digitale tijdperk het potentieel en 
de mogelijkheden die internet en de 
elektronische handel bieden, volledig dient 
te benutten met het oog op de toekomstige 
ontwikkeling van de interne markt; 
benadrukt dat bij de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën het aspect van de 
bescherming van burgers, consumenten en 
KMO's in aanmerking dient te worden 
genomen;

19. dringt erop aan dat de Unie in het 
huidige digitale tijdperk het potentieel en 
de mogelijkheden die internet, de 
elektronische handel en de verbreiding van 
ICT bij KMO's en de overheid bieden, 
volledig dient te benutten met het oog op 
de toekomstige ontwikkeling van de 
interne markt; benadrukt dat bij de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën het 
aspect van de bescherming van burgers, 
consumenten en KMO's in aanmerking 
dient te worden genomen;

Or. en
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Amendement 79
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt erop aan dat de Unie in het 
huidige digitale tijdperk het potentieel en 
de mogelijkheden die internet en de 
elektronische handel bieden, volledig dient 
te benutten met het oog op de toekomstige 
ontwikkeling van de interne markt; 
benadrukt dat bij de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën het aspect van de 
bescherming van burgers, consumenten en 
KMO's in aanmerking dient te worden 
genomen;

19. dringt erop aan dat de Unie in het 
huidige digitale tijdperk het potentieel en 
de mogelijkheden die internet, de 
elektronische handel en de elektronische 
overheid bieden, volledig dient te benutten 
met het oog op de toekomstige 
ontwikkeling van de interne markt; 
benadrukt dat bij de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën het aspect van de 
bescherming van burgers, consumenten en 
KMO's in aanmerking dient te worden 
genomen;

Or. el

Amendement 80
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt erop aan dat de Unie in het 
huidige digitale tijdperk het potentieel en 
de mogelijkheden die internet en de 
elektronische handel bieden, volledig dient 
te benutten met het oog op de toekomstige 
ontwikkeling van de interne markt; 
benadrukt dat bij de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën het aspect van de 
bescherming van burgers, consumenten en 
KMO's in aanmerking dient te worden 
genomen;

19. dringt erop aan dat de Unie in het 
huidige digitale tijdperk het potentieel en 
de mogelijkheden die internet en de 
elektronische handel bieden, volledig dient 
te benutten met het oog op de toekomstige 
ontwikkeling van de interne markt en 
samen met de lidstaten alle nodige 
stappen moet zetten om een eind te maken 
aan de digitale kloof en het internet 
beschikbaar te maken voor alle Europese 
burgers; benadrukt dat bij de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën het aspect van 
de bescherming van burgers, consumenten 
en KMO's in aanmerking dient te worden 
genomen;

Or. en
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Amendement 81
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. stelt vast dat op het gebied van 
financiële diensten en van verzekeringen 
in het bijzonder, de onderlinge 
waarborgmaatschappijen 68% van de 
ondernemingen uitmaken, met een 
marktaandeel van 25%, en garanties 
bieden aan 230 miljoen Europeanen ; 
merkt op dat het Europese 
vennootschapsrecht niet is afgestemd op 
de ontwikkeling van onderlinge 
maatschappijen op de interne markt;

Or. fr

Amendement 82
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. acht het van groot belang dat 
nieuwe bedrijfsmodellen worden 
vastgesteld die houders van 
auteursrechten en daarmee verband 
houdende rechten correct belonen zonder 
dat de toegang van consumenten tot 
creatieve online-inhoud onnodig wordt 
beperkt;

Or. en

Amendement 83
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 
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Ontwerpresolutie Amendement

20. onderschrijft de initiatieven van de 
Commissie om in alle toekomstige 
strategieën prioriteit te geven aan
onderzoek, kennis en innovatie; verwacht 
dat er in de komende begrotingen van de 
Unie voldoende financiële middelen 
toegewezen zullen worden om deze 
cruciale thema's adequaat aan te pakken;

20. onderschrijft de initiatieven van de 
Commissie om in alle toekomstige 
strategieën onderzoek, kennis en innovatie 
te bevorderen; verwacht dat in de komende 
begrotingen van de Unie deze cruciale 
thema's hoge prioriteit krijgen;

Or. en

Amendement 84
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderschrijft de initiatieven van de 
Commissie om in alle toekomstige 
strategieën prioriteit te geven aan 
onderzoek, kennis en innovatie; verwacht 
dat er in de komende begrotingen van de 
Unie voldoende financiële middelen 
toegewezen zullen worden om deze 
cruciale thema's adequaat aan te pakken;

20. onderschrijft de initiatieven van de 
Commissie om in alle toekomstige 
strategieën prioriteit te geven aan 
onderzoek, kennis en innovatie; verwacht 
dat er in de komende begrotingen van de 
Unie voldoende financiële middelen 
toegewezen zullen worden om deze 
cruciale thema's adequaat aan te pakken; 
herinnert in dit verband aan de dringende 
noodzaak het hangende dossier van het 
communautair octrooi af te sluiten;

Or. fr

Amendement 85
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderschrijft de initiatieven van de 
Commissie om in alle toekomstige 
strategieën prioriteit te geven aan 
onderzoek, kennis en innovatie; verwacht 
dat er in de komende begrotingen van de 

20. onderschrijft de initiatieven van de 
Commissie om in alle toekomstige 
strategieën prioriteit te geven aan 
onderzoek, kennis en innovatie; verwacht 
dat er in de komende begrotingen van de 
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Unie voldoende financiële middelen 
toegewezen zullen worden om deze 
cruciale thema's adequaat aan te pakken;

Unie voldoende financiële middelen 
toegewezen zullen worden om deze 
cruciale thema's adequaat aan te pakken; 
stelt voor dat de Commissie begint te 
zoeken naar mogelijke manieren om 
concrete benchmarks voor het meten van 
succes op het gebied van onderzoek, 
kennis en innovatie te vinden;

Or. en

Amendement 86
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. acht de invoering van een 
werkelijke milieubelasting bevorderlijk 
voor een betere werking van de interne 
markt, bijvoorbeeld in de vorm van een 
klimaat-/energiebijdrage, die ervoor kan 
zorgen dat de externe milieueffecten 
worden meegerekend in de kosten van een 
product of dienst, waardoor ook de 
concurrentiedistorsie geringer wordt;

Or. fr

Amendement 87
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. onderstreept dat de EU sterk 
afhankelijk is van de handel met derde 
landen; benadrukt daarom dat de interne 
markt zelf geen belemmering voor de 
invoer uit en de uitvoer naar derde landen 
mag worden;

Or. en
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Amendement 88
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. is van oordeel dat de EU als 
langetermijndoelstelling moet overwegen 
om de interne markt uit te breiden tot 
meer landen buiten de grenzen van de 
EU, op basis van de ervaringen die zijn 
opgedaan met de EER;

Or. en

Amendement 89
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. is ervan overtuigd dat het beeld en de 
kennis van en het inzicht in de interne 
markt bij de gemiddelde burger gering, 
afwezig, onduidelijk of negatief is; is van 
mening dat de meerderheid van de 
consumenten de interne markt – terecht of 
onterecht – als een systeem zien dat
doortrokken is van koehandel en van het 
beschermen van gevestigde belangen in 
plaats van een systeem dat gericht is op de
behoeften van consumenten, burgers en 
KMO's;

22. is ervan overtuigd dat het beeld en de 
kennis van en het inzicht in de interne 
markt bij de Europese burger gering, 
onduidelijk of zelfs negatief is; is van 
mening dat er vastbesloten actie dient te 
worden gevoerd om te bereiken dat het 
toekomstig beleid van de Europese Unie 
inzake de interne markt beter beantwoordt 
aan de verwachtingen en behoeften van 
consumenten, burgers en KMO's en hun 
ook tastbare resultaten oplevert;

Or. fr

Amendement 90
Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. is ervan overtuigd dat het beeld en de 22. is ervan overtuigd dat het beeld en de 
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kennis van en het inzicht in de interne 
markt bij de gemiddelde burger gering, 
afwezig, onduidelijk of negatief is; is van 
mening dat de meerderheid van de 
consumenten de interne markt – terecht of 
onterecht – als een systeem zien dat 
doortrokken is van koehandel en van het 
beschermen van gevestigde belangen in 
plaats van een systeem dat gericht is op de 
behoeften van consumenten, burgers en 
KMO's;

kennis van en het inzicht in de interne 
markt bij de gemiddelde burger gering, 
afwezig, onduidelijk of negatief is; is van 
mening dat de meerderheid van de 
Europeanen de interne markt – door een 
gebrek aan informatie en een laag 
bewustzijnsniveau van het publiek – als 
een systeem zien dat doortrokken is van 
koehandel en van het beschermen van 
gevestigde belangen in plaats van een 
systeem dat gericht is op de behoeften van 
consumenten, burgers en ondernemingen;

Or. en

Amendement 91
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. is ervan overtuigd dat het beeld en de 
kennis van en het inzicht in de interne 
markt bij de gemiddelde burger gering,
afwezig, onduidelijk of negatief is; is van 
mening dat de meerderheid van de 
consumenten de interne markt – terecht of 
onterecht – als een systeem zien dat 
doortrokken is van koehandel en van het 
beschermen van gevestigde belangen in 
plaats van een systeem dat gericht is op de 
behoeften van consumenten, burgers en 
KMO's;

22. is ervan overtuigd dat het beeld, de 
kennis van en het inzicht in de beginselen 
van de werking van de interne markt bij de 
gemiddelde burger gering is; is van mening 
dat de meerderheid van de consumenten, 
burgers en KMO's geen structurele kennis 
bezit van de voordelen van de interne 
markt en niet zeker weet hoe zij optimaal 
kunnen profiteren van deze voordelen; is 
van mening dat consumenten, burgers en 
KMO's bestaande beleidsmaatregelen, 
bepalingen of programma's vaak niet 
toeschrijven aan de beginselen van de 
interne markt;

Or. pl

Amendement 92
Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. is ervan overtuigd dat het beeld en de 22. is ervan overtuigd dat het beeld en de 
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kennis van en het inzicht in de interne 
markt bij de gemiddelde burger gering, 
afwezig, onduidelijk of negatief is; is van 
mening dat de meerderheid van de 
consumenten de interne markt – terecht 
of onterecht – als een systeem zien dat 
doortrokken is van koehandel en van het 
beschermen van gevestigde belangen in 
plaats van een systeem dat gericht is op de 
behoeften van consumenten, burgers en 
KMO's;

kennis van en het inzicht in de interne 
markt bij de gemiddelde burger gering, 
afwezig, onduidelijk of negatief is;

Or. en

Amendement 93
Othmar Karas, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat het met het oog op het
maatschappelijk draagvlak en de
medewerking van de Europese burgers 
noodzakelijk is dat de EU en de nationale 
instellingen het beeld dat onder de 
bevolking van de interne markt bestaat, 
drastisch veranderen door mensen bewust 
te maken van en inzicht te geven in de 
voordelen die die markt hen biedt;

23. benadrukt dat het met het oog op meer
maatschappelijk draagvlak en 
medewerking van de Europese burgers 
noodzakelijk is dat de EU en de nationale 
instellingen het beeld dat onder de 
bevolking van de interne markt bestaat, 
veranderen door mensen bewust te maken 
van en inzicht te geven in de voordelen die 
die markt hen biedt;

Or. en

Amendement 94
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat het met het oog op het 
maatschappelijk draagvlak en de 
medewerking van de Europese burgers 
noodzakelijk is dat de EU en de nationale 
instellingen het beeld dat onder de 
bevolking van de interne markt bestaat, 
drastisch veranderen door mensen bewust 

23. benadrukt dat het met het oog op het 
maatschappelijk draagvlak en de 
medewerking van de Europese burgers 
noodzakelijk is dat de EU en de nationale 
instellingen het beeld dat onder de 
bevolking van de interne markt bestaat, 
veranderen door mensen bewust te maken 
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te maken van en inzicht te geven in de 
voordelen die die markt hen biedt;

van en inzicht te geven in de voordelen die 
die markt hen biedt;

Or. pl

Amendement 95
Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat het met het oog op het 
maatschappelijk draagvlak en de 
medewerking van de Europese burgers 
noodzakelijk is dat de EU en de nationale 
instellingen het beeld dat onder de 
bevolking van de interne markt bestaat, 
drastisch veranderen door mensen bewust 
te maken van en inzicht te geven in de 
voordelen die die markt hen biedt;

23. benadrukt dat het met het oog op het
politieke, economische en maatschappelijk 
draagvlak en de medewerking van de 
Europese burgers noodzakelijk is dat de 
EU en de lidstaten de mogelijkheden die 
de Europese economische integratie biedt 
krachtig propageren en het beeld dat 
onder de bevolking van de interne markt 
bestaat, drastisch veranderen door mensen 
bewust te maken van en inzicht te geven in 
de voordelen die die markt hen biedt;

Or. en

Amendement 96
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat het met het oog op het 
maatschappelijk draagvlak en de 
medewerking van de Europese burgers 
noodzakelijk is dat de EU en de nationale 
instellingen het beeld dat onder de 
bevolking van de interne markt bestaat, 
drastisch veranderen door mensen bewust 
te maken van en inzicht te geven in de 
voordelen die die markt hen biedt;

23. benadrukt dat het met het oog op het 
maatschappelijk draagvlak en de 
medewerking van de Europese burgers 
noodzakelijk is dat de burgers beter 
worden voorgelicht over alle rechten en 
voordelen die de interne markt hun biedt 
en de manieren om deze rechten ook op te 
eisen;

Or. en
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Amendement 97
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat het met het oog op het 
maatschappelijk draagvlak en de 
medewerking van de Europese burgers 
noodzakelijk is dat de EU en de nationale 
instellingen het beeld dat onder de 
bevolking van de interne markt bestaat, 
drastisch veranderen door mensen bewust 
te maken van en inzicht te geven in de 
voordelen die die markt hen biedt;

23. benadrukt dat het met het oog op het 
maatschappelijk draagvlak en de 
medewerking van de Europese burgers 
noodzakelijk is dat de EU en de nationale 
instellingen de wijze waarop de interne 
markt werkt, drastisch veranderen, en
daarbij mensen bewust maken van en 
inzicht geven in de voordelen die die markt 
hun biedt;

Or. fr

Amendement 98
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat het met het oog op het 
maatschappelijk draagvlak en de 
medewerking van de Europese burgers 
noodzakelijk is dat de EU en de nationale 
instellingen het beeld dat onder de 
bevolking van de interne markt bestaat, 
drastisch veranderen door mensen bewust 
te maken van en inzicht te geven in de 
voordelen die die markt hen biedt;

23. benadrukt dat het met het oog op het 
maatschappelijk draagvlak en de 
medewerking van de Europese burgers 
noodzakelijk is dat de EU en de nationale 
instellingen het beeld dat onder de 
bevolking van de interne markt bestaat, 
drastisch veranderen door mensen bewust 
te maken van en inzicht te geven in de 
voordelen die die markt hen biedt; daarom 
moeten sectoren die indirect van invloed 
zijn op het dagelijks leven van de burgers 
en op de behoeften van de consument, een 
centrale plaats blijven innemen op de 
interne markt;

Or. el
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Amendement 99
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van mening dat de meest duidelijke 
problemen waarmee consumenten, met 
name in de dienstensector, worden 
geconfronteerd, bestaan uit: 1) een slechte 
toegang tot vergelijkbare en objectieve 
informatie, inclusief prijsvergelijkingen; 2) 
te ingewikkelde contractuele 
verhoudingen; 3) onzekerheid met 
betrekking tot betalingen en verhaal; en 4) 
te weinig kennis van en vertrouwen in het
systeem;

24. is van mening dat de meest duidelijke 
problemen waarmee consumenten, met 
name in de dienstensector, worden 
geconfronteerd, bestaan uit: 1) een slechte 
toegang tot vergelijkbare en objectieve 
informatie, inclusief prijsvergelijkingen; 2) 
te ingewikkelde contractuele 
verhoudingen; 3) onzekerheid met 
betrekking tot betalingen en verhaal; 4) te 
weinig kennis van en vertrouwen in het 
systeem; 5) de constante prijsstijging en 6) 
slechtere kwaliteit en minder 
dienstverlening;

Or. en

Amendement 100
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van mening dat de meest duidelijke 
problemen waarmee consumenten, met 
name in de dienstensector, worden 
geconfronteerd, bestaan uit: 1) een slechte
toegang tot vergelijkbare en objectieve 
informatie, inclusief prijsvergelijkingen, 2) 
te ingewikkelde contractuele 
verhoudingen, 3) onzekerheid met 
betrekking tot betalingen en verhaal; en 4) 
te weinig kennis van en vertrouwen in het 
systeem;

24. is van mening dat de meest duidelijke 
problemen waarmee 
burgers/consumenten, met name in de 
dienstensector, worden geconfronteerd, de 
prioriteiten voor het te voeren beleid en de 
daadwerkelijk te leveren resultaten, 
bestaan uit: 1) toegang tot betrouwbare 
producten en elementaire diensten van 
goede kwaliteit (zoals gezondheidszorg, 
voedselvoorziening, energie, water, 
onderwijs, bankrekeningen,...), 2) toegang 
tot betrouwbare, vergelijkbare en 
objectieve informatie, inclusief 
prijsvergelijkingen, 3) meer 
rechtszekerheid en duidelijkheid omtrent 
contractuele verhoudingen, 4) meer 
zekerheid over betalingen, 5) toegang tot 
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afdoende, betaalbare en effectieve 
beroepsmogelijkheden; 6) de mogelijkheid 
om de informatie- en 
communicatietechnologie optimaal te 
leren gebruiken, en 7) een betere kennis 
van en een sterker vertrouwen in het 
systeem;

Or. fr

Amendement 101
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. houdt eraan vast dat de burgers nog 
steeds niet de informatie krijgen die zij 
nodig hebben over de juridische structuur 
van de interne markt en over hun rechten 
en de wijze waarop zij die kunnen laten 
gelden; onderstreept het feit dat veel van de 
relevante websites, en het grote aantal 
informatiecentra en de zogeheten "points 
of single contact" nog steeds 
ongeorganiseerd zijn, waardoor de mensen 
niet op een effectieve manier bereikt 
worden;

25. houdt eraan vast dat de burgers nog 
steeds niet de informatie krijgen die zij 
nodig hebben over de juridische structuur 
van de interne markt en over hun rechten 
en de wijze waarop zij die kunnen laten 
gelden; onderstreept het feit dat veel van de 
relevante websites, en het grote aantal 
informatiecentra en contactpunten nog 
steeds ongeorganiseerd zijn, waardoor de 
mensen niet op een effectieve manier 
bereikt worden;

Or. en

Amendement 102
Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. houdt eraan vast dat de burgers nog 
steeds niet de informatie krijgen die zij 
nodig hebben over de juridische structuur 
van de interne markt en over hun rechten 
en de wijze waarop zij die kunnen laten 
gelden; onderstreept het feit dat veel van de 
relevante websites, en het grote aantal 
informatiecentra en de zogeheten "points 

25. houdt eraan vast dat de 
belanghebbenden niet altijd de informatie 
krijgen die zij nodig hebben over de 
juridische structuur van de interne markt en 
over hun rechten en de wijze waarop zij die 
kunnen laten gelden; onderstreept het feit 
dat veel van de relevante websites, en het 
grote aantal informatiecentra en de 
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of single contact" nog steeds 
ongeorganiseerd zijn, waardoor de mensen 
niet op een effectieve manier bereikt 
worden;

zogeheten "points of single contact" nog 
steeds ongeorganiseerd zijn, waardoor de 
mensen niet op een effectieve manier 
bereikt worden;

Or. en

Amendement 103
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. houdt eraan vast dat de burgers nog 
steeds niet de informatie krijgen die zij 
nodig hebben over de juridische structuur 
van de interne markt en over hun rechten 
en de wijze waarop zij die kunnen laten 
gelden; onderstreept het feit dat veel van
de relevante websites, en het grote aantal 
informatiecentra en de zogeheten "points 
of single contact" nog steeds 
ongeorganiseerd zijn, waardoor de 
mensen niet op een effectieve manier 
bereikt worden;

25. houdt eraan vast dat de burgers nog 
steeds niet voldoende informatie krijgen 
over de juridische structuur van de interne 
markt en over hun rechten en de wijze 
waarop zij die kunnen laten gelden; 
onderstreept de noodzaak om de relevante 
websites, het grote aantal informatiecentra
en de zogeheten "points of single contact" 
beter te organiseren om de mensen op een 
effectievere manier te bereiken; wijst op de 
rol van de portaalsite "Uw Europa" van 
de Commissie, waarop zowel burgers als 
bedrijven informatie wordt gegeven over 
aspecten van wonen, werken en zakelijke 
mogelijkheden in de Europese Unie; stelt 
voor het bestaande aanbod te verbeteren 
in plaats van nieuwe contactpunten in het 
leven te roepen;

Or. en

Amendement 104
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. houdt eraan vast dat de burgers nog 
steeds niet de informatie krijgen die zij 
nodig hebben over de juridische structuur 
van de interne markt en over hun rechten 
en de wijze waarop zij die kunnen laten 

25. houdt vast aan verdere inspanningen 
om te zorgen dat de burgers meer 
informatie krijgen over de juridische 
structuur van de interne markt en over hun 
rechten en de wijze waarop zij die kunnen 
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gelden; onderstreept het feit dat veel van 
de relevante websites, en het grote aantal 
informatiecentra en de zogeheten "points 
of single contact" nog steeds 
ongeorganiseerd zijn, waardoor de mensen 
niet op een effectieve manier bereikt 
worden;

laten gelden; is in dit opzicht blij met het 
bestaan van talloze websites, en met het 
grote aantal informatiecentra en zogeheten 
"points of single contact"; meent dat 
daarom de middelen moeten worden 
gevonden om die initiatieven beter te 
coördineren en daaraan meer bekendheid 
te geven, die nog steeds ongeorganiseerd 
zijn, waardoor hun doelpubliek 
klaarblijkelijk niet op een effectieve 
manier bereikt worden; onderstreept in dit 
verband hoezeer een verdere bevordering 
van hulpinstrumenten voor de 
afhandeling van consumentenklachten, 
zoals ECC-Net en het SOLVIT-initiatief, 
van belang is;

Or. fr

Amendement 105
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. houdt eraan vast dat de burgers nog 
steeds niet de informatie krijgen die zij 
nodig hebben over de juridische structuur 
van de interne markt en over hun rechten 
en de wijze waarop zij die kunnen laten 
gelden; onderstreept het feit dat veel van de 
relevante websites, en het grote aantal 
informatiecentra en de zogeheten "points 
of single contact" nog steeds 
ongeorganiseerd zijn, waardoor de mensen 
niet op een effectieve manier bereikt 
worden;

25. houdt eraan vast dat de burgers nog 
steeds niet voldoende informatie krijgen 
over de juridische structuur van de interne 
markt en over hun rechten en de wijze 
waarop zij die kunnen laten gelden; 
onderstreept het feit dat veel van de 
relevante websites, en het grote aantal 
informatiecentra en de zogeheten "points 
of single contact" nog steeds 
ongeorganiseerd zijn, waardoor de mensen 
niet op een effectieve manier bereikt 
worden; wijst op de rol van de portaalsite 
"Uw Europa" van de Commissie, waarop 
zowel burgers als bedrijven informatie 
wordt gegeven over aspecten van wonen, 
werken en zakelijke mogelijkheden in de 
Europese Unie; stelt voor het bestaande 
aanbod te verbeteren in plaats van nieuwe 
contactpunten in het leven te roepen;

Or. en
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Amendement 106
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. houdt eraan vast dat de burgers nog 
steeds niet de informatie krijgen die zij 
nodig hebben over de juridische structuur 
van de interne markt en over hun rechten 
en de wijze waarop zij die kunnen laten 
gelden; onderstreept het feit dat veel van 
de relevante websites, en het grote aantal 
informatiecentra en de zogeheten "points 
of single contact" nog steeds 
ongeorganiseerd zijn, waardoor de 
mensen niet op een effectieve manier 
bereikt worden;

25. is van mening dat burgers en KMO's 
problemen kunnen ondervinden om 
wegwijs te worden in het grote aantal 
internetpagina's, voorlichtingsbureaus of
de zogeheten "points of single contact", 
wat hen belemmert om snel de informatie
in te winnen die zij zoeken over de 
juridische structuur van de interne markt en 
over hun rechten en de wijze waarop zij die 
kunnen laten gelden;

Or. pl

Amendement 107
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. betreurt het dat de interne markt 
niet heeft geresulteerd in lagere prijzen 
voor de consument; meent dat de rechten 
van de consumenten versterkt moeten 
worden en dat zij moeten kunnen 
profiteren van lagere prijzen; benadrukt 
dat prijsverlagingen niet ten koste mogen 
gaan van de rechten van de werknemers;

Or. en

Amendement 108
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. onderstreept dat de 
verantwoordelijkheid voor de oneerlijke 
prijsstelling van producten op de interne 
markt in de eerste plaats ligt bij de 
bedrijven en de praktijken die zij 
toepassen om hun winst zo groot mogelijk 
te maken; gelooft dat een 
verantwoordelijke aanpak waarbij het 
bedrijfsleven oog heeft voor het beginsel 
van de verantwoordelijkheid van 
ondernemingen, de mededingingsregels 
en de economische belangen van de 
consument ertoe zal bijdragen de 
consumenten vertrouwen in te boezemen 
en dat is hoogst nodig om de bescherming 
van de consumenten te verbeteren;

Or. en

Amendement 109
Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. houdt eraan vast dat de initiatieven op 
het gebied van de economische integratie 
niet van de grond zullen komen tenzij de 
burgers ervan overtuigd zijn dat hun 
sociale rechten gewaarborgd worden en dat 
het interne marktbeleid geen negatieve 
invloed zal hebben op het nationale sociale 
beleid;

26. houdt eraan vast dat de initiatieven op 
het gebied van de economische integratie 
niet van de grond zullen komen tenzij de 
burgers ervan overtuigd zijn dat hun 
sociale rechten en hun rechten als 
consument gewaarborgd worden en dat het 
interne marktbeleid geen negatieve invloed 
zal hebben op het nationale sociale beleid;

Or. en

Amendement 110
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 
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Ontwerpresolutie Amendement

26. houdt eraan vast dat de initiatieven op 
het gebied van de economische integratie 
niet van de grond zullen komen tenzij de 
burgers ervan overtuigd zijn dat hun 
sociale rechten gewaarborgd worden en 
dat het interne marktbeleid geen negatieve 
invloed zal hebben op het nationale 
sociale beleid;

26. houdt eraan vast dat de initiatieven op 
het gebied van de economische integratie
alsmede het interne marktbeleid de 
doelstellingen van het sociale beleid 
zouden moeten ondersteunen;

Or. pl

Amendement 111
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. houdt eraan vast dat de initiatieven op 
het gebied van de economische integratie 
niet van de grond zullen komen tenzij de 
burgers ervan overtuigd zijn dat hun 
sociale rechten gewaarborgd worden en dat 
het interne marktbeleid geen negatieve
invloed zal hebben op het nationale sociale 
beleid;

26. houdt eraan vast dat de initiatieven op 
het gebied van de economische integratie 
beter van de grond zullen komen als de 
burgers ervan overtuigd zijn dat hun 
sociale rechten gewaarborgd worden en dat 
het interne marktbeleid een positieve
invloed zal hebben op het nationale sociale 
beleid;

Or. fr

Amendement 112
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. houdt eraan vast dat de initiatieven op 
het gebied van de economische integratie 
niet van de grond zullen komen tenzij de 
burgers ervan overtuigd zijn dat hun 
sociale rechten gewaarborgd worden en 
dat het interne marktbeleid geen negatieve 
invloed zal hebben op het nationale 
sociale beleid;

Schrappen



PE439.939v01-00 54/113 AM\809839NL.doc

NL

Or. de

Amendement 113
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt het feit dat slechts een kleine 
percentage van de burgers, consumenten en 
KMO's op de hoogte is van de bestaande 
alternatieve verhaalsmogelijkheden of van 
de wijze waarop zij een klacht bij de 
Commissie kunnen indienen;

27. betreurt het feit dat slechts een kleine 
percentage van de burgers, consumenten en 
KMO's op de hoogte is van de bestaande 
alternatieve verhaalsmogelijkheden of van 
de wijze waarop zij een klacht bij de 
Commissie kunnen indienen; betreurt het 
dat de alternatieve mogelijkheden voor 
regeling van geschillen nog steeds niet 
correct zijn ingevoerd of niet bevredigend 
functioneren, de aanbevelingen van de 
Commissie ten spijt;

Or. fr

Amendement 114
Othmar Karas, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. betreurt het feit dat slechts een kleine 
percentage van de burgers, consumenten en 
KMO's op de hoogte is van de bestaande 
alternatieve verhaalsmogelijkheden of van 
de wijze waarop zij een klacht bij de 
Commissie kunnen indienen;

27. betreurt het feit dat slechts een kleine 
percentage van de burgers, consumenten en 
KMO's op de hoogte is van de bestaande 
alternatieve verhaalsmogelijkheden of van 
de wijze waarop zij een klacht bij de 
Commissie kunnen indienen; onderstreept 
dat bestaande netwerken voor 
probleemoplossing voor burgers en 
bedrijven zoals SOLVIT versterkt moeten 
worden overeenkomstig het verslag van 
het Parlement over SOLVIT van 2.3.2010 
(2009/2138(INI)); verzoekt de Commissie 
een versnelde inbreukprocedure te starten 
wanneer een onopgeloste SOLVIT-klacht 
prima facie op een inbreuk op het 
Gemeenschapsrecht duidt;
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Or. en

Amendement 115
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. onderstreept de belangrijke rol die 
de consumentenorganisaties vervullen 
door informatie onder de 
burgers/consumenten te verspreiden 
omtrent hun rechten, door hen te steunen 
bij consumentengeschillen en door hun 
belangen te behartigen bij de opbouw van 
de interne markt;

Or. fr

Amendement 116
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Kopje 

Ontwerpresolutie Amendement

Kleine en middelgrote ondernemingen op 
de interne markt

Bedrijven en kleine en middelgrote 
ondernemingen op de interne markt

Or. en

Amendement 117
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. bevestigt dat KMO's een essentieel 
onderdeel vormen van de ruggengraat van 
de Europese economie en als de 
belangrijkste motor fungeren voor het 
creëren van werkgelegenheid, economische 
groei en sociale samenhang in Europa; stelt 

28. bevestigt dat KMO's een essentieel 
onderdeel vormen van de ruggengraat van 
de Europese economie en als de 
belangrijkste motor fungeren voor het 
creëren van werkgelegenheid, innovatie,
economische groei en sociale samenhang 
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dat de actieve participatie van KMO's in 
een uitgebreide EU onontbeerlijk is om het 
concurrentievermogen van de interne 
markt te vergroten;

in Europa; stelt dat de actieve participatie 
van KMO's in een uitgebreide EU 
onontbeerlijk is om het 
concurrentievermogen van de interne 
markt te vergroten;

Or. en

Amendement 118
Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. bevestigt dat KMO's een essentieel 
onderdeel vormen van de ruggengraat van 
de Europese economie en als de 
belangrijkste motor fungeren voor het
creëren van werkgelegenheid, economische 
groei en sociale samenhang in Europa; stelt 
dat de actieve participatie van KMO's in 
een uitgebreide EU onontbeerlijk is om het 
concurrentievermogen van de interne 
markt te vergroten;

28. bevestigt dat KMO's een essentieel 
onderdeel vormen van de ruggengraat van 
de Europese economie en als de 
belangrijkste motor fungeren voor het 
creëren van werkgelegenheid, economische 
groei en sociale samenhang in Europa; stelt 
dat de actieve participatie van KMO's in 
een uitgebreide EU onontbeerlijk is om het 
innovatie- en concurrentievermogen van 
de interne markt te vergroten;

Or. en

Amendement 119
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. bevestigt dat KMO's een essentieel 
onderdeel vormen van de ruggengraat van 
de Europese economie en als de 
belangrijkste motor fungeren voor het 
creëren van werkgelegenheid, economische 
groei en sociale samenhang in Europa; stelt 
dat de actieve participatie van KMO's in 
een uitgebreide EU onontbeerlijk is om het 
concurrentievermogen van de interne 
markt te vergroten;

28. bevestigt dat KMO's een essentieel 
onderdeel vormen van de ruggengraat van 
de Europese economie en als de 
belangrijkste motor fungeren voor het 
creëren van werkgelegenheid, economische 
groei en sociale samenhang in Europa; stelt 
dat de actieve participatie van KMO's in 
een uitgebreide EU onontbeerlijk is om het 
concurrentievermogen van de interne 
markt te vergroten, en onderstreept dat 
meer inspanningen moeten worden 
geleverd om de KMO's betere toegang te 
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geven tot de interne markt, hun 
ontwikkeling te stimuleren en hun 
ondernemingsdynamiek ten volle te 
benutten;

Or. el

Amendement 120
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. bevestigt dat KMO's een essentieel 
onderdeel vormen van de ruggengraat van 
de Europese economie en als de 
belangrijkste motor fungeren voor het 
creëren van werkgelegenheid, economische 
groei en sociale samenhang in Europa; stelt 
dat de actieve participatie van KMO's in 
een uitgebreide EU onontbeerlijk is om het 
concurrentievermogen van de interne 
markt te vergroten;

28. bevestigt dat KMO's een essentieel 
onderdeel vormen van de ruggengraat van 
de Europese economie en als de 
belangrijkste motor fungeren voor het 
creëren van werkgelegenheid, voor 
economische groei, voor een heroriëntatie 
op een groene economie, en voor sociale 
samenhang in Europa; stelt dat de actieve 
participatie van KMO's in een uitgebreide 
EU onontbeerlijk is om het 
concurrentievermogen van de interne 
markt te vergroten;

Or. fr

Amendement 121
Othmar Karas, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. is van mening dat de 
belemmeringen voor KMO's om de 
markten voor overheidsopdrachten te 
betreden verkleind moeten worden om te 
zorgen voor meer concurrentie in de 
interne markt; dit betekent in feite 
vereenvoudiging van de eisen die door 
aanbestedende diensten aan KMO's 
worden gesteld bij aanbestedingen;

Or. en
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Amendement 122
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. ondersteunt de verdere 
implementatie van het beginsel "Think 
Small First" en de toepassing ervan als 
algemeen beginsel bij de opstelling van 
economisch beleid en EU-wetgeving;

Or. pl

Amendement 123
Othmar Karas, Robert Rochefort, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. ondersteunt toekomstige gezamenlijke 
initiatieven van de Commissie en de 
lidstaten die erop gericht zijn: 1) om kleine 
bedrijven te ondersteunen die 
grensoverschrijdend in de EU actief zijn; 
en 2) om de administratieve, financiële en 
regelgevende belasting tastbaar te 
verminderen en met name de 
administratieve hordes weg te nemen 
waarmee KMO's worden geconfronteerd 
(een en ander in overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel);

29. ondersteunt toekomstige gezamenlijke 
initiatieven van de Commissie en de 
lidstaten die erop gericht zijn: 1) om kleine 
bedrijven te ondersteunen die 
grensoverschrijdend in de EU actief zijn; 
en 2) om de administratieve, financiële en 
regelgevende belasting tastbaar te 
verminderen en met name de 
administratieve hordes weg te nemen 
waarmee KMO's worden geconfronteerd 
(een en ander in overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel); roept de lidstaten 
en de Commissie in dit verband op om het 
in de Small Business Act vastgelegde 
"think small first" beginsel strikt uit te 
voeren en toe te passen;

Or. en
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Amendement 124
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. ondersteunt toekomstige gezamenlijke 
initiatieven van de Commissie en de 
lidstaten die erop gericht zijn 1) om kleine 
bedrijven te ondersteunen die 
grensoverschrijdend in de EU actief zijn; 
en 2) om de administratieve, financiële en 
regelgevende belasting tastbaar te 
verminderen en met name de 
administratieve hordes weg te nemen 
waarmee KMO's worden geconfronteerd 
(een en ander in overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel);

29. moedigt toekomstige gezamenlijke 
initiatieven van de Commissie en de 
lidstaten aan die erop gericht zijn 1) om 
kleine bedrijven te ondersteunen die 
grensoverschrijdend in de EU actief zijn; 
en 2) om de administratieve, financiële en 
regelgevende belasting tastbaar te 
verminderen en met name de 
administratieve hordes weg te nemen 
waarmee KMO's worden geconfronteerd 
(een en ander in overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel);

Or. fr

Amendement 125
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. ondersteunt toekomstige gezamenlijke 
initiatieven van de Commissie en de 
lidstaten die erop gericht zijn: 1) om kleine 
bedrijven te ondersteunen die 
grensoverschrijdend in de EU actief zijn; 
en 2) om de administratieve, financiële en 
regelgevende belasting tastbaar te 
verminderen en met name de 
administratieve hordes weg te nemen 
waarmee KMO's worden geconfronteerd 
(een en ander in overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel);

29. ondersteunt toekomstige gezamenlijke 
initiatieven van de Commissie en de 
lidstaten die erop gericht zijn: 1) om kleine 
bedrijven te ondersteunen die 
grensoverschrijdend in de EU actief zijn; 
en 2) om de administratieve, financiële en 
regelgevende belasting tastbaar te 
verminderen en met name de 
administratieve hordes weg te nemen 
waarmee KMO's worden geconfronteerd, 
of zij nu op lokaal, op nationaal of op 
Europees niveau opereren (een en ander 
in overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel);

Or. en
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Amendement 126
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. ondersteunt toekomstige gezamenlijke 
initiatieven van de Commissie en de 
lidstaten die erop gericht zijn: 1) om kleine 
bedrijven te ondersteunen die 
grensoverschrijdend in de EU actief zijn; 
en 2) om de administratieve, financiële en 
regelgevende belasting tastbaar te 
verminderen en met name de 
administratieve hordes weg te nemen 
waarmee KMO's worden geconfronteerd 
(een en ander in overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel);

29. ondersteunt toekomstige gezamenlijke 
initiatieven van de Commissie en de 
lidstaten die erop gericht zijn: 1) om kleine 
bedrijven te ondersteunen die 
grensoverschrijdend in de EU actief zijn; 
en 2) om de administratieve, financiële en 
regelgevende belasting tastbaar te 
verminderen en met name de 
administratieve hordes weg te nemen 
waarmee KMO's worden geconfronteerd 
(een en ander in overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel); roept de lidstaten 
en de Commissie in dit verband op om het 
in de Small Business Act vastgelegde 
"think small first" beginsel strikt uit te 
voeren en toe te passen;

Or. en

Amendement 127
Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. verzoekt de Commissie meer te 
doen om KMO's te helpen bij het 
overwinnen van het taalprobleem, dat hen 
er vaak van weerhoudt zaken te doen in 
andere lidstaten dan hun eigen land, en 
wel door alle informatie en diensten 
betreffende de interne markt te 
verstrekken in alle officiële talen van de 
Europese Unie;

Or. en
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Amendement 128
Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

29 ter. blijft voorstander van verdere 
beperking van gold-plating in nieuwe 
wetgeving op het gebied van de interne 
markt en verzoekt de lidstaten en met 
name hun parlementen om bij de 
omzetting van EU-wetgeving niet meer 
verplichtingen op te leggen dan deze 
wetgeving vereist, want dergelijke extra 
lasten zijn vooral bezwarend voor KMO's;

Or. en

Amendement 129
Othmar Karas, Robert Rochefort, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. sluit zich aan bij de opvatting dat een 
adequate tenuitvoerlegging van de "Small 
Business Act" en de invoering van een 
statuut voor de oprichting van een 
Europese besloten vennootschap een 
praktische integratie van KMO's in een 
relevant en levensvatbaar intern Europees 
systeem zal waarborgen;

30. sluit zich aan bij de opvatting dat een 
adequate tenuitvoerlegging van de "Small 
Business Act" – met name door een strikte 
toepassing van de KMO-toets door de 
Commissie wanneer zij nieuwe 
wetgevingsmaatregelen inzake de interne 
markt voorstelt - en de invoering van een 
statuut voor de oprichting van een 
Europese besloten vennootschap een 
praktische integratie van KMO's in een 
relevant en levensvatbaar intern Europees 
systeem zal waarborgen;

Or. en

Amendement 130
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. staat volledig achter de 
verordening betreffende de vertaling van 
het toekomstige EU-octrooi, die eindelijk 
vorm zal geven aan het EU-octrooi en 
Europa tot een leidende innovatie- en 
concurrentiemacht in de wereld zal 
maken;

Or. en

Amendement 131
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. erkent dat de invoering van een 
statuut voor de Europese onderlinge 
maatschappij dynamiek zou kunnen 
brengen in de interne markt voor 
financiële diensten voor consumenten, 
doordat de talloze onderlinge 
maatschappijen die in deze sector actief 
zijn dan de mogelijkheid krijgen hun 
activiteiten over de grenzen heen uit te 
bouwen;

Or. fr

Amendement 132
Othmar Karas, Andreas Schwab, Iliana Ivanova, Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. wijst erop dat het grootste 
probleem van KMO's in tijden van 
economische crisis is om krediet te 
krijgen; betreurt het dat KMO's grote 
problemen hebben om krediet op te 
nemen doordat grote banken zich hebben 
teruggetrokken uit onderbevolkte 
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plattelandsgebieden en economisch 
zwakke regio's; begroet de belangrijke rol 
van spaarbanken en coöperaties bij de 
kredietverlening voor de regionale 
economie en hun bijdrage aan de sociale 
markteconomie door de bevordering van 
ethische en sociale projecten;

Or. en

Amendement 133
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. erkent dat de 
kennisgevingprocedure die is ingevoerd in 
Richtlijn 98/34/EG een zeer efficiënt 
instrument is om de nationale wetgeving 
te verbeteren en een eind te maken aan 
belemmeringen in de interne markt, 
vooral voor KMO's; is van mening dat de 
Commissie het mechanisme moet 
versterken door een snelle 
inbreukprocedure aan te spannen als een
lidstaat zich niet conformeert aan een 
omstandig advies van de Commissie of 
niet reageert op een omstandig advies dat 
is uitgebracht door een lidstaat;

Or. en

Amendement 134
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 quater. staat volledig achter de 
verordening betreffende de vertaling van 
het toekomstige EU-octrooi, dat eindelijk 
vorm zal geven aan het EU-octrooi en 
Europa tot een leidende innovatie- en 
concurrentiemacht in de wereld zal 
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maken; steunt tevens de herziening van 
het stelsel van het Gemeenschapsmerk om 
te zorgen voor een hogere kwaliteit en 
betere vooruitzichten voor dit stelsel;

Or. en

Amendement 135
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 quinquies. is van mening dat 
verschillende onderdelen van het 
economisch en sociaal beleid, zoals het 
beleid op het gebied van begroting, 
belastingheffing, onderwijs en onderzoek, 
op EU-niveau gecoördineerd moeten 
worden;

Or. en

Amendement 136
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. bevestigt dat een aanzienlijk deel van 
de administratieve en juridische 
verantwoordelijkheid voor de interne markt 
op grond van het subsidiariteitsbeginsel bij 
de lidstaten berust en dat die lidstaten dan 
ook samen met de instellingen van de EU 
de concrete verantwoording op hun 
schouders moeten nemen voor die interne 
Europese markt en het beheer ervan;

31. bevestigt dat een aanzienlijk deel van 
de administratieve en juridische 
verantwoordelijkheid voor de interne markt 
op grond van het subsidiariteitsbeginsel bij 
de lidstaten en eventueel hun regionale en 
lokale overheden berust en dat die 
lidstaten dan ook samen met de 
instellingen van de EU de concrete 
verantwoording op hun schouders moeten 
nemen voor die interne Europese markt en 
het beheer ervan;

Or. de
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Amendement 137
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 

Ontwerpresolutie Amendement

32. stelt dat uit de scoreborden van de 
interne markt van juli 2009 en maart 2010
duidelijk blijkt dat de lidstaten er nog 
steeds niet in slagen om de interne 
marktwetgeving op correcte wijze en 
conform de afgesproken doelstellingen om 
te zetten, toe te passen en te handhaven en 
dat er sprake is van een vertraging in de 
omzetting van de Europese wetten, hetgeen 
met name met het oog op de dienstensector 
betreurenswaardig is;

32. stelt dat uit de scoreborden van de 
interne markt en van de 
consumentenmarkt duidelijk blijkt dat de 
lidstaten er nog steeds niet in slagen om de 
interne marktwetgeving op correcte wijze 
en conform de afgesproken doelstellingen 
om te zetten, toe te passen en te handhaven 
en dat er sprake is van een vertraging in de 
omzetting van de Europese wetten, hetgeen 
met name met het oog op de dienstensector 
betreurenswaardig is;

Or. en

Amendement 138
Cornelis De Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 

Ontwerpresolutie Amendement

32. stelt dat uit de scoreborden van de 
interne markt van juli 2009 en maart 2010 
duidelijk blijkt dat de lidstaten er nog 
steeds niet in slagen om de interne 
marktwetgeving op correcte wijze en 
conform de afgesproken doelstellingen om 
te zetten, toe te passen en te handhaven en 
dat er sprake is van een vertraging in de 
omzetting van de Europese wetten, hetgeen 
met name met het oog op de dienstensector 
betreurenswaardig is;

32. stelt dat uit de scoreborden van de 
interne markt van juli 2009 en maart 2010 
duidelijk blijkt dat de lidstaten er nog 
steeds niet in slagen om de interne 
marktwetgeving op correcte wijze en 
conform de afgesproken doelstellingen om 
te zetten, toe te passen en te handhaven en 
dat er sprake is van een vertraging in de 
omzetting van de Europese wetten, hetgeen 
ten koste gaat van het gelijke speelveld dat 
van wezenlijk belang is voor een goed 
werkende interne markt, met name met het 
oog op de dienstensector;

Or. en
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Amendement 139
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 

Ontwerpresolutie Amendement

33. merkt op dat de geleidelijke 
fragmentatie van regels en de 
inconsequente tenuitvoerlegging van de 
wetgeving in de EU in toenemende mate 
een schadelijk effect hebben op de 
voltooiing van de interne markt; merkt op 
dat de EU nog steeds een intern coherent 
beleid dient vast te stellen om 
tekortkomingen op de markt te herstellen 
en een negatieve marktintegratie tegen te 
gaan;

33. merkt op dat de geleidelijke 
fragmentatie van regels en de 
inconsequente tenuitvoerlegging van de 
wetgeving in de EU in toenemende mate 
een schadelijk effect hebben op de 
voltooiing van de interne markt; merkt op 
dat de EU nog steeds een intern coherent 
beleid dient vast te stellen om directe en 
indirecte belemmeringen voor de goede 
werking van de interne markt uit de weg 
te ruimen;

Or. en

Amendement 140
Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. onderstreept daarom dat een goede 
omzetting en handhaving door de 
lidstaten van de richtlijnen en 
verordeningen voor de interne markt de 
voornaamste uitdaging vormt; stelt vast 
dat de interne markt praktisch niet bestaat 
op gebieden waar ten minste één lidstaat 
de wetgeving niet adequaat heeft 
uitgevoerd; verzoekt de Commissie te 
overwegen snelle procedures in te voeren 
om ernstige problemen bij de uitvoering 
en omzetting van EU-wetgeving aan te 
pakken;

Or. en
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Amendement 141
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. neemt nota van het nieuwe begrip 
"slimme regelgeving" in de mededeling 
van de Commissie inzake EU2020; wenst 
meer opheldering over de "agenda voor 
slimme regelgeving", onder meer over het 
voornemen om meer gebruik te maken 
van verordeningen in plaats van 
richtlijnen; acht het van wezenlijk belang 
dat dit begrip in zijn doelstellingen niet 
achterblijft bij, maar integendeel verder 
gaat dan het begrip "betere regelgeving"; 
verzoekt de Commissie haar inspanningen 
om de administratieve lasten te verlichten 
op te voeren, bijvoorbeeld door te komen 
met nieuwe reductiedoelstellingen;

Or. en

Amendement 142
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. stelt met het oog op een betere 
omzetting, toepassing en handhaving van 
de interne marktregels voor dat de 
Commissie een partnerschap tot stand 
brengt tussen alle partijen die betrokken 
zijn bij het ontwikkelen, uitvoeren en 
handhaven van de betreffende wetgeving, 
waarbij gebruik gemaakt dient te worden 
van nieuwe mechanismen zoals het 
voorgestelde jaarlijkse forum voor de 
interne markt;

35. stelt met het oog op een betere 
omzetting, toepassing en handhaving van 
de interne marktregels voor dat de 
Commissie een partnerschap tot stand 
brengt tussen alle partijen die betrokken 
zijn bij het ontwikkelen, uitvoeren en 
handhaven van de betreffende wetgeving, 
waarbij gebruik gemaakt dient te worden 
van nieuwe mechanismen zoals het 
voorgestelde jaarlijkse forum voor de 
interne markt, waarin alle partijen die 
betrokken zijn bij de werking van de 
interne markt, naar evenredigheid 
vertegenwoordigd moeten zijn, en dat in 
zijn functioneren transparant moet zijn;
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Or. el

Amendement 143
Robert Rochefort, Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. vraagt de Commissie in dit verband 
zich te beraden over de wenselijkheid van 
in te voeren "sunrise clausules", 
waardoor richtlijnen betreffende de 
interne markt van de EU automatisch in 
werking kunnen treden in het geval dat 
deze door de lidstaten niet tijdig zouden 
worden omgezet;

Or. fr

Amendement 144
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt de Commissie om voor een 
adequate uitvoering en omzetting te zorgen 
door een meer systematisch en 
onafhankelijk toezicht uit te oefenen 
teneinde een snellere afhandeling van 
inbreukprocedures te bevorderen; stelt dat 
vertragingen in de afwikkeling van 
inbreukprocedures een negatief effect 
hebben op de economische en sociale
belangen van burgers op de interne markt;

36. verzoekt de Commissie om voor een 
adequate uitvoering en omzetting te zorgen 
door een meer systematisch en 
onafhankelijk toezicht uit te oefenen 
teneinde een snellere afhandeling van 
inbreukprocedures te bevorderen; stelt dat 
vertragingen in de afwikkeling van 
inbreukprocedures een negatief effect 
hebben op de belangen van burgers op de 
interne markt;

Or. de

Amendement 145
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw) 



AM\809839NL.doc 69/113 PE439.939v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. verzoekt de Commissie om te 
komen met nieuwe manieren om de 
omzetting en handhaving van 
internemarktwetgeving te verbeteren, 
naast de formele inbreukprocedures; 
verzoekt haar in dit verband te denken 
aan innovatieve instrumenten, zoals de 
procedure van wederzijdse beoordeling 
waarvan sprake is in de Dienstenrichtlijn, 
om intercollegiale toetsing en eigendom
van de lidstaat aan te moedigen en te 
komen tot betere informele instrumenten 
voor probleemoplossing, zoals SOLVIT en 
EU-PILOT, die grote voordelen zouden 
hebben voor de burgers die dagelijks 
worstelen met de interne markt;

Or. en

Amendement 146
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. roept de Commissie op meer 
aandacht te schenken aan de stelselmatige 
benutting en verrijking van de bestaande 
wetgeving betreffende de interne markt, 
met terugdringing van overbodige 
bureaucratie waar dat mogelijk is, een 
zaak waar zowel de burgers als de 
ondernemers baat bij hebben;

Or. el

Amendement 147
Othmar Karas, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 
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Ontwerpresolutie Amendement

37. dringt er bij de Commissie op aan om 
voor een adequate coördinatie te zorgen en 
bij het toezicht op de goederenmarkten en 
bij de grensoverschrijdende handhaving 
van de wetgeving op het gebied van de 
consumentenbescherming samen te werken 
met het Parlement, de nationale regeringen 
van de lidstaten en de belangrijkste 
handelspartners, alsmede om de 
ongecontroleerde informatiestromen die bij 
de Europese consumenten en burgers 
terecht komen, in goede banen te leiden;

37. dringt er bij de Commissie op aan om 
voor een adequate coördinatie te zorgen en 
bij het toezicht op de goederenmarkten en 
bij de grensoverschrijdende handhaving 
van de wetgeving op het gebied van de 
consumentenbescherming samen te werken 
met het Parlement, de nationale regeringen 
van de lidstaten, de belangrijkste 
handelspartners en de verenigingen van 
ondernemers en consumenten, alsmede 
om de ongecontroleerde informatiestromen 
die bij de Europese consumenten en 
burgers terecht komen, in goede banen te 
leiden;

Or. en

Amendement 148
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 

Ontwerpresolutie Amendement

37. dringt er bij de Commissie op aan om 
voor een adequate coördinatie te zorgen en 
bij het toezicht op de goederenmarkten en 
bij de grensoverschrijdende handhaving 
van de wetgeving op het gebied van de 
consumentenbescherming samen te werken 
met het Parlement, de nationale regeringen 
van de lidstaten en de belangrijkste 
handelspartners, alsmede om de 
ongecontroleerde informatiestromen die 
bij de Europese consumenten en burgers 
terecht komen, in goede banen te leiden;

37. dringt er bij de Commissie op aan om 
voor een adequate coördinatie te zorgen en 
bij het toezicht op de goederenmarkten en 
bij de grensoverschrijdende handhaving 
van de wetgeving op het gebied van de 
consumentenbescherming samen te werken 
met het Parlement, de nationale regeringen 
van de lidstaten en de belangrijkste 
handelspartners;

Or. pl

Amendement 149
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. benadrukt evenwel dat waar dit 
voor de veiligheid van de consument 
nodig is, sancties moeten worden 
voorgesteld, rekening houdend met de 
evenredigheid van de maatregelen, omdat 
de bescherming van de burger niet mag 
afhangen van vrijwillige toepassing van 
de regels,

Or. el

Amendement 150
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. benadrukt dat de schendingen van 
de rechten van de consumenten nauw 
samenhangen met de gebrekkige 
verantwoordingsplicht in de interne 
markt; verzoekt de Commissie 
maatregelen te nemen om de 
consumenten voor te lichten op dit 
terrein; verzoekt de Commissie wetgeving 
aan te nemen die ertoe bijdraagt de 
economische belangen van de 
consumenten te beschermen; verzoekt de 
lidstaten de maatregelen en instanties die 
verantwoordelijk zijn voor het toezicht op 
de interne markt te versterken;

Or. en

Amendement 151
Othmar Karas, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. beveelt aan dat de Commissie een 
onafhankelijk onderzoek onder burgers 

38. beveelt aan dat de Commissie een 
onafhankelijk onderzoek onder burgers 
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instelt naar de twintig belangrijkste 
redenen van ontevredenheid en frustratie 
die zij in het leven van alledag tegenkomen 
verband houdende met de interne markt, 
met name met betrekking tot de 
grensoverschrijdende medische zorg, het 
kopen en huren van voertuigen, het 
meenemen van pensioenrechten en 
voogdijkwesties, kinderbijslag en de 
adoptie en het levensonderhoud van 
kinderen;

instelt naar de twintig belangrijkste 
redenen van ontevredenheid en frustratie 
die zij in het leven van alledag tegenkomen 
verband houdende met de interne markt, 
met name met betrekking tot de 
arbeidsmarkt, de elektronische handel, de 
grensoverschrijdende medische zorg, het 
kopen en huren van voertuigen, het 
meenemen van pensioenrechten en 
voogdijkwesties, kinderbijslag en de 
adoptie en het levensonderhoud van 
kinderen;

Or. en

Amendement 152
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. beveelt aan dat de Commissie een 
onafhankelijk onderzoek onder burgers 
instelt naar de twintig belangrijkste 
redenen van ontevredenheid en frustratie 
die zij in het leven van alledag tegenkomen 
verband houdende met de interne markt, 
met name met betrekking tot de 
grensoverschrijdende medische zorg, het 
kopen en huren van voertuigen, het 
meenemen van pensioenrechten en 
voogdijkwesties, kinderbijslag en de 
adoptie en het levensonderhoud van 
kinderen;

38. beveelt aan dat de Commissie een 
onafhankelijk onderzoek onder burgers 
instelt naar de twintig belangrijkste 
redenen van ontevredenheid en frustratie 
die zij in het leven van alledag tegenkomen 
verband houdende met de interne markt, 
met name met betrekking tot 
grensoverschrijdende e-commerce,
financiële dienstverlening, telefonie, 
vervoersdiensten, grensoverschrijdende 
medische zorg, het kopen en huren van 
voertuigen, het meenemen van 
pensioenrechten en de wederzijdse 
erkenning van beroepskwalificaties;

Or. fr

Amendement 153
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. beveelt aan dat de Commissie een 38. beveelt aan dat de Commissie de 
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onafhankelijk onderzoek onder burgers 
instelt naar de twintig belangrijkste 
redenen van ontevredenheid en frustratie 
die zij in het leven van alledag 
tegenkomen verband houdende met de 
interne markt, met name met betrekking 
tot de grensoverschrijdende medische zorg, 
het kopen en huren van voertuigen, het 
meenemen van pensioenrechten, 
wederzijdse erkenning van 
beroepskwalificaties, en voogdijkwesties, 
kinderbijslag en de adoptie en het 
levensonderhoud van kinderen;

belangrijkste problemen in kaart brengt 
die verband houden met de werking van 
de interne markt en waar de burgers 
belang in stellen en waarover zij zich 
zorgen maken o.a. met betrekking tot het 
vrije verkeer van werknemers, de 
wederzijdse erkenning van 
beroepskwalificaties, grensoverschrijdende 
gezondheidszorg, het kopen en huren van 
voertuigen, het meenemen van 
pensioenrechten, voogdijkwesties, 
kinderbijslag, adoptie en het 
levensonderhoud van kinderen en andere 
kwesties die vanuit het oogpunt van de 
burgers van belang zijn;

Or. pl

Amendement 154
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 

Ontwerpresolutie Amendement

40. verzoekt de Commissie om meer steun 
aan de lidstaten te geven ter bevordering 
van een adequate naleving van de EU-
normen; benadrukt dat de instellingen van 
de EU als geheel de regels dienen te 
verscherpen en de lidstaten dienen aan te 
sporen de wetgeving op een tijdige en 
correcte wijze om te zetten om te zorgen 
dat in de hele Unie dezelfde regels van 
toepassing zijn;

40. verzoekt de Commissie om meer steun 
aan de lidstaten en eventueel hun 
regionale en lokale overheden te geven ter 
bevordering van een adequate naleving van 
de EU-normen; benadrukt dat de 
instellingen van de EU als geheel de regels 
dienen te verscherpen en de lidstaten 
dienen aan te sporen de wetgeving op een 
tijdige en correcte wijze om te zetten om te 
zorgen dat in de hele Unie dezelfde regels 
van toepassing zijn;

Or. de

Amendement 155
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 

Ontwerpresolutie Amendement

41. roept op om de rol van het Parlement te 41. roept op om de rol van het Parlement te 
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vergroten op het gebied van het omzetten,
toepassen, handhaven en controleren van 
de interne marktwetgeving; is van mening 
dat de grotere rol van het Europees 
Parlement en de nationale parlementen op 
grond van het Verdrag van Lissabon ook 
dient te leiden tot een betere synergie 
tussen de twee parlementaire niveaus;

vergroten op het gebied van het toepassen, 
handhaven en controleren van de interne 
marktwetgeving; is van mening dat de 
grotere rol van het Europees Parlement en 
de nationale parlementen op grond van het 
Verdrag van Lissabon ook dient te leiden 
tot een betere synergie tussen de twee 
parlementaire niveaus;

Or. fr

Amendement 156
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 

Ontwerpresolutie Amendement

42. roept de lidstaten op om voor een 
betere coördinatie en uitwisseling van beste 
interne marktpraktijken te zorgen, met 
name door het verbeteren van de 
zogeheten "points of single contact" en 
door het opleiden van specialisten op het 
gebied van de interne markt en de 
consumentenbescherming;

42. roept de lidstaten op om voor een 
betere coördinatie en uitwisseling van beste 
interne marktpraktijken te zorgen, met 
name door middel van het 
informatiesysteem voor de interne markt
en door het opleiden van specialisten op 
het gebied van de interne markt en de 
consumentenbescherming;

Or. en

Amendement 157
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 

Ontwerpresolutie Amendement

42. roept de lidstaten op om voor een 
betere coördinatie en uitwisseling van beste 
interne marktpraktijken te zorgen, met 
name door het verbeteren van de zogeheten 
"points of single contact" en door het 
opleiden van specialisten op het gebied van 
de interne markt en de 
consumentenbescherming;

42. roept de lidstaten op om voor een 
betere coördinatie en uitwisseling van beste 
interne marktpraktijken te zorgen, met 
name door het verbeteren van de zogeheten 
"points of single contact" en door het 
opleiden van specialisten op het gebied van 
de interne markt en de 
consumentenbescherming op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau;

Or. en
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Amendement 158
Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

42 bis. roept alle institutionele actoren –
Europese instellingen, nationale 
parlementen en bestuurders, plaatselijke 
en regionale overheden – op om het 
beleidsproces en vooral de 
tenuitvoerlegging van alle wetgeving 
inzake de interne markt te reorganiseren, 
om zo sneller en doeltreffender resultaat 
te behalen; verzoekt de Commissie een 
kader voor deze nationale en lokale 
overheden vast te stellen, zodat zij bij dit 
proces kunnen samenwerken met 
volledige inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. en

Amendement 159
Othmar Karas, Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 

Ontwerpresolutie Amendement

43. houdt eraan vast dat de Commissie 
dient te zorgen voor een onafhankelijke, 
diepgaande beoordeling van de kwaliteit 
van voorstellen op reguleringsgebied, voor 
de vaststelling van ex-ante- en ex-post-
mechanismen voor het verifiëren van de 
effectiviteit van wetgeving, voor een 
vergelijking van de EU-praktijken met de 
beste praktijken op internationaal niveau, 
en voor het gebruik van een 
conformiteitsbeoordeling om de sociale en 
milieuaspecten op zowel Europees als 
nationaal niveau te meten;

43. houdt eraan vast dat de Commissie 
dient te zorgen voor een onafhankelijke, 
diepgaande beoordeling van de kwaliteit en 
gevolgen voor de reële economie van 
voorstellen op reguleringsgebied, voor de 
vaststelling van ex-ante- en ex-post-
mechanismen voor het verifiëren van de 
effectiviteit van wetgeving, voor een 
vergelijking van de EU-praktijken met de 
beste praktijken op internationaal niveau, 
en voor het gebruik van een 
conformiteitsbeoordeling om de sociale en 
milieuaspecten op zowel Europees als 
nationaal niveau te meten;
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Or. en

Amendement 160
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 

Ontwerpresolutie Amendement

42. roept de lidstaten op om voor een 
betere coördinatie en uitwisseling van beste 
interne marktpraktijken te zorgen, met 
name door het verbeteren van de zogeheten 
"points of single contact" en door het 
opleiden van specialisten op het gebied 
van de interne markt en de 
consumentenbescherming;

42. roept de lidstaten op om met steun van 
de Commissie voor een betere coördinatie 
en uitwisseling van beste interne 
marktpraktijken te zorgen, met name door 
het verbeteren van de zogeheten "single
points of contact" en door het opleiden van 
ambtenaren van de lidstaten die zijn 
betrokken bij kwesties op het gebied van 
de interne markt en de 
consumentenbescherming;

Or. en

Amendement 161
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 

Ontwerpresolutie Amendement

43. houdt eraan vast dat de Commissie 
dient te zorgen voor een onafhankelijke, 
diepgaande beoordeling van de kwaliteit 
van voorstellen op reguleringsgebied, voor 
de vaststelling van ex-ante- en ex-post-
mechanismen voor het verifiëren van de 
effectiviteit van wetgeving, voor een 
vergelijking van de EU-praktijken met de 
beste praktijken op internationaal niveau, 
en voor het gebruik van een
conformiteitsbeoordeling om de sociale en 
milieuaspecten op zowel Europees als 
nationaal niveau te meten;

43. houdt eraan vast dat de Commissie 
dient te zorgen voor: een onafhankelijke, 
diepgaande beoordeling van de kwaliteit 
van wetgevingsvoorstellen; voor de 
vaststelling van ex-ante- en ex-post-
mechanismen voor het verifiëren van de 
effectiviteit van wetgeving, alsmede voor 
het identificeren en elimineren van de 
bestaande barrières op de interne markt;

Or. pl
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Amendement 162
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Kopje 9

Ontwerpresolutie Amendement

Benodigde maatregelen om burgers op een 
effectievere wijze te informeren en zich 
beter te kunnen doen gelden op de interne 
markt

Benodigde maatregelen om burgers en 
KMO's op een effectievere wijze te 
informeren en zich beter te kunnen doen 
gelden op de interne markt

Or. en

Amendement 163
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44 

Ontwerpresolutie Amendement

44. roept de Commissie en de lidstaten op 
om een gerichte communicatiestrategie te 
ontwikkelen met een nadruk op de 
dagelijkse problemen waarmee burgers 
worden geconfronteerd als zij in een 
andere lidstaat verblijven of wanneer zij 
grensoverschrijdend producten of diensten 
kopen en verkopen, en op de normen 
waarop zij kunnen vertrouwen op sociaal 
en gezondheidsgebied en met betrekking 
tot de consumenten- en 
milieubescherming;

44. roept de Commissie en de lidstaten op 
om een gerichte communicatiestrategie te 
ontwikkelen met een nadruk op de 
dagelijkse problemen waarmee burgers 
worden geconfronteerd als zij zich in een 
andere lidstaat vestigen en er een 
betrekking aanvaarden, in een andere 
lidstaat verblijven of wanneer zij 
grensoverschrijdend producten of diensten 
kopen en verkopen, en op de normen 
waarop zij kunnen vertrouwen op sociaal 
en gezondheidsgebied en met betrekking 
tot de consumenten- en 
milieubescherming;

Or. pl

Amendement 164
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44 

Ontwerpresolutie Amendement

44. roept de Commissie en de lidstaten op (Niet van toepassing op de Nederlandse 
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om een gerichte communicatiestrategie te 
ontwikkelen met een nadruk op de 
dagelijkse problemen waarmee burgers 
worden geconfronteerd als zij in een 
andere lidstaat verblijven of wanneer zij 
grensoverschrijdend producten of diensten 
kopen en verkopen, en op de normen 
waarop zij kunnen vertrouwen op sociaal 
en gezondheidsgebied en met betrekking 
tot de consumenten- en 
milieubescherming;

versie.)

Or. el

Amendement 165
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44 

Ontwerpresolutie Amendement

44. roept de Commissie en de lidstaten op 
om een gerichte communicatiestrategie te 
ontwikkelen met een nadruk op de 
dagelijkse problemen waarmee burgers 
worden geconfronteerd als zij in een 
andere lidstaat verblijven of wanneer zij 
grensoverschrijdend producten of diensten 
kopen en verkopen, en op de normen 
waarop zij kunnen vertrouwen op sociaal 
en gezondheidsgebied en met betrekking 
tot de consumenten- en 
milieubescherming;

44. roept de Commissie en de lidstaten op 
om een gerichte communicatiestrategie te 
ontwikkelen met een nadruk op de 
dagelijkse problemen waarmee burgers
worden geconfronteerd als zij in een 
andere lidstaat verblijven of wanneer zij 
grensoverschrijdend producten of diensten 
kopen en verkopen, en op de normen 
waarop zij kunnen vertrouwen op sociaal 
en gezondheidsgebied en met betrekking 
tot de consumenten- en 
milieubescherming; deze 
communicatiestrategie moet uitdrukkelijk 
ook voorzien in
probleemoplossingsmethoden als 
bijvoorbeeld SOLVIT;

Or. de

Amendement 166
Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

44 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zich meer in te spannen om te 
verzekeren dat de op de interne markt 
gebruikte productnormen de 
wereldstandaard worden, zodat een gelijk 
speelveld voor de Europese 
ondernemingen ontstaat, vooral voor 
KMO's die buiten de interne markt actief 
willen zijn;

Or. en

Amendement 167
Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

44 ter. verzoekt de Commissie met klem 
om bij de programmering van haar 
jaarlijkse werkzaamheden voorrang te 
geven aan "consumentvriendelijke" 
wetgeving voor de interne markt, die een 
verschil maakt voor het dagelijks leven 
van de Europese burgers; meent dat 
daarnaast adequate 
voorlichtingscampagnes georganiseerd 
moeten worden om de perceptie van de 
interne markt door de burgers te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 168
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 

Ontwerpresolutie Amendement

45. roept de Commissie samen met de 
lidstaten op om activiteiten op pr-gebied te 
ontwikkelen ("road shows") door de 

Schrappen
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diverse belanghebbenden (d.w.z. 
commissarissen, afgevaardigden van het 
Europees Parlement, nationale 
overheidsinstanties en parlementariërs) 
bij elkaar te brengen en zo veel mogelijk 
media-aandacht te trekken;

Or. en

Amendement 169
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 

Ontwerpresolutie Amendement

45. roept de Commissie samen met de 
lidstaten op om activiteiten op pr-gebied te 
ontwikkelen ("road shows") door de 
diverse belanghebbenden (d.w.z. 
commissarissen, afgevaardigden van het 
Europees Parlement, nationale 
overheidsinstanties en parlementariërs) bij 
elkaar te brengen en zo veel mogelijk 
media-aandacht te trekken;

45. roept de Commissie samen met de 
lidstaten op om activiteiten op pr-gebied te 
ontwikkelen door de diverse 
belanghebbenden (d.w.z. commissarissen, 
afgevaardigden van het Europees 
Parlement, nationale overheidsinstanties en 
parlementariërs) bij elkaar te brengen en zo 
veel mogelijk media-aandacht te trekken;

Or. pl

Amendement 170
Othmar Karas, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 

Ontwerpresolutie Amendement

45. roept de Commissie samen met de 
lidstaten op om activiteiten op pr-gebied te 
ontwikkelen ("road shows") door de 
diverse belanghebbenden (d.w.z. 
commissarissen, afgevaardigden van het 
Europees Parlement, nationale 
overheidsinstanties en parlementariërs) bij 
elkaar te brengen en zo veel mogelijk 
media-aandacht te trekken;

45. roept de Commissie samen met de 
lidstaten op om in de lidstaten activiteiten 
op pr-gebied te ontwikkelen ("road 
shows") door de diverse belanghebbenden 
(d.w.z. commissarissen, afgevaardigden 
van het Europees Parlement, nationale 
overheidsinstanties en parlementariërs) bij 
elkaar te brengen en zo veel mogelijk 
media-aandacht te trekken;

Or. en
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Amendement 171
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 

Ontwerpresolutie Amendement

45. roept de Commissie samen met de 
lidstaten op om activiteiten op pr-gebied te 
ontwikkelen ("road shows") door de 
diverse belanghebbenden (d.w.z. 
commissarissen, afgevaardigden van het 
Europees Parlement, nationale 
overheidsinstanties en parlementariërs) 
bij elkaar te brengen en zo veel mogelijk 
media-aandacht te trekken;

45. herinnert eraan dat behalve allerlei 
symbolische activiteiten zoals de vanwege 
de Europese instellingen en lidstaten 
gevoerde "publiciteitscampagnes", ook 
een daarnaast op te zetten 
gedecentraliseerde communicatie van 
belang is – waarin de pr-medewerkers en 
de nationale, regionale en plaatselijke 
media (met een bijzondere nadruk op 
plaatselijke media) nader tot elkaar 
worden gebracht -, die meer gericht is op 
de dagelijkse problemen die de consument 
op de interne markt ondervindt (bv. de 
bankkosten in een andere lidstaat, studie, 
verandering van aanbieder, vergelijking 
van telefoonkosten,...);

Or. fr

Amendement 172
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 

Ontwerpresolutie Amendement

45. roept de Commissie samen met de 
lidstaten op om activiteiten op pr-gebied te 
ontwikkelen ("road shows") door de 
diverse belanghebbenden (d.w.z. 
commissarissen, afgevaardigden van het 
Europees Parlement, nationale 
overheidsinstanties en parlementariërs) bij 
elkaar te brengen en zo veel mogelijk 
media-aandacht te trekken;

45. roept de Commissie samen met de 
lidstaten op om de activiteiten op pr-gebied 
op kosteneffectieve wijze verder te 
ontwikkelen door de diverse 
belanghebbenden (d.w.z. commissarissen, 
afgevaardigden van het Europees 
Parlement, nationale overheidsinstanties en 
parlementariërs) bij elkaar te brengen en zo 
veel mogelijk publieke aandacht te 
trekken;

Or. en
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Amendement 173
Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 

Ontwerpresolutie Amendement

45. roept de Commissie samen met de 
lidstaten op om activiteiten op pr-gebied te 
ontwikkelen ("road shows") door de 
diverse belanghebbenden (d.w.z. 
commissarissen, afgevaardigden van het 
Europees Parlement, nationale 
overheidsinstanties en parlementariërs) bij 
elkaar te brengen en zo veel mogelijk 
media-aandacht te trekken;

45. roept de Commissie samen met de 
lidstaten op om activiteiten op pr-gebied te 
ontwikkelen ("road shows") door de 
diverse belanghebbenden (d.w.z. 
commissarissen, afgevaardigden van het 
Europees Parlement, nationale 
overheidsinstanties en parlementariërs 
alsook vertegenwoordigers van 
ondernemers- en 
consumentenverenigingen) bij elkaar te 
brengen en zo veel mogelijk media-
aandacht te trekken;

Or. en

Amendement 174
Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

45 bis. verzoekt de Commissie een vaste 
reeks studies naar de relatie tussen de 
interne markt en de gemiddelde Europese 
burger op te zetten, waarbij vooral de 
nadruk ligt op de kosten en baten die deze 
relatie oplevert en op de dagelijkse 
uitdagingen waarvoor zij staan;

Or. en

Amendement 175
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 
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Ontwerpresolutie Amendement

46. roept de lidstaten op om, met steun van 
de Commissie de capaciteit te vergroten 
van probleemoplossende mechanismen, 
met name Solvit, door aanvullende 
financiële en personele middelen 
beschikbaar te stellen; roept de Commissie 
op om prioriteit te geven aan het voltooien 
van het project voor de ondersteunende 
diensten voor de interne markt (SMAS -
Single Market Assistance Services);

46. roept de lidstaten op om, met steun van 
de Commissie de capaciteit te vergroten
van probleemoplossende mechanismen, 
met name Solvit, door aanvullende 
financiële en personele middelen 
beschikbaar te stellen en het mandaat 
ervan te herzien om te verzekeren dat deze 
mechanismen het brede scala van 
problemen die burgers en bedrijven 
ondervinden effectief kunnen aanpakken; 
roept de Commissie op om prioriteit te 
geven aan het voltooien van het project 
voor de ondersteunende diensten voor de 
interne markt (SMAS - Single Market 
Assistance Services), zodat burgers en 
bedrijven makkelijk toegang krijgen tot de 
informatie en begeleiding die zij nodig 
hebben en oplossingen vinden voor de 
problemen die zij ondervinden;

Or. en

Amendement 176
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 

Ontwerpresolutie Amendement

46. roept de lidstaten op om, met steun van 
de Commissie de capaciteit te vergroten 
van probleemoplossende mechanismen, 
met name Solvit, door aanvullende 
financiële en personele middelen 
beschikbaar te stellen; roept de Commissie 
op om prioriteit te geven aan het voltooien 
van het project voor de ondersteunende 
diensten voor de interne markt (SMAS -
Single Market Assistance Services);

46. roept de lidstaten op om, met steun van 
de Commissie de capaciteit te vergroten 
van probleemoplossende mechanismen, 
met name Solvit, door aanvullende 
financiële en personele middelen 
beschikbaar te stellen;

Or. en
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Amendement 177
Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

46 bis. spoort de Commissie en de 
lidstaten aan om met 
voorlichtingscampagnes en strengere 
controles hun inspanningen om het 
vertrouwen van de burgers in het CE-
merk te vergroten, voort te zetten en op te 
voeren, daar dit een fundamenteel 
instrument is om de rechten van de 
consument en de kwaliteitsnormen in de 
interne markt te verzekeren;

Or. en

Amendement 178
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

46 bis. roept de Commissie op om 
prioriteit te geven aan het voltooien van 
het project voor de ondersteunende 
diensten voor de interne markt (SMAS -
Single Market Assistance Services); roept 
de Commissie en de lidstaten op om zich 
er samen voor in te zetten dat de 
vernieuwde portaalsite Uw Europa een 
echte éénloket-site wordt waar burgers en 
bedrijven informatie en bijstand over hun 
rechten in de interne markt kunnen 
krijgen;

Or. en

Amendement 179
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

46 bis. wijst op de belangrijke rol van het 
Enterprise Europe Network, dat KMO's in 
staat stelt om de mogelijkheden die de 
interne markt biedt ook te benutten; 
benadrukt dat bureaucratische 
verplichtingen kostbare middelen binden 
en daardoor belemmeren dat sterker de 
nadruk wordt gelegd op de kerntaak van 
het Enterprise Europe Network, namelijk 
gespecialiseerde steunverlening aan 
KMO's; verzoekt de Commissie het 
Enterprise Europe Network meer te 
gebruiken voor gerichte 
informatieverstrekking en de bureaucratie 
te beperken voor de partners van dit 
netwerk;

Or. en

Amendement 180
Othmar Karas, Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

47 ter. meent dat zowel financiële diensten
als de toegang tot kredietverlening 
onderdeel moeten zijn van de EU 2020-
strategie;

Or. en

Amendement 181
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47 

Ontwerpresolutie Amendement

47. stelt aan de Commissie voor om de 
strategie voor de verdere uitbouw van de 
interne markt te concentreren rond de 
volgende vier fasen: een evaluatie of scan 

47. stelt aan de Commissie voor om de 
strategie voor de verdere uitbouw van de 
interne markt te concentreren rond de 
volgende vier fasen: een evaluatie of scan 
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van de huidige situatie om vast te stellen 
met welke verstoringen en spanningen de 
verschillende belanghebbenden op de 
interne markt te maken hebben (gehad) als 
gevolg van de crisis; vervolgens de 
lancering van een consolidatieproces om de 
losse eindjes aan elkaar te knopen; een 
derde fase bestaande uit de verdere 
ontwikkeling en verbetering van de interne 
markt; en tot slot een bezinning op de 
marktvisie voor de langere termijn (de EU 
2020-strategie);

van de huidige situatie om vast te stellen 
met welke verstoringen en spanningen de 
verschillende belanghebbenden op de 
interne markt te maken hebben (gehad) als 
gevolg van de crisis; vervolgens de 
lancering van een consolidatieproces om de 
losse eindjes aan elkaar te knopen; een 
derde fase bestaande uit de verdere 
ontwikkeling en verbetering van de interne 
markt; en tot slot een bezinning op de 
marktvisie voor de langere termijn (de EU 
2020-strategie) die stoelt op specifieke 
meetbare sociale doelstellingen 
(afschaffing van armoede en sociale 
uitsluiting, volledige werkgelegenheid met 
"fatsoenlijke arbeid", sociale en 
territoriale samenhang in de hele EU, 
rechtvaardigheid, sociale voorzieningen) 
die de belangen van de Europese burgers 
weerspiegelen;

Or. en

Amendement 182
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47 

Ontwerpresolutie Amendement

47. stelt aan de Commissie voor om de 
strategie voor de verdere uitbouw van de 
interne markt te concentreren rond de 
volgende vier fasen: een evaluatie of scan 
van de huidige situatie om vast te stellen 
met welke verstoringen en spanningen de 
verschillende belanghebbenden op de 
interne markt te maken hebben (gehad) als 
gevolg van de crisis; vervolgens de 
lancering van een consolidatieproces om de 
losse eindjes aan elkaar te knopen; een 
derde fase bestaande uit de verdere 
ontwikkeling en verbetering van de interne 
markt; en tot slot een bezinning op de 
marktvisie voor de langere termijn (de EU 
2020-strategie);

47. stelt aan de Commissie voor om de 
strategie voor de verdere uitbouw van de 
interne markt te concentreren rond de 
volgende vier fasen: een evaluatie of scan 
van de huidige situatie om vast te stellen 
met welke verstoringen en spanningen de 
verschillende belanghebbenden op de 
interne markt te maken hebben (gehad), 
mede als gevolg van de crisis; vervolgens 
de lancering van een consolidatieproces om 
de losse eindjes aan elkaar te knopen; een 
derde fase bestaande uit de verdere 
ontwikkeling en verbetering van de interne 
markten tot slot een bezinning op de 
marktvisie voor de langere termijn (de EU 
2020-strategie);

Or. fr
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Amendement 183
Othmar Karas, Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

47 bis. stelt voor dat de Commissie in het 
eerste stadium van bovengenoemde 
doorlichting de EU-begroting doorrekent 
en bij de allocatie van middelen prioriteit 
geeft aan investeringen in onderwijs, 
innovatie en onderzoek; verzoekt de 
lidstaten om bij hun begrotingsuitgaven 
dezelfde prioriteiten te stellen;

Or. en

Amendement 184
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 

Ontwerpresolutie Amendement

48. moedigt de Commissie aan om tegen 
mei 2011 – d.w.z. ruim voor de vaststelling 
van het reeds aangekondigde programma 
voor de interne markt 2012 – een voorstel 
te doen voor een wetgevingspakket waarin 
het sociale beleid en de 
consumentenbescherming als centrale 
pijlers van de interne markt fungeren zodat 
de nagestreefde doelstelling om uit te 
groeien tot een sociale markteconomie met 
een zeer groot concurrentievermogen kan 
worden bereikt en tegelijkertijd een 
geloofwaardige marktplaats met gelijke 
kansen voor iedereen wordt gerealiseerd;

48. moedigt de Commissie aan om tegen 
mei 2011 – d.w.z. ruim voor de vaststelling 
van het reeds aangekondigde programma 
voor de interne markt 2012 – het initiatief 
te nemen tot een "besluit inzake een 
interne markt voor de burgers" dat 
voorziet in een wetgevingspakket en in 
niet-wetgevingsinitiatieven waarin het 
sociale beleid en de 
consumentenbescherming als centrale 
pijlers van de interne markt fungeren zodat 
de nagestreefde doelstelling om uit te 
groeien tot een sociale markteconomie met 
een zeer groot concurrentievermogen kan 
worden bereikt en tegelijkertijd een 
geloofwaardige marktplaats met gelijke 
kansen voor iedereen wordt gerealiseerd;

Or. en
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Amendement 185
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 

Ontwerpresolutie Amendement

48. moedigt de Commissie aan om tegen 
mei 2011 – d.w.z. ruim voor de vaststelling 
van het reeds aangekondigde programma 
voor de interne markt 2012 – een voorstel 
te doen voor een wetgevingspakket waarin 
het sociale beleid en de 
consumentenbescherming als centrale 
pijlers van de interne markt fungeren
zodat de nagestreefde doelstelling om uit te 
groeien tot een sociale markteconomie met 
een zeer groot concurrentievermogen kan 
worden bereikt en tegelijkertijd een 
geloofwaardige marktplaats met gelijke 
kansen voor iedereen wordt gerealiseerd;

48. moedigt de Commissie aan om tegen 
mei 2011 – d.w.z. ruim voor de vaststelling 
van het reeds aangekondigde programma 
voor de interne markt 2012 – een voorstel 
te doen voor een wetgevingspakket, zodat 
de nagestreefde doelstelling om uit te 
groeien tot een sociale markteconomie met 
een zeer groot concurrentievermogen kan 
worden bereikt en tegelijkertijd een 
geloofwaardige marktplaats met gelijke 
kansen voor iedereen wordt gerealiseerd;

Or. de

Amendement 186
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 

Ontwerpresolutie Amendement

48. moedigt de Commissie aan om tegen 
mei 2011 – d.w.z. ruim voor de vaststelling 
van het reeds aangekondigde programma 
voor de interne markt 2012 – een voorstel 
te doen voor een wetgevingspakket waarin 
het sociale beleid en de 
consumentenbescherming als centrale 
pijlers van de interne markt fungeren zodat 
de nagestreefde doelstelling om uit te 
groeien tot een sociale markteconomie met 
een zeer groot concurrentievermogen kan 
worden bereikt en tegelijkertijd een 
geloofwaardige marktplaats met gelijke 
kansen voor iedereen wordt gerealiseerd;

48. moedigt de Commissie aan om tegen 
mei 2011 – d.w.z. ruim voor de vaststelling 
van het reeds aangekondigde programma
voor de interne markt 2012 – een voorstel 
te doen voor een wetgevingspakket waarin 
het sociale beleid en de 
consumentenbescherming als centrale 
pijlers van de interne markt fungeren zodat 
de nagestreefde doelstelling om uit te 
groeien tot een sociale markteconomie met 
een zeer groot concurrentievermogen kan 
worden bereikt en tegelijkertijd een 
geloofwaardige marktplaats met gelijke 
kansen voor iedereen wordt gerealiseerd en 
de nadruk niet langer ligt op winst op 
korte termijn vooral voor grote 
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ondernemingen;

Or. en

Amendement 187
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 

Ontwerpresolutie Amendement

48. moedigt de Commissie aan om tegen
mei 2011 – d.w.z. ruim voor de vaststelling 
van het reeds aangekondigde programma 
voor de interne markt 2012 – een voorstel 
te doen voor een wetgevingspakket waarin 
het sociale beleid en de 
consumentenbescherming als centrale 
pijlers van de interne markt fungeren zodat 
de nagestreefde doelstelling om uit te 
groeien tot een sociale markteconomie met 
een zeer groot concurrentievermogen kan 
worden bereikt en tegelijkertijd een 
geloofwaardige marktplaats met gelijke 
kansen voor iedereen wordt gerealiseerd;

48. moedigt de Commissie aan om tegen 
mei 2011 – d.w.z. ruim voor de vaststelling 
van het reeds aangekondigde programma 
voor de interne markt 2012 – een voorstel 
te doen voor een wetgevingspakket waarin 
het sociale en ecologische beleid en de 
consumentenbescherming als centrale 
pijlers van de interne markt fungeren zodat 
de nagestreefde doelstelling om uit te 
groeien tot een sociale markteconomie met 
een zeer groot concurrentievermogen kan 
worden bereikt en tegelijkertijd een 
geloofwaardige marktplaats met gelijke 
kansen voor iedereen wordt gerealiseerd;

Or. fr

Amendement 188
Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 

Ontwerpresolutie Amendement

48. moedigt de Commissie aan om tegen 
mei 2011 – d.w.z. ruim voor de vaststelling 
van het reeds aangekondigde programma 
voor de interne markt 2012 – een voorstel 
te doen voor een wetgevingspakket waarin 
het sociale beleid en de 
consumentenbescherming als centrale 
pijlers van de interne markt fungeren zodat 
de nagestreefde doelstelling om uit te 
groeien tot een sociale markteconomie met 
een zeer groot concurrentievermogen kan 
worden bereikt en tegelijkertijd een 

48. moedigt de Commissie aan om tegen 
mei 2011 – d.w.z. ruim voor de vaststelling 
van het reeds aangekondigde programma 
voor de interne markt 2012 – een voorstel 
te doen voor een wetgevingspakket waarin 
KMO's en consumenten samen met de 
sociale aspecten van economische 
integratie als centrale pijlers van de interne 
markt fungeren zodat de nagestreefde 
doelstelling om uit te groeien tot een 
sociale markteconomie met een zeer groot 
concurrentievermogen kan worden bereikt 
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geloofwaardige marktplaats met gelijke 
kansen voor iedereen wordt gerealiseerd;

en tegelijkertijd een geloofwaardige 
marktplaats met gelijke kansen voor 
iedereen wordt gerealiseerd;

Or. en

Amendement 189
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 

Ontwerpresolutie Amendement

48. moedigt de Commissie aan om tegen 
mei 2011 – d.w.z. ruim voor de vaststelling 
van het reeds aangekondigde programma 
voor de interne markt 2012 – een voorstel 
te doen voor een wetgevingspakket waarin 
het sociale beleid en de 
consumentenbescherming als centrale 
pijlers van de interne markt fungeren 
zodat de nagestreefde doelstelling om uit 
te groeien tot een sociale markteconomie 
met een zeer groot concurrentievermogen 
kan worden bereikt en tegelijkertijd een 
geloofwaardige marktplaats met gelijke 
kansen voor iedereen wordt gerealiseerd;

48. meent dat de Commissie om een 
effectieve interne markt tot stand te 
brengen een duidelijk pakket met politieke 
prioriteiten moet opstellen door 
vaststelling van een "besluit interne 
markt" dat net als de Small Business Act 
zowel wetgevings- als niet-
wetgevingsinitiatieven omvat, die 
afkomstig zijn uit een breed scala van 
DG's, maar worden gecoördineerd door 
DG Markt; moedigt de Commissie aan om 
tegen mei 2011 – d.w.z. ruim voor de 
twintigste verjaardag van het programma 
voor de interne markt van 1992 – dit 
"besluit" in te dienen, dat maatregelen 
moet bevatten die specifiek ten doel 
hebben consumentenbelangen te 
combineren met verbetering van de 
elektronische handel en digitale interne 
markten, voortbouwend op de sterke 
punten van de dienstenrichtlijn, alsook 
maatregelen die aangeven hoe de interne 
markt de ontwikkeling van een inclusieve, 
CO2-arme, groene kenniseconomie kan 
ondersteunen; beklemtoont dat dit 
"besluit" een beslissende stap naar 
voltooiing van de interne markt moet doen 
en beschouwd moet worden als een 
blauwdruk voor actie om te komen tot een 
sociale markteconomie met een zeer groot 
concurrentievermogen; 

Or. en
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Amendement 190
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 

Ontwerpresolutie Amendement

48. moedigt de Commissie aan om tegen 
mei 2011 – d.w.z. ruim voor de vaststelling 
van het reeds aangekondigde programma 
voor de interne markt 2012 – een voorstel 
te doen voor een wetgevingspakket waarin 
het sociale beleid en de 
consumentenbescherming als centrale 
pijlers van de interne markt fungeren
zodat de nagestreefde doelstelling om uit te 
groeien tot een sociale markteconomie met 
een zeer groot concurrentievermogen kan 
worden bereikt en tegelijkertijd een 
geloofwaardige marktplaats met gelijke 
kansen voor iedereen wordt gerealiseerd;

48. moedigt de Commissie aan om tegen 
mei 2011 – d.w.z. ruim voor de vaststelling 
van het reeds aangekondigde programma 
voor de interne markt 2012 – een voorstel 
te doen voor een wetgevingspakket waarin 
de consumentenbescherming als centrale 
pijler van de interne markt fungeert zodat 
de nagestreefde doelstelling om uit te 
groeien tot een sociale markteconomie met 
een zeer groot concurrentievermogen kan 
worden bereikt en tegelijkertijd een 
geloofwaardige marktplaats met gelijke 
kansen voor iedereen wordt gerealiseerd;

Or. en

Amendement 191
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 48 

Ontwerpresolutie Amendement

48. moedigt de Commissie aan om tegen 
mei 2011 – d.w.z. ruim voor de vaststelling 
van het reeds aangekondigde programma 
voor de interne markt 2012 – een voorstel 
te doen voor een wetgevingspakket waarin 
het sociale beleid en de 
consumentenbescherming als centrale 
pijlers van de interne markt fungeren
zodat de nagestreefde doelstelling om uit te 
groeien tot een sociale markteconomie met 
een zeer groot concurrentievermogen kan 
worden bereikt en tegelijkertijd een 
geloofwaardige marktplaats met gelijke 
kansen voor iedereen wordt gerealiseerd;

48. moedigt de Commissie aan om tegen 
mei 2011 – d.w.z. ruim voor de vaststelling 
van het reeds aangekondigde programma 
voor de interne markt 2012 – een voorstel 
te doen voor een wetgevingspakket waarin 
een burger- en KMO-vriendelijk beleid als 
centrale pijler van de interne markt 
fungeert zodat de nagestreefde doelstelling 
om uit te groeien tot een sociale 
markteconomie met een zeer groot 
concurrentievermogen kan worden bereikt;

Or. pl
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Amendement 192
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49 

Ontwerpresolutie Amendement

49. roept de Commissie op om haar 
wetgevingspakket voor een interne markt 
te doen vergezellen van een 
werkdocument waarin wordt ingegaan op 
de maatregelen die, zoals vereist ingevolge 
artikel 12 VWEU, specifiek gericht zijn op 
de integratie van de "eisen terzake 
consumentenbescherming" en waarbij 
ook procedures en waarborgen worden 
beschreven; een dergelijk voorstel dient te 
worden gevolgd door opeenvolgende 
jaarverslagen over de tenuitvoerlegging 
van dit principe;

Schrappen

Or. en

Amendement 193
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50 

Ontwerpresolutie Amendement

50. roept de Commissie op om haar 
wetgevingspakket voor een interne markt 
te doen vergezellen van een 
werkdocument waarin wordt ingegaan op 
de maatregelen die gericht zijn op de 
ontwikkeling van een sociale interne 
markt op basis van artikel 9 VWEU, met 
inbegrip van een kaderrichtlijn ter 
bescherming van de diensten van 
algemeen economisch belang als bedoeld 
in artikel 14 VWEU en het bijbehorende 
protocol 26, het vorenstaande met name 
gezien het feit dat vaagheden en het 
gebrek aan rechtszekerheid reeds hebben 
geleid tot talloze onzekerheden op lokaal 
bestuursniveau;

Schrappen
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Or. en

Amendement 194
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50 

Ontwerpresolutie Amendement

50. roept de Commissie op om haar 
wetgevingspakket voor een interne markt 
te doen vergezellen van een 
werkdocument waarin wordt ingegaan op 
de maatregelen die gericht zijn op de 
ontwikkeling van een sociale interne 
markt op basis van artikel 9 VWEU, met 
inbegrip van een kaderrichtlijn ter 
bescherming van de diensten van 
algemeen economisch belang als bedoeld 
in artikel 14 VWEU en het bijbehorende 
protocol 26, het vorenstaande met name 
gezien het feit dat vaagheden en het 
gebrek aan rechtszekerheid reeds hebben 
geleid tot talloze onzekerheden op lokaal 
bestuursniveau;

Schrappen

Or. de

Amendement 195
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50 

Ontwerpresolutie Amendement

50. roept de Commissie op om haar 
wetgevingspakket voor een interne markt 
te doen vergezellen van een 
werkdocument waarin wordt ingegaan op 
de maatregelen die gericht zijn op de 
ontwikkeling van een sociale interne 
markt op basis van artikel 9 VWEU, met 
inbegrip van een kaderrichtlijn ter 
bescherming van de diensten van 
algemeen economisch belang als bedoeld 
in artikel 14 VWEU en het bijbehorende 
protocol 26, het vorenstaande met name 

Schrappen
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gezien het feit dat vaagheden en het 
gebrek aan rechtszekerheid reeds hebben 
geleid tot talloze onzekerheden op lokaal 
bestuursniveau;

Or. en

Amendement 196
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50 

Ontwerpresolutie Amendement

50. roept de Commissie op om haar 
wetgevingspakket voor een interne markt 
te doen vergezellen van een 
werkdocument waarin wordt ingegaan op 
de maatregelen die gericht zijn op de 
ontwikkeling van een sociale interne markt 
op basis van artikel 9 VWEU, met inbegrip 
van een kaderrichtlijn ter bescherming 
van de diensten van algemeen economisch 
belang als bedoeld in artikel 14 VWEU en 
het bijbehorende protocol 26, het 
vorenstaande met name gezien het feit dat 
vaagheden en het gebrek aan 
rechtszekerheid reeds hebben geleid tot 
talloze onzekerheden op lokaal 
bestuursniveau;

50. roept de Commissie op om een 
strategie te ontwikkelen om de sociale 
voordelen van de interne markt op basis 
van artikel 9 VWEU beter over te brengen 
en de resultaten op te nemen in het 
wetgevingspakket betreffende de interne 
markt;

Or. en

Amendement 197
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50 

Ontwerpresolutie Amendement

50. roept de Commissie op om haar 
wetgevingspakket voor een interne markt 
te doen vergezellen van een werkdocument 
waarin wordt ingegaan op de maatregelen 
die gericht zijn op de ontwikkeling van een 
sociale interne markt op basis van artikel 9 
VWEU, met inbegrip van een 

50. roept de Commissie op om haar 
wetgevingspakket voor een interne markt 
te doen vergezellen van een werkdocument 
waarin wordt ingegaan op de maatregelen 
die gericht zijn op de ontwikkeling van een 
sociale interne markt op basis van artikel 9 
VWEU, met inbegrip van kaderwetgeving
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kaderrichtlijn ter bescherming van de 
diensten van algemeen economisch belang 
als bedoeld in artikel 14 VWEU en het 
bijbehorende protocol 26, het vorenstaande 
met name gezien het feit dat vaagheden en 
het gebrek aan rechtszekerheid reeds 
hebben geleid tot talloze onzekerheden op 
lokaal bestuursniveau;

ter bescherming van de diensten van 
algemeen economisch belang als bedoeld 
in artikel 14 VWEU en het bijbehorende 
protocol 26, het vorenstaande met name 
gezien het feit dat vaagheden en het gebrek 
aan rechtszekerheid reeds hebben geleid tot 
talloze onzekerheden op lokaal 
bestuursniveau;

Or. fr

Amendement 198
Philippe Juvin, Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50 

Ontwerpresolutie Amendement

50. roept de Commissie op om haar 
wetgevingspakket voor een interne markt 
te doen vergezellen van een werkdocument 
waarin wordt ingegaan op de maatregelen 
die gericht zijn op de ontwikkeling van een 
sociale interne markt op basis van artikel 9 
VWEU, met inbegrip van een 
kaderrichtlijn ter bescherming van de 
diensten van algemeen economisch belang 
als bedoeld in artikel 14 VWEU en het 
bijbehorende protocol 26, het 
vorenstaande met name gezien het feit dat 
vaagheden en het gebrek aan 
rechtszekerheid reeds hebben geleid tot 
talloze onzekerheden op lokaal 
bestuursniveau;

50. roept de Commissie op om haar 
wetgevingspakket voor een interne markt 
te doen vergezellen van een werkdocument 
waarin wordt ingegaan op de maatregelen 
die gericht zijn op de ontwikkeling van een 
sociale interne markt op basis van artikel 9 
VWEU, met inbegrip van maatregelen ter 
bescherming van de diensten van algemeen 
economisch belang als bedoeld in artikel 
14 VWEU en het bijbehorende protocol 
26;

Or. en

Amendement 199
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51 

Ontwerpresolutie Amendement

51. roept de Commissie op om haar 
wetgevingspakket voor een interne markt 
te doen vergezellen van een werkdocument 

51. roept de Commissie op om haar 
wetgevingspakket voor een interne markt 
te doen vergezellen van een werkdocument 
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waarin wordt ingegaan op de maatregelen 
die gericht zijn op de ontwikkeling van een 
koolstofarme, groene interne markt op 
basis van artikel 11 VWEU;

waarin wordt ingegaan op de maatregelen 
die gericht zijn op de ontwikkeling van een 
koolstofarme, groene interne markt op 
basis van artikel 11 VWEU, alsmede op 
maatregelen die de innovatie kunnen 
bevorderen op gebied van schonere 
technologie, producten en diensten die 
milieurisico's en grondstoffengebruik tot 
een minimum kunnen terugbrengen;

Or. fr

Amendement 200
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51 

Ontwerpresolutie Amendement

51. roept de Commissie op om haar 
wetgevingspakket voor een interne markt 
te doen vergezellen van een 
werkdocument waarin wordt ingegaan op 
de maatregelen die gericht zijn op de 
ontwikkeling van een koolstofarme, 
groene interne markt op basis van artikel 
11 VWEU;

Schrappen

Or. en

Amendement 201
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

51 bis. verzoekt de Commissie om in haar 
pakket voor de interne markt 
wetgevingsvoorstellen op te nemen die 
specifiek ten doel hebben de economische 
uitbuiting van consumenten te bestrijden, 
zoals een herstel op het Europese vlak van 
het recht van lidstaten om de prijzen van 
basisgoederen te beheersen; 

Or. en
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Amendement 202
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52 

Ontwerpresolutie Amendement

52. roept de Commissie op om bij het 
opstellen van het wetgevingspakket voor 
een interne markt de bestaande prioriteiten 
van de afzonderlijke lidstaten en die van 
de Europese Unie, met name op gebieden 
die de afgelopen jaren aanleiding hebben 
gegeven tot zorg over de werking van de 
interne markt (zoals de openbare diensten, 
openbare aanbestedingen en de 
bureaucratische belasting voor KMO's), 
zorgvuldig in kaart te brengen en op basis 
daarvan een nieuwe afbakening te maken 
van de economische en sociale belangen 
van de Europese Unie als geheel;

52. roept de Commissie op om bij het 
opstellen van het wetgevingspakket voor 
een interne markt de bestaande prioriteiten 
van de Europese Unie, met name op 
gebieden die de afgelopen jaren aanleiding 
hebben gegeven tot zorg over de werking 
van de interne markt (zoals de openbare 
diensten, openbare aanbestedingen en de 
bureaucratische belasting voor KMO's), 
zorgvuldig in kaart te brengen; 

Or. pl

Amendement 203
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52 

Ontwerpresolutie Amendement

52. roept de Commissie op om bij het 
opstellen van het wetgevingspakket voor 
een interne markt de bestaande prioriteiten 
van de afzonderlijke lidstaten en die van de 
Europese Unie, met name op gebieden die 
de afgelopen jaren aanleiding hebben 
gegeven tot zorg over de werking van de 
interne markt (zoals de openbare diensten, 
openbare aanbestedingen en de 
bureaucratische belasting voor KMO's), 
zorgvuldig in kaart te brengen en op basis 
daarvan een nieuwe afbakening te maken 
van de economische en sociale belangen 
van de Europese Unie als geheel;

52. roept de Commissie op om bij het 
opstellen van het "besluit interne markt" 
de bestaande prioriteiten van de 
afzonderlijke lidstaten en die van de 
Europese Unie, met name op gebieden die 
de afgelopen jaren aanleiding hebben 
gegeven tot zorg over de werking van de 
interne markt (zoals de openbare diensten, 
openbare aanbestedingen en de 
bureaucratische belasting voor KMO's), 
zorgvuldig in kaart te brengen en op basis 
daarvan een nieuwe afbakening te maken 
van de economische en sociale belangen 
van de Europese Unie als geheel;
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Or. en

Amendement 204
Othmar Karas, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52 

Ontwerpresolutie Amendement

52. roept de Commissie op om bij het 
opstellen van het wetgevingspakket voor 
een interne markt de bestaande prioriteiten 
van de afzonderlijke lidstaten en die van de 
Europese Unie, met name op gebieden die 
de afgelopen jaren aanleiding hebben 
gegeven tot zorg over de werking van de 
interne markt (zoals de openbare diensten, 
openbare aanbestedingen en de 
bureaucratische belasting voor KMO's), 
zorgvuldig in kaart te brengen en op basis 
daarvan een nieuwe afbakening te maken 
van de economische en sociale belangen 
van de Europese Unie als geheel;

52. roept de Commissie op om bij het 
opstellen van het wetgevingspakket voor 
een interne markt de bestaande prioriteiten 
van de afzonderlijke lidstaten en die van de 
Europese Unie, met name op gebieden die 
de afgelopen jaren aanleiding hebben 
gegeven tot zorg over de werking van de 
interne markt (zoals de openbare diensten, 
openbare aanbestedingen en de 
bureaucratische belasting voor KMO's), 
zorgvuldig in kaart te brengen;

Or. en

Amendement 205
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53 

Ontwerpresolutie Amendement

53. roept de Commissie op om bij het 
opstellen van het wetgevingspakket voor 
een interne markt, ter bevordering van de 
discussies met het Parlement, een 
document op te stellen over de raadpleging 
van de verschillende Europese instellingen 
en de daarover opgestelde verslagen (zoals 
EU 2020, de verslagen van Monti, 
Gonzales en de Commissie interne markt 
en consumentenbescherming, etc.) zodat 
een gecoördineerd beleidsvoorstel voor een 
coherentere en levensvatbaardere interne 
markt kan worden overgelegd;

53. roept de Commissie op om bij het 
opstellen van het "besluit interne markt" 
rekening te houden met de raadpleging 
van de verschillende Europese instellingen 
en de daarover opgestelde verslagen (zoals 
EU 2020, de verslagen van Monti, 
Gonzales en de Commissie interne markt 
en consumentenbescherming, etc.) en een 
nieuwe brede openbare raadpleging te 
organiseren, zodat een gecoördineerd 
beleidsvoorstel voor een coherentere en 
levensvatbaardere interne markt kan 
worden overgelegd;
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Or. en

Amendement 206
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54 

Ontwerpresolutie Amendement

54. roept de Commissie op om ervoor te 
zorgen dat de wetgevende voorstellen van 
de verschillende Directoraten-generaal 
verband houdende met of van invloed 
zijnde op het beleid inzake de interne 
markt, niet strijdig met elkaar zijn en dat er 
door de Commissie een nieuwe agenda 
wordt vastgesteld zodat aan de burgers een 
coherenter stelsel kan worden voorgelegd;

54. roept de Commissie op om ervoor te 
zorgen dat sprake is van een betere 
coördinatie binnen de diensten van de 
Commissie zodat de wetgevende 
voorstellen van de verschillende 
Directoraten-generaal verband houdende 
met of van invloed zijnde op het beleid 
inzake de interne markt, niet strijdig met 
elkaar zijn en dat er door de Commissie 
een nieuwe agenda wordt vastgesteld zodat 
aan de burgers en bedrijven een coherenter 
stelsel kan worden voorgelegd;

Or. en

Amendement 207
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54 

Ontwerpresolutie Amendement

54. roept de Commissie op om ervoor te 
zorgen dat de wetgevende voorstellen van 
de verschillende Directoraten-generaal 
verband houdende met of van invloed 
zijnde op het beleid inzake de interne 
markt, niet strijdig met elkaar zijn en dat 
er door de Commissie een nieuwe agenda 
wordt vastgesteld zodat aan de burgers een 
coherenter stelsel kan worden voorgelegd;

54. roept de Commissie op om ervoor te 
zorgen dat de wetgevende voorstellen van 
de verschillende Directoraten-generaal 
verband houdende met of van invloed 
zijnde op het beleid inzake de interne 
markt, in perfecte samenhang worden 
geconcipieerd en uitgewerkt en dat er door 
de Commissie een nieuwe agenda wordt 
vastgesteld zodat aan de burgers een 
coherenter stelsel kan worden voorgelegd;

Or. fr
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Amendement 208
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54 

Ontwerpresolutie Amendement

54. roept de Commissie op om ervoor te 
zorgen dat de wetgevende voorstellen van 
de verschillende Directoraten-generaal 
verband houdende met of van invloed 
zijnde op het beleid inzake de interne 
markt, niet strijdig met elkaar zijn en dat 
er door de Commissie een nieuwe agenda 
wordt vastgesteld zodat aan de burgers een 
coherenter stelsel kan worden voorgelegd;

54. roept de Commissie op om ervoor te 
zorgen dat de wetgevende en niet-
wetgevende voorstellen van de 
verschillende Directoraten-generaal 
verband houdende met of van invloed 
zijnde op het beleid inzake de interne 
markt, elkaar aanvullen en stroken met de 
beginselen van de interne markt en dat de 
coördinatie binnen de Commissie 
verzekerd is zodat aan de burgers en 
bedrijven een coherenter 
internemarktbeleid kan worden 
voorgelegd;

Or. en

Amendement 209
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55 

Ontwerpresolutie Amendement

55. beveelt een onderzoek aan naar de 
mogelijkheden en middelen om 
consumentenbelangen in alle Europese 
beleidsregels te integreren zodat de 
consumentenbescherming bij het 
ontwerpen van elk afzonderlijk stuk 
Europese wetgeving automatisch een 
centraal punt van aandacht wordt;

Schrappen

Or. de

Amendement 210
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55 
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Ontwerpresolutie Amendement

55. beveelt een onderzoek aan naar de 
mogelijkheden en middelen om 
consumentenbelangen in alle Europese 
beleidsregels te integreren zodat de 
consumentenbescherming bij het 
ontwerpen van elk afzonderlijk stuk
Europese wetgeving automatisch een 
centraal punt van aandacht wordt;

55. beveelt een analyse aan van de 
mogelijkheden en middelen om 
consumentenbelangen in relevante 
Europese beleidsregels te integreren zodat 
de consumentenbescherming bij het 
ontwerpen van relevante Europese 
wetgeving automatisch wordt opgenomen;

Or. pl

Amendement 211
Othmar Karas, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55 

Ontwerpresolutie Amendement

55. beveelt een onderzoek aan naar de 
mogelijkheden en middelen om 
consumentenbelangen in alle Europese 
beleidsregels te integreren zodat de 
consumentenbescherming bij het 
ontwerpen van elk afzonderlijk stuk 
Europese wetgeving automatisch een 
centraal punt van aandacht wordt;

55. beveelt een onderzoek aan naar de 
mogelijkheden en middelen om 
consumentenbelangen in alle Europese 
beleidsregels te integreren zodat de 
consumentenbescherming bij het 
ontwerpen van elk afzonderlijk stuk 
Europese wetgeving automatisch een van 
de centrale punten van aandacht wordt;

Or. en

(De gedachte hierachter is dezelfde als in paragraaf 49 en daarom moet het een beetje worden 
afgezwakt.)

Amendement 212
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56 

Ontwerpresolutie Amendement

56. is van mening dat de Commissie de 
Dienstenrichtlijn aan een evaluatie zou 
moeten onderwerpen teneinde vast te 
stellen of de belangrijkste doelstellingen 
daarvan zijn behaald, en is van oordeel 

Schrappen
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dat deze kwestie met spoed dient te worden 
behandeld;

Or. pl

Amendement 213
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56 

Ontwerpresolutie Amendement

56. is van mening dat de Commissie de 
Dienstenrichtlijn aan een evaluatie zou
moeten onderwerpen teneinde vast te 
stellen of de belangrijkste doelstellingen 
daarvan zijn behaald, en is van oordeel dat 
deze kwestie met spoed dient te worden 
behandeld;

56. is van mening dat de Commissie tegen 
lidstaten die de Dienstenrichtlijn niet 
volledig hebben omgezet een niet-
nakomingsprocedure moet inleiden; 
voorts zou de Commissie de 
Dienstenrichtlijn aan een evaluatie moeten 
onderwerpen teneinde vast te stellen of de 
belangrijkste doelstellingen daarvan zijn 
behaald, en is van oordeel dat deze kwestie 
met spoed dient te worden behandeld;

Or. de

Amendement 214
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56 

Ontwerpresolutie Amendement

56. is van mening dat de Commissie de 
Dienstenrichtlijn aan een evaluatie zou 
moeten onderwerpen teneinde vast te 
stellen of de belangrijkste doelstellingen 
daarvan zijn behaald, en is van oordeel dat 
deze kwestie met spoed dient te worden 
behandeld;

56. is van mening dat de Commissie de 
Dienstenrichtlijn aan een evaluatie zou
moeten onderwerpen teneinde vast te 
stellen of de belangrijkste doelstellingen 
daarvan zijn behaald; verlangt in het 
bijzonder dat wordt nagegaan of de 
handhaving van een deel van de sociale 
diensten van algemeen belang binnen de 
werkingssfeer van de richtlijn een risico 
oplevert voor de werking van die diensten 
in het belang van het publiek en of de 
omschrijving van sociale diensten die in 
artikel 2 van de richtlijn van de 
werkingssfeer worden uitgesloten, 
voldoende rechtszekerheid biedt; is van 
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oordeel dat deze kwestie met spoed dient te 
worden behandeld;

Or. fr

Amendement 215
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56 

Ontwerpresolutie Amendement

56. is van mening dat de Commissie de 
Dienstenrichtlijn aan een evaluatie zou 
moeten onderwerpen teneinde vast te 
stellen of de belangrijkste doelstellingen 
daarvan zijn behaald, en is van oordeel dat 
deze kwestie met spoed dient te worden 
behandeld;

56. is van mening dat de Commissie de 
richtlijn inzake diensten aan een evaluatie 
zou moeten onderwerpen teneinde vast te 
stellen of de belangrijkste doelstellingen 
daarvan zijn behaald, en is van oordeel dat 
deze kwestie met spoed dient te worden 
behandeld;

Or. el

Amendement 216
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56 

Ontwerpresolutie Amendement

56. is van mening dat de Commissie de 
Dienstenrichtlijn aan een evaluatie zou 
moeten onderwerpen teneinde vast te 
stellen of de belangrijkste doelstellingen 
daarvan zijn behaald, en is van oordeel dat 
deze kwestie met spoed dient te worden 
behandeld;

56. is van mening dat de Commissie de 
Dienstenrichtlijn aan een evaluatie zou 
moeten onderwerpen teneinde vast te 
stellen of de belangrijkste doelstellingen 
daarvan zijn behaald;

Or. en

Amendement 217
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56 
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Ontwerpresolutie Amendement

56. is van mening dat de Commissie de 
Dienstenrichtlijn aan een evaluatie zou 
moeten onderwerpen teneinde vast te 
stellen of de belangrijkste doelstellingen 
daarvan zijn behaald, en is van oordeel 
dat deze kwestie met spoed dient te worden 
behandeld;

56. wijst nogmaals op het belang van de 
Dienstenrichtlijn voor de voltooiing van de 
interne markt en op de enorme voordelen 
die deze richtlijn de consumenten en de 
KMO's kan bieden; begroet de 
onafgebroken en nog niet eerder 
vertoonde inspanningen die de lidstaten 
op alle nationale bestuursniveaus hebben 
verricht om de richtlijn uit te voeren en de 
steun die de Commissie daarbij heeft 
verleend; benadrukt evenwel dat de 
geslaagde tenuitvoerlegging van de 
Dienstenrichtlijn en de openstelling van 
de dienstensector een langetermijnproject 
is, dat een langdurige politieke inzet en de 
steun van alle betrokkenen vereist;

Or. en

Amendement 218
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56 

Ontwerpresolutie Amendement

56. is van mening dat de Commissie de 
Dienstenrichtlijn aan een evaluatie zou 
moeten onderwerpen teneinde vast te 
stellen of de belangrijkste doelstellingen 
daarvan zijn behaald, en is van oordeel dat 
deze kwestie met spoed dient te worden 
behandeld;

56. is van mening dat de Commissie de 
Dienstenrichtlijn aan een evaluatie zou 
moeten onderwerpen teneinde vast te 
stellen of de belangrijkste doelstellingen 
daarvan zijn behaald, of er schadelijke 
nevenwerkingen zijn opgetreden, met 
name op het gebied van de sociale 
rechten, en hoe deze kunnen worden 
aangepakt, en is van oordeel dat deze 
kwestie met spoed dient te worden 
behandeld;

Or. en

Amendement 219
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56 
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Ontwerpresolutie Amendement

56. is van mening dat de Commissie de 
Dienstenrichtlijn aan een evaluatie zou 
moeten onderwerpen teneinde vast te 
stellen of de belangrijkste doelstellingen 
daarvan zijn behaald, en is van oordeel dat 
deze kwestie met spoed dient te worden 
behandeld;

56. is van mening dat de Commissie, na 
zich van een correcte omzetting van de 
Dienstenrichtlijn te hebben vergewist, deze 
richtlijn aan een evaluatie zou moeten 
onderwerpen teneinde vast te stellen of de 
belangrijkste doelstellingen daarvan zoals 
genoemd in artikel 41 van de richtlijn, 
zijn behaald. Verlangt met het oog op deze 
taak een duidelijke samenwerking met het 
Europees Parlement, en houdt vast aan 
het te bewaren evenwicht tussen enerzijds 
de noodzaak van een sterkere interne 
dienstenmarkt en anderzijds die van 
waarborging van een hoge sociale 
bescherming;

Or. de

Amendement 220
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

57 bis. is van mening dat de Europese 
Commissie nadat zij zich ervan heeft 
vergewist dat de richtlijn juist is 
geïmplementeerd, de Dienstenrichtlijn zou 
moeten evalueren om te bepalen of de 
doelstellingen ervan zijn verwezenlijkt als 
bedoeld in artikel 41 van de richtlijn; is 
tevens van mening dat de Europese 
Commissie, aan de hand van de resultaten 
van die evaluatie, nieuwe voorstellen zou 
moeten doen om de barrières in de 
dienstverlening in de Europese Unie weg 
te nemen;

Or. pl
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Amendement 221
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58 

Ontwerpresolutie Amendement

58. merkt op dat de verhaalsregelingen die 
in de hele Europese Unie van toepassing 
zijn, tot nu toe weinig resultaat hebben 
opgeleverd en roept de Commissie 
derhalve dringend op om vóór mei 2011 
een wetgevingsvoorstel te overleggen voor 
de tenuitvoerlegging van een collectieve, 
binnen de hele EU geldende 
verhaalsregeling die betaalbaar, 
doelmatig en toegankelijk is;

Schrappen

Or. pl

Amendement 222
Othmar Karas, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58 

Ontwerpresolutie Amendement

58. merkt op dat de verhaalsregelingen die 
in de hele Europese Unie van toepassing 
zijn, tot nu toe weinig resultaat hebben 
opgeleverd en roept de Commissie 
derhalve dringend op om vóór mei 2011 
een wetgevingsvoorstel te overleggen voor 
de tenuitvoerlegging van een collectieve, 
binnen de hele EU geldende 
verhaalsregeling die betaalbaar, 
doelmatig en toegankelijk is;

58. begroet het voornemen van de 
Commissie om een diepgaande studie te 
maken van de samenhang van het beleid 
op het gebied van collectief verhaal en om 
alternatieve methoden voor het oplossen 
van geschillen in Europa te versterken; 
herhaalt dat elk toekomstig voorstel 
inzake collectief verhaal rekening moet 
houden met het standpunt van het 
Parlement dat is verwoord in zijn resolutie 
van 26 maart 2009 betreffende 
schadevergoedingsacties wegens 
schending van de communautaire 
mededingingsregels, en dringt erop aan 
dat het Parlement in het kader van de 
medebeslissingsprocedure wordt 
betrokken bij elk wetgevingsinitiatief 
inzake collectief verhaal;

Or. en
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Amendement 223
Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58 

Ontwerpresolutie Amendement

58. merkt op dat de verhaalsregelingen die 
in de hele Europese Unie van toepassing 
zijn, tot nu toe weinig resultaat hebben 
opgeleverd en roept de Commissie 
derhalve dringend op om vóór mei 2011
een wetgevingsvoorstel te overleggen voor 
de tenuitvoerlegging van een collectieve, 
binnen de hele EU geldende 
verhaalsregeling die betaalbaar, doelmatig 
en toegankelijk is;

58. merkt op dat in bepaalde lidstaten 
verschillende verhaalsregelingen gelden en 
roept de Commissie derhalve dringend op 
om een studie met beste praktijken op te 
stellen en, indien nodig, een 
wetgevingsvoorstel te overleggen voor de 
tenuitvoerlegging van een collectieve, 
binnen de hele EU geldende 
verhaalsregeling die betaalbaar, doelmatig 
en toegankelijk is;

Or. en

Amendement 224
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58 

Ontwerpresolutie Amendement

58. merkt op dat de verhaalsregelingen die 
in de hele Europese Unie van toepassing 
zijn, tot nu toe weinig resultaat hebben 
opgeleverd en roept de Commissie 
derhalve dringend op om vóór mei 2011 
een wetgevingsvoorstel te overleggen voor 
de tenuitvoerlegging van een collectieve, 
binnen de hele EU geldende 
verhaalsregeling die betaalbaar, doelmatig 
en toegankelijk is;

58. merkt op dat de verhaalsregelingen die 
in de hele Europese Unie van toepassing 
zijn, tot nu toe weinig resultaat hebben 
opgeleverd en roept de Commissie 
derhalve dringend op om vóór mei 2011 
een wetgevingsvoorstel te overleggen voor 
de tenuitvoerlegging van een collectieve, 
binnen de hele EU geldende 
verhaalsregeling "Europese stijl", die 
betaalbaar is, doelmatig, toegankelijk en 
zodanig opgezet dat zij niet tot een systeem 
ontaardt waarvan de grote 
advocatenfirma's meer profijt hebben dan 
de consumenten zelf; 

Or. fr
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Amendement 225
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58 

Ontwerpresolutie Amendement

58. merkt op dat de verhaalsregelingen die 
in de hele Europese Unie van toepassing 
zijn, tot nu toe weinig resultaat hebben 
opgeleverd en roept de Commissie 
derhalve dringend op om vóór mei 2011
een wetgevingsvoorstel te overleggen voor
de tenuitvoerlegging van een collectieve, 
binnen de hele EU geldende 
verhaalsregeling die betaalbaar, 
doelmatig en toegankelijk is;

58. merkt op dat de verhaalsregelingen die 
in de hele Europese Unie van toepassing 
zijn, tot nu toe weinig resultaat hebben 
opgeleverd en roept de Commissie 
derhalve op om een wetgevingsvoorstel te 
overleggen dat gericht is op de 
tenuitvoerlegging van een toegankelijke 
regeling die de consumenten de 
mogelijkheid geeft hun rechten op een 
betaalbare manier te doen gelden;

Or. de

Amendement 226
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58 

Ontwerpresolutie Amendement

58. merkt op dat de verhaalsregelingen die 
in de hele Europese Unie van toepassing 
zijn, tot nu toe weinig resultaat hebben 
opgeleverd en roept de Commissie 
derhalve dringend op om vóór mei 2011 
een wetgevingsvoorstel te overleggen voor 
de tenuitvoerlegging van een collectieve, 
binnen de hele EU geldende 
verhaalsregeling die betaalbaar, doelmatig 
en toegankelijk is;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. el

Amendement 227
Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59 
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Ontwerpresolutie Amendement

59. nodigt de Commissie uit om te 
overwegen een "Handvest voor de 
Burgers" vast te stellen waarin wordt 
ingegaan op de verschillende facetten van 
het recht om overal in de EU te wonen en 
te werken; is van mening dat alle burgers 
een beroep op een dergelijk recht moeten 
kunnen doen;

59. nodigt de Commissie uit om te 
overwegen een "Handvest voor de 
Burgers" vast te stellen waarin wordt 
ingegaan op de verschillende facetten van 
het recht om overal in de EU te wonen en 
te werken; is van mening dat alle burgers 
een beroep op een dergelijk recht moeten 
kunnen doen; onderstreept dat er in de 
interne markt nog steeds bepaalde 
beperkingen zijn voor werknemers uit de 
nieuwe lidstaten om in een ander land te 
werken, ook al sorteren deze geen effect; 
dringt aan op opheffing van deze 
tekortkomingen van de interne markt en 
wenst dat bij toekomstige uitbreidingen 
wordt afgezien van dergelijke 
maatregelen;

Or. en

(zie de conclusies van het Commissieverslag COM (2008) 765)

Amendement 228
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59 

Ontwerpresolutie Amendement

59. nodigt de Commissie uit om te 
overwegen een "Handvest voor de 
Burgers" vast te stellen waarin wordt 
ingegaan op de verschillende facetten van 
het recht om overal in de EU te wonen en 
te werken; is van mening dat alle burgers 
een beroep op een dergelijk recht moeten 
kunnen doen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. el

Amendement 229
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

59 bis. verzoekt de Commissie om het 
Europees Parlement en de Raad in de 
huidige zittingsperiode een voorstel voor 
een verordening over het Europees statuut 
voor onderlinge maatschappijen en 
verenigingen voor te leggen;

Or. pt

Amendement 230
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

59 bis. verlangt dat de Europese 
Commissie de nodige stappen onderneemt 
om op zo kort mogelijke termijn een 
haalbaarheidsstudie voor te leggen en een 
raadpleging te houden, die uiteindelijk 
moeten leiden tot invoering van een 
Europees statuut voor de onderlinge 
waarborgmaatschappij.

Or. fr

Amendement 231
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 

Ontwerpresolutie Amendement

60. roept de Commissie op om zich 
intensiever bezig te houden met het 
uitoefenen van toezicht op de markt, met 
name op het gebied van de financiële 
diensten , verzekeringen, telefonie, 
bancaire diensten en openbare 
nutsvoorzieningen, en is van mening dat 
een effectief toezicht op de verschillende 
marktsectoren de efficiëntie van die 
sectoren zal bevorderen en aldus zowel de 

60. roept de Commissie op om zich 
intensiever bezig te houden met het 
uitoefenen van toezicht op de markt, met 
name op het gebied van de financiële 
diensten (bancaire en beleggingsdiensten), 
verzekeringen, telefonie, energie en 
openbare nutsvoorzieningen, en is van 
mening dat een effectief toezicht op de 
verschillende marktsectoren de efficiëntie 
van die sectoren zal bevorderen en aldus 
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economie als de consumenten ten goede 
zal komen;

zowel de economie als de consumenten ten 
goede zal komen;

Or. fr

Amendement 232
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 

Ontwerpresolutie Amendement

60. roept de Commissie op om zich 
intensiever bezig te houden met het 
uitoefenen van toezicht op de markt, met 
name op het gebied van de financiële 
diensten, verzekeringen, telefonie, bancaire 
diensten en openbare nutsvoorzieningen, 
en is van mening dat een effectief toezicht 
op de verschillende marktsectoren de 
efficiëntie van die sectoren zal bevorderen 
en aldus zowel de economie als de 
consumenten ten goede zal komen;

60. roept de Commissie op om zich 
intensiever bezig te houden met het 
uitoefenen van toezicht op de markt, met 
name op het gebied van de financiële 
diensten, verzekeringen, telefonie, bancaire 
diensten en openbare nutsvoorzieningen, 
en is van mening dat een effectief toezicht 
op de verschillende marktsectoren de 
eerlijke mededinging zal versterken, de 
efficiëntie van die sectoren zal bevorderen 
en aldus zowel de economie als de 
consumenten ten goede zal komen;

Or. de

Amendement 233
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

60 bis. vraagt de Commissie om een 
haalbaarheidsstudie naar de meerwaarde 
van het statuut voor de Europese 
onderlinge waarborgmaatschappij voor de 
interne markt;

Or. fr



PE439.939v01-00 112/113 AM\809839NL.doc

NL

Amendement 234
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

60 bis. is van mening dat de kwaliteit van 
de consumentenbescherming in de sector 
financiële dienstverlening aanzienlijk te 
verbeteren valt; bepleit dat de 
marktautoriteit de mogelijkheid krijgt om 
giftige financiële producten te controleren 
of zelfs te verbieden ;

Or. fr

Amendement 235
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61 

Ontwerpresolutie Amendement

61. houdt vast aan zijn overtuiging dat een 
blijvende duurzame ontwikkeling van de 
interne markt afhankelijk is van: 1) een niet 
aflatende ondersteuning door de 
Commissie van alle marktinitiatieven die 
nodig zijn om onze positie en competitieve 
voorsprong op de mondiale markt te 
stimuleren en aanzienlijk te verbeteren; 2) 
de vaststelling van een algemeen kader op 
grond waarvan de interne markt voor alle 
belanghebbenden van nut kan zijn; en -
misschien wel het belangrijkst - 3) het 
verschaffen van daadwerkelijke sociale en 
milieuvoordelen aan de burgers, alsmede 
de invoering van de nodige wettelijke 
regelingen ter bescherming van de 
consumenten;

61. houdt vast aan zijn overtuiging dat een 
blijvende duurzame ontwikkeling van de 
interne markt afhankelijk is van: 1) een niet 
aflatende ondersteuning door de 
Commissie van alle marktinitiatieven die 
nodig zijn om onze positie en competitieve 
voorsprong op de mondiale markt te 
stimuleren en aanzienlijk te verbeteren; 2) 
de vaststelling van een algemeen kader op 
grond waarvan de interne markt voor alle 
belanghebbenden van nut kan zijn; en -
misschien wel het belangrijkst - 3) een 
interne markt die ook de burgers bereikt;

Or. de
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Amendement 236
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62 

Ontwerpresolutie Amendement

62. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad en aan de 
Commissie.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. el

Amendement 1
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat er te veel obstakels –
als gevolg van een gebrekkige informatie 
over rechten en mogelijkheden, een 
gefragmenteerde en ontoereikende
regelgeving, een inadequate omzetting, 
toepassing en handhaving van regels en 
een tekort aan administratieve coördinatie 
en samenwerking – zijn die een beperking 
vormen voor burgers, consumenten en 
KMO's die in een andere lidstaat willen 
verblijven of producten en diensten willen 
kopen, verkopen of verhandelen met 
eenzelfde zekerheid en vertrouwen als zij 
in hun eigen lidstaat ervaren,

A. overwegende dat er te veel obstakels –
als gevolg van een gebrekkige informatie 
over rechten en mogelijkheden, een 
gefragmenteerde regelgeving, uitblijven 
van wetgevingsinitiatieven op sommige 
sleutelgebieden, een slechte omzetting, 
een inadequate toepassing en handhaving 
van regels en een tekort aan 
administratieve coördinatie en 
samenwerking – zijn die een beperking 
vormen voor burgers, consumenten en 
KMO's die in een andere lidstaat willen 
verblijven of producten en diensten willen 
kopen, verkopen of verhandelen met 
eenzelfde zekerheid en vertrouwen als zij 
in hun eigen lidstaat ervaren,

Or. fr


