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Amendement 1
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Europese Raad en de 
Commissie zich tijdens het Europees 
semester meer te richten op de interne 
markt, die de economische pijler van de 
EU vormt; benadrukt dat de interne markt 
de spil moet zijn van een Europese 
economische governance gericht op het 
stimuleren van groei, werkgelegenheid en 
sociale samenhang, die een eind maakt aan 
interne onevenwichtigheden en een 
samenkomende dynamiek creëert als het 
gaat om concurrentievermogen;

1. verzoekt de Europese Raad en de 
Commissie zich tijdens het Europees 
semester meer te richten op de interne 
markt, die de economische pijler van de 
EU vormt, ten einde uit het volledige 
potentieel van de dienstensector te kunnen 
benutten, particulier kapitaal te kunnen 
aantrekken ter financiering van 
innoverende projecten, 
standaardpraktijken te moderniseren en 
een efficiënt energiegebruik te 
bevorderen; benadrukt dat de interne markt 
de spil moet zijn van een Europese 
economische governance gericht op het 
stimuleren van groei, werkgelegenheid en 
sociale samenhang, die een eind maakt aan 
interne onevenwichtigheden en een 
samenkomende dynamiek creëert als het 
gaat om concurrentievermogen;

Or. lt

Amendement 2
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Europese Raad en de 
Commissie zich tijdens het Europees 
semester meer te richten op de interne 
markt, die de economische pijler van de 
EU vormt; benadrukt dat de interne markt 
de spil moet zijn van een Europese 
economische governance gericht op het 
stimuleren van groei, werkgelegenheid en 
sociale samenhang, die een eind maakt aan 
interne onevenwichtigheden en een 
samenkomende dynamiek creëert als het 

1. verzoekt de Europese Raad en de 
Commissie zich tijdens het Europees 
semester meer te richten op de interne 
markt, die de economische pijler van de 
EU vormt; benadrukt dat de interne markt 
de spil moet zijn van een Europese 
economische governance gericht op het 
stimuleren van groei, werkgelegenheid en 
sociale samenhang, die een eind maakt aan 
interne onevenwichtigheden en het 
concurrentievermogen versterkt;
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gaat om concurrentievermogen;

Or. de

Amendement 3
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Europese Raad en de 
Commissie zich tijdens het Europees 
semester meer te richten op de interne 
markt, die de economische pijler van de 
EU vormt; benadrukt dat de interne markt 
de spil moet zijn van een Europese 
economische governance gericht op het 
stimuleren van groei, werkgelegenheid en 
sociale samenhang, die een eind maakt aan 
interne onevenwichtigheden en een 
samenkomende dynamiek creëert als het 
gaat om concurrentievermogen;

1. verzoekt de Europese Raad en de 
Commissie zich tijdens het Europees 
semester meer te richten op de interne 
markt, die de economische pijler van de 
EU vormt; benadrukt dat de interne markt 
de spil moet zijn van een Europese 
economische governance gericht op het 
stimuleren van een intelligente, duurzame 
en op sociale integratie gerichte groei, 
werkgelegenheid en sociale samenhang, 
die een eind maakt aan interne 
onevenwichtigheden en een 
samenkomende dynamiek creëert als het 
gaat om concurrentievermogen;

Or. en

Amendement 4
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ingenomen met het feit dat "het 
benutten van het potentieel van de 
binnenmarkt" in het jaarlijks groeiverslag 
voor 2011 genoemd wordt als een van de 
tien doelstellingen die tegen 2012 moeten 
worden gerealiseerd;

Or. de

Amendement 5
Malcolm Harbour
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. doet een beroep op de Europese 
Raad en de Commissie om, in het belang 
van de consolidering van de digitale 
interne markt, het Europees semester uit 
te breiden met een onderzoek naar de 
vooruitgang die geboekt wordt bij de 
ontwikkeling van de 
breedbandkabelnetten met hoge 
capaciteit, waarbij ook rekening moet 
worden gehouden met de verplichtingen 
op het gebied van markttoegang en een 
versterking van de rechten van de 
consument, waaronder ook volledige 
informatie over contract en prijzen vallen, 
alsook overdraagbaarheid van de 
nummers; doet voorts een beroep op de 
Commissie en de lidstaten om verslag uit 
te brengen over de maatregelen tot 
verlaging van de roamingkosten in 2010 
en de maatregelen op het gebied van 
"cloud computing", het "internet van de 
dingen", e-handtekeningen en 
computerveiligheid;

Or. en

Amendement 6
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. dringt er bij de Commissie op 
aan om de 12 prioritaire maatregelen van 
de Sigle Market Act, die uiterlijk 
eind 2012 moeten worden goedgekeurd, 
expliciet te vermelden in de jaarlijkse 
groeianalyse voor 2012;

Or. de
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Amendement 7
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. dringt er bij de lidstaten op 
aan om, overeenkomstig de aanbevelingen 
van de Commissie, verdere hervormingen 
door te voeren in de dienstensector, vooral 
door het uit de weg ruimen van 
ongerechtvaardigde hindernissen bij de 
vrije beroepen, in de detailhandel en de 
aan netwerken gebonden takken van de 
economie, en ook om het 
ondernemersklimaat te verbeteren door 
het verminderen van de bureaucratie en 
door te zorgen voor meer transparantie bij 
het gunnen van openbare 
aanbestedingen;

Or. de

Amendement 8
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. dringt er bij de Commissie op 
aan om de lidstaten die volgens de 
evaluatie van de nationale 
hervormingplannen geen optimaal 
gebruik van de EU-middelen maken, 
duidelijk te maken op welke gebieden zich 
nog onbenut potentieel bevindt;

Or. de

Amendement 9
Rafał Trzaskowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie om elk jaar in 
januari de resultaten van het voorgaande 
Europees semester en de nieuwe jaarlijkse 
groeianalyse te presenteren aan alle 
relevante parlementaire commissies, 
waaronder de commissie die bevoegd is 
voor de interne markt;

2. is van oordeel dat de rol van het 
Europees Parlement binnen het Europees 
semester met spoed dient te worden 
verduidelijkt en dat de economische 
dialoog gericht moet zijn op versterking 
van de democratische legitimiteit van het 
proces via adequate parlementaire 
controle; verzoekt de Commissie om elk 
jaar in januari de resultaten van het 
voorgaande Europees semester en de 
nieuwe jaarlijkse groeianalyse te 
presenteren aan alle relevante 
parlementaire commissies, waaronder de 
commissie die bevoegd is voor de interne 
markt;

Or. en

Amendement 10
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie om elk jaar in 
januari de resultaten van het voorgaande 
Europees semester en de nieuwe jaarlijkse 
groeianalyse te presenteren aan alle 
relevante parlementaire commissies, 
waaronder de commissie die bevoegd is 
voor de interne markt;

2. verzoekt de Commissie om elk jaar in 
januari de resultaten van het voorgaande 
Europees semester en de nieuwe jaarlijkse 
groeianalyse te presenteren aan alle 
relevante parlementaire commissies, 
waaronder de commissie die bevoegd is 
voor de interne markt, na de gedetailleerde 
input van de commissie in elk van deze 
twee processen te hebben verwerkt;

Or. en

Amendement 11
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie jaarlijks een 4. verzoekt de Commissie jaarlijks een 
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evaluatie uit te voeren van de 
tenuitvoerlegging van de interne markt 
door de lidstaten binnen het kader van hun 
nationale hervormingsprogramma's;

evaluatie uit te voeren van de 
tenuitvoerlegging van de interne markt 
door de lidstaten binnen het kader van hun 
nationale hervormingsprogramma's en om 
in dit verband een onderzoek in te stellen 
naar de vooruitgang bij de omzetting en 
bij de verslagen die na de uitvoering 
worden opgesteld;

Or. en

Amendement 12
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Raad en de Commissie het 
toepassingsgebied van het Europees 
semester uit te breiden met instrumenten
zoals het Scorebord van de interne markt 
en de voorgestelde maatregelen die zijn 
vervat in de Single Market Act;

5. verzoekt de Commissie om het Europees 
semester systematischer te verbinden met 
lopende initiatieven van de EU zoals het 
Scorebord van de interne markt en de 
Single Market Act, ten einde volledig 
rekening te houden met de voltooiing van 
de interne markt en te zorgen voor 
consistentie binnen het Europese
economische beleid.

Or. de

Amendement 13
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Raad en de Commissie het 
toepassingsgebied van het Europees 
semester uit te breiden met instrumenten 
zoals het Scorebord van de interne markt 
en de voorgestelde maatregelen die zijn 
vervat in de Single Market Act;

5. verzoekt de Raad en de Commissie het 
toepassingsgebied van het Europees 
semester uit te breiden met instrumenten 
zoals het Scorebord van de interne markt 
en de voorgestelde maatregelen die zijn 
vervat in de Single Market Act, tezamen 
met de tenuitvoerlegging van de 12 
"hefbomen" daarvan, die als hoogste 
prioriteit zijn aangemerkt;;

Or. en
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Amendement 14
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept de noodzaak om bij de 
uitvoering van het Europese semester 
rekening te houden met de EU-2020-
strategie; benadrukt dat de in het kader 
van de interne markt genomen initiatieven 
consistent moeten zijn met de realisering 
van de doelstellingen van de 7 
"vlaggenschepen" van de EU-2020-
strategie, die een intelligente, duurzame 
en op sociale integratie gerichte groei 
beogen;

Or. en

Amendement 15
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. dringt verder bij de Raad en de 
Commissie aan op uitbreiding van het 
toepassingsbereik van het Europees 
semester  om een betere rationalisering en 
integratie van het consumentenbeleid in 
de EU mogelijk te maken en op 
gebruikmaking van instrumenten zoals 
het consumentenscoreboard om het 
positieve effect te meten van EU-
wetgeving, zoals de richtlijnen inzake 
rechten van de consument, 
consumentenkrediet en oneerlijke 
bedrijfspraktijken;

Or. en

Amendement 16
Rolandas Paksas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie meer steun te 
geven aan kleine en middelgrote 
ondernemingen, die de ruggengraat vormen 
van de economie van de interne markt 
zoals is geconcludeerd in de bevindingen 
van de jaarlijkse groeianalyse.

6. verzoekt de Commissie om, rekening 
houdend met de door de individuele 
lidstaten geboekte vooruitgang bij het 
realiseren van de meeste doelstellingen 
van de EU, meer steun te geven aan kleine 
en middelgrote ondernemingen, die de 
ruggengraat vormen van de economie van 
de interne markt zoals is geconcludeerd in 
de bevindingen van de jaarlijkse 
groeianalyse, en om door middel van een 
pakket maatregelen de hindernissen op te 
ruimen die voortvloeien uit de 
verschillende stelsels van regels die 
binnen de EU bestaan en waarmee kmo's 
geconfronteerd worden wanneer zij 
proberen toegang te krijgen tot 
financiering;

Or. lt

Amendement 17
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie meer steun te 
geven aan kleine en middelgrote 
ondernemingen, die de ruggengraat vormen 
van de economie van de interne markt 
zoals is geconcludeerd in de bevindingen 
van de jaarlijkse groeianalyse.

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
meer steun te geven aan kleine en 
middelgrote ondernemingen, die de 
ruggengraat vormen van de economie van 
de interne markt zoals is geconcludeerd in 
de bevindingen van de jaarlijkse 
groeianalyse, vooral door volledige 
uitvoering te geven aan de Small Business 
Act.

Or. de

Amendement 18
Zigmantas Balčytis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie meer steun te 
geven aan kleine en middelgrote 
ondernemingen, die de ruggengraat vormen 
van de economie van de interne markt 
zoals is geconcludeerd in de bevindingen 
van de jaarlijkse groeianalyse.

6. verzoekt de Commissie meer steun te 
geven aan kleine en middelgrote 
ondernemingen, die de ruggengraat vormen 
van de economie van de interne markt 
zoals is geconcludeerd in de bevindingen 
van de jaarlijkse groeianalyse; dringt bij de 
Commissie aan op het nemen van 
doeltreffende middelen om de toegang van 
kmo's en innoverende beginnende 
bedrijven tot financiering te verbeteren, 
de procedures te vereenvoudigen en de 
administratieve lasten te verminderen die 
rusten op ondernemingen die werkzaam 
zijn op de interne markt.

Or. en

Amendement 19
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie meer steun te 
geven aan kleine en middelgrote 
ondernemingen, die de ruggengraat vormen 
van de economie van de interne markt 
zoals is geconcludeerd in de bevindingen 
van de jaarlijkse groeianalyse.

6. verzoekt de Commissie meer steun te 
geven aan kleine en middelgrote 
ondernemingen, die de ruggengraat vormen 
van de economie van de interne markt 
zoals is geconcludeerd in de bevindingen 
van de jaarlijkse groeianalyse; steunt in dit 
verband het idee van een herziening van 
de in de EU geldende regels voor 
openbare aanbestedingen, ten einde een 
intelligente, duurzame en op sociale 
integratie gerichte groei binnen de interne 
makt te bevorderen door het stimuleren 
van innovatieve grensoverschrijdende 
aanbestedingen en het zorgen voor 
vereenvoudiging van de regelgeving, meer 
transparantie en meer rechtszekerheid 
voor kmo's.

Or. en
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Amendement 20
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van oordeel dat het weer op gang 
brengen van de interne markt en in het 
bijzonder de tenuitvoerlegging van de 
Single Market Act, een essentiële 
voorwaarde vormen voor het realiseren 
van duurzame groei in Europa tegen het 
jaar 2020; stelt in dit verband voor om, 
met het doel het Europese 
concurrentievermogen op mondiaal vlak 
te verzekeren, onmiddellijke verbeteringen 
te brengen op gebieden van cruciaal 
belang, zoals onder meer de 
dienstensector, openbare aanbestedingen, 
onderzoek, innovatie, energie en e-handel.

Or. en


