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Amendement 1
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de voorzitter van 
de Europese Raad van 26 juni 2012 
getiteld "Naar een echte economische en 
monetaire unie" en het tussentijds verslag 
hierover van 12 oktober 2012,

Schrappen

Or. en

Amendement 2
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 5 juli 2011 over 
een efficiëntere en eerlijkere handels- en 
distributiemarkt1,

Or. en

Amendement 3
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een goed werkende, 
doeltreffende interne markt zonder 

A. overwegende dat een goed werkende, 
doeltreffende interne markt zonder 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0307.
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barrières op grond van het concept van de 
socialemarkteconomie meer dan ooit 
noodzakelijk is om de Europese economie 
nieuw leven in te blazen, de groei en het 
concurrentievermogen te stimuleren en
banen te creëren;

barrières op grond van het concept van de 
socialemarkteconomie meer dan ooit 
noodzakelijk is om de Europese economie 
nieuw leven in te blazen, dit door een 
concreet antwoord te bieden op de crisis 
en door als belangrijke katalysator op te 
treden om de groei en het 
concurrentievermogen te stimuleren, banen 
te creëren en het sociale welzijn te 
handhaven;

Or. en

Amendement 4
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een goed werkende, 
doeltreffende interne markt zonder 
barrières op grond van het concept van de 
socialemarkteconomie meer dan ooit 
noodzakelijk is om de Europese economie 
nieuw leven in te blazen, de groei en het 
concurrentievermogen te stimuleren en 
banen te creëren;

A. overwegende dat een goed werkende, 
doeltreffende interne markt zonder 
barrières die banen creëert, de sociale 
cohesie vergroot en gebaseerd is op het 
concept van de socialemarkteconomie 
meer dan ooit noodzakelijk is om de 
Europese economie nieuw leven in te 
blazen en de groei en het 
concurrentievermogen te stimuleren;

Or. fr

Amendement 5
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een goed werkende,
doeltreffende interne markt zonder 
barrières op grond van het concept van de 

A. overwegende dat een goed werkende en
doeltreffende interne markt op grond van 
het concept van de socialemarkteconomie 
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socialemarkteconomie meer dan ooit 
noodzakelijk is om de Europese economie 
nieuw leven in te blazen, de groei en het 
concurrentievermogen te stimuleren en 
banen te creëren;

meer dan ooit noodzakelijk is om de 
Europese economie nieuw leven in te 
blazen, de groei en het 
concurrentievermogen te stimuleren en 
banen te creëren;

Or. en

Amendement 6
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een goed werkende, 
doeltreffende interne markt zonder 
barrières op grond van het concept van de
socialemarkteconomie meer dan ooit 
noodzakelijk is om de Europese economie 
nieuw leven in te blazen, de groei en het 
concurrentievermogen te stimuleren en 
banen te creëren;

A. overwegende dat een goed werkende, 
doeltreffende interne markt zonder 
barrières op grond van het concept van de 
socialemarkteconomie meer dan ooit 
noodzakelijk is om de Europese economie 
nieuw leven in te blazen, de groei en het 
concurrentievermogen te stimuleren, 
veilige producten te waarborgen en banen 
te creëren;

Or. en

Amendement 7
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de interne markt een
fundamentele rol vervult om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie te verwezenlijken;

B. overwegende dat de interne markt een
noodzakelijke rol vervult om de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie te verwezenlijken en om slimme, 
duurzame en inclusieve groei tot stand te 
brengen;

Or. fr
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Amendement 8
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat Mario Monti er in 
zijn verslag op wijst dat het belangrijk is 
van de burgers in Europa steun voor de 
interne markt te winnen door kwesties te 
behandelen die verband houden met de 
gevolgen van de interne markt voor de 
sociale rechten;

Or. en

Amendement 9
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de interne markt 20 
jaar na zijn officiële oprichting nog steeds 
niet volledig voltooid is, ondanks de 
goedkeuring van ongeveer 1500 richtlijnen 
en 1000 verordeningen;

C. overwegende dat de interne markt 20 
jaar na zijn officiële oprichting nog steeds 
niet volledig voltooid is, vooral omdat de 
lidstaten de ongeveer 1500 richtlijnen en 
1000 verordeningen niet volledig hebben 
omgezet of uitgevoerd;

Or. en

Amendement 10
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de governance van de 
interne markt dringend moet worden 
versterkt en de uitvoering en de 
handhaving van de onderliggende regels 
dringend moeten worden verbeterd;

D. overwegende dat de governance van de 
interne markt dringend moet worden 
versterkt en de omzetting, de uitvoering en 
de handhaving van de onderliggende regels 
dringend moeten worden verbeterd;

Or. en

Amendement 11
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de interne markt 
met de grootste vastberadenheid en spoed 
moet worden voltooid en dat daarbij moet 
worden gezorgd voor het nodige 
evenwicht tussen de economische, sociale 
en milieudimensie ervan;

Or. it

Amendement 12
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat de interne markt 
niet los kan worden gezien van ander 
horizontaal beleid op gebieden als de 
consumenten- of 
werknemersbescherming, sociale rechten, 
milieu en duurzame ontwikkeling;

Or. it
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Amendement 13
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging D quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quater. overwegende dat de volledige 
verwezenlijking van de interne markt de 
grondslag vormt voor de voltooiing van de 
politieke en economische integratie van de 
Europese Unie en borg staat voor het 
noodzakelijke verband tussen de eurozone 
en de rest van de Unie;

Or. it

Amendement 14
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging D quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quinquies. overwegende dat de interne 
markt ten volle zijn groei- en 
werkgelegenheidsbevorderende rol moet 
spelen met het oog op de totstandbrenging 
van een zeer concurrentiekrachtige 
sociale markteconomie;

Or. it

Amendement 15
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat, ondanks de politieke 
toezeggingen op het hoogste niveau en de 
inspanningen van de Commissie en de 
lidstaten, het gemiddelde omzettingsdeficit 
gestegen is van 0,7% in 2009 tot 1,2% in 
februari 2012;

E. overwegende dat, ondanks de politieke 
toezeggingen op het hoogste niveau en de 
inspanningen van de Commissie en de 
lidstaten, het gemiddelde omzettingsdeficit 
gestegen is van 0,7% in 2009 tot 1,2% in 
februari 2012, wat onaanvaardbaar is en 
leidt tot wantrouwen tegenover de 
Europese Unie in het algemeen en de 
interne markt in het bijzonder;

Or. en

Amendement 16
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat, ondanks de politieke 
toezeggingen op het hoogste niveau en de 
inspanningen van de Commissie en de 
lidstaten, het gemiddelde omzettingsdeficit 
gestegen is van 0,7% in 2009 tot 1,2% in 
februari 2012;

E. overwegende dat, ondanks de politieke 
toezeggingen op het hoogste niveau en de 
inspanningen van de Commissie en de 
lidstaten, het gemiddelde omzettingsdeficit 
gestegen was van 0,7% in 2009 tot 1,2% in 
februari 2012, en na enige verbetering 
gedurende de afgelopen maanden 
momenteel 0,9% bedraagt;

Or. en

Amendement 17
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de interne markt, als 
ruggengraat van de Unie, en de goede 

F. overwegende dat de interne markt, als 
ruggengraat van de Unie, en de goede 
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werking ervan, als basis en kader voor 
economisch en sociaal herstel in Europa, 
van uitermate groot belang zijn;

werking ervan, als basis en kader voor 
economisch en sociaal herstel in Europa, 
van uitermate groot belang zijn;
overwegende dat sociaal herstel enkel kan 
worden gewaarborgd door de sociale 
rechten te eerbiedigen en te beschermen;

Or. en

Amendement 18
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de toezegging van 
de Commissie om voor niet-naleving van 
de dienstenrichtlijn een 
nultolerantiebeleid te voeren, krachtig 
moet worden gesteund;

Or. en

Amendement 19
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat sterk leiderschap van 
alle Europese instellingen en duidelijke 
politieke zeggenschap van de lidstaten nog 
steeds noodzakelijk zijn om de resterende 
beperkingen op de vrijheden van de interne 
markt weg te nemen;

I. overwegende dat de 
internemarktstrategie moet worden 
gecoördineerd op basis van een 
pragmatische, omvattende en ruime 
overeenkomst die door alle lidstaten en de 
Europese instellingen wordt gesteund; 
overwegende dat sterk leiderschap van alle 
Europese instellingen en duidelijke 
politieke zeggenschap van de lidstaten nog 
steeds noodzakelijk zijn om de resterende 
beperkingen op de vrijheden van de interne 
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markt weg te nemen, ten einde de 
geloofwaardigheid van en het vertrouwen 
in de interne markt te herstellen;

Or. en

Amendement 20
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat sterk leiderschap van 
alle Europese instellingen en duidelijke 
politieke zeggenschap van de lidstaten nog 
steeds noodzakelijk zijn om de resterende 
beperkingen op de vrijheden van de
interne markt weg te nemen;

I. overwegende dat sterk leiderschap van 
alle Europese instellingen en duidelijke 
politieke zeggenschap van de lidstaten nog 
steeds noodzakelijk zijn om de richtlijnen 
en verordeningen met betrekking tot de 
interne markt volledig uit te voeren en te 
handhaven;

Or. en

Amendement 21
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de voorzitter van de 
Europese Raad in zijn bovengenoemd 
verslag van 26 juni 2012 heeft benadrukt 
dat volledige compatibiliteit met de interne 
markt, en ook openheid en transparantie 
van groot belang zijn om tot een diepere 
economische en monetaire unie te komen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 22
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat er nu concrete acties 
noodzakelijk zijn, zowel van de lidstaten 
als van de Unie, om de beperkingen weg te 
nemen die toegang en mededinging 
verhinderen, en dat er ook concrete 
hervormingen moeten komen om echt vrij 
verkeer van goederen, personen, diensten 
en kapitaal in Europa tot stand te brengen;

K. overwegende dat er nog steeds concrete 
acties noodzakelijk zijn, zowel van de 
lidstaten als van de Unie, om het vrij 
verkeer van goederen, personen, diensten 
en kapitaal in de Europese Unie volledig 
ten uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 23
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de Commissie 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
waar nodig en vooral wanneer een 
beoordelingsmarge niet vereist is bij de 
uitvoering van EU-wetgeving, de voorkeur 
moet geven aan verordeningen in plaats 
van richtlijnen als rechtsinstrument ter 
regulering van de interne markt;

Schrappen

Or. en

Amendement 24
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging N
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Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat de Commissie de 
invoering van een "internemarkttest" op 
het niveau van de lidstaten moet 
overwegen om na te gaan of nieuwe 
wetgeving op nationaal niveau negatieve 
gevolgen kan hebben voor de interne 
markt; overwegende dat een herziening 
van Richtlijn 98/34/EG moet worden 
overwogen om het toepassingsgebied 
ervan uit te breiden tot diensten en andere 
sectoren;

Schrappen

Or. en

Amendement 25
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat de Commissie de 
invoering van een "internemarkttest" op het 
niveau van de lidstaten moet overwegen 
om na te gaan of nieuwe wetgeving op 
nationaal niveau negatieve gevolgen kan 
hebben voor de interne markt;
overwegende dat een herziening van 
Richtlijn 98/34/EG moet worden 
overwogen om het toepassingsgebied ervan 
uit te breiden tot diensten en andere 
sectoren;

N. overwegende dat de Commissie de 
invoering van een "internemarkttest" op het 
niveau van de lidstaten moet overwegen 
om na te gaan of nieuwe wetgeving op 
nationaal niveau negatieve gevolgen kan 
hebben voor de interne markt;
overwegende dat een herziening van 
Richtlijn 98/34/EG moet worden 
overwogen om het toepassingsgebied ervan 
uit te breiden tot diensten en andere 
sectoren, een horizontaal instrument te 
creëren, het verplicht karakter te 
versterken van een omstandig advies dat 
de Commissie over een wetsvoorstel 
uitbrengt en de toepassing ervan te 
waarborgen ten einde de onbevredigende 
toepassing van de EU-regelgeving op 
lokaal niveau aan te pakken;

Or. en
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Amendement 26
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat de Commissie de 
invoering van een "internemarkttest" op 
het niveau van de lidstaten moet
overwegen om na te gaan of nieuwe 
wetgeving op nationaal niveau negatieve 
gevolgen kan hebben voor de interne 
markt; overwegende dat een herziening van 
Richtlijn 98/34/EG moet worden 
overwogen om het toepassingsgebied ervan 
uit te breiden tot diensten en andere 
sectoren;

N. overwegende dat de Commissie een
"internemarkttest" op het niveau van de 
lidstaten moet invoeren om na te gaan of 
nieuwe wetgeving op nationaal niveau 
negatieve gevolgen kan hebben voor de
efficiënte werking van de interne markt;
overwegende dat een herziening van 
Richtlijn 98/34/EG moet worden 
overwogen om het toepassingsgebied ervan 
uit te breiden tot diensten en andere 
sectoren;

Or. en

Amendement 27
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat het van essentieel 
belang is dat de administratieve 
samenwerking tussen de lidstaten efficiënt, 
doeltreffend en prijsgunstig verloopt, zoals 
het geval is bij het informatiesysteem voor 
de interne markt;

O. overwegende dat het van essentieel 
belang is dat de administratieve 
samenwerking tussen de lidstaten efficiënt, 
doeltreffend en prijsgunstig verloopt, zoals 
het geval is bij het informatiesysteem voor 
de interne markt; overwegende dat het 
informatiesysteem voor de interne markt 
altijd moet worden gebruikt, ook op 
andere gebieden, om het functioneler te 
maken en de administratieve rompslomp 
te verminderen, de transparantie te 
vergroten en alle actoren in de interne 
markt toe te laten ten volle de voordelen 
ervan te plukken;
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Or. en

Amendement 28
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat de lidstaten richtlijnen 
consistent moeten omzetten en alle nieuwe 
bepalingen met betrekking tot een 
wetgevingshandeling van de Unie samen 
en op hetzelfde ogenblik moeten 
goedkeuren om ervoor te zorgen dat de 
omzetting een afspiegeling is van het 
compromis dat op het niveau van de Unie 
is bereikt;

P. overwegende dat de lidstaten richtlijnen 
consistent moeten omzetten en alle nieuwe 
bepalingen met betrekking tot een 
wetgevingshandeling van de Unie samen 
en op hetzelfde ogenblik moeten 
goedkeuren om ervoor te zorgen dat de 
omzetting een afspiegeling is van het 
compromis dat op het niveau van de Unie 
is bereikt, aangezien een gebrekkige 
uitvoering en naleving leiden tot 
wantrouwen tegenover de Unie en de 
mededinging in de interne markt 
verstoren;

Or. en

Amendement 29
Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat de lidstaten richtlijnen
consistent moeten omzetten en alle nieuwe 
bepalingen met betrekking tot een 
wetgevingshandeling van de Unie samen
en op hetzelfde ogenblik moeten
goedkeuren om ervoor te zorgen dat de 
omzetting een afspiegeling is van het 
compromis dat op het niveau van de Unie 
is bereikt;

P. overwegende dat elke lidstaat elke 
richtlijn consistent moet omzetten en alle 
nieuwe bepalingen met betrekking tot een 
wetgevingshandeling van de Unie volledig
en op hetzelfde ogenblik moet goedkeuren 
om ervoor te zorgen dat de omzetting van 
die handeling in nationaal recht een
afspiegeling is van het compromis dat op 
het niveau van de Unie is bereikt;
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Or. en

Amendement 30
Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat de lidstaten 
onderling en met de Commissie 
informatie moeten uitwisselen om vooraf 
incorrecte omzetting te identificeren en 
versnippering te voorkomen;

Or. en

Amendement 31
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat onjuiste en verlate 
omzetting van de richtlijnen de burgers en 
het bedrijfsleven de mogelijkheid 
ontneemt om ten volle te profiteren van de 
voordelen van de interne markt;

Or. it

Amendement 32
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Overweging R
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Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat de uitwisseling van 
ervaringen en goede praktijken tussen 
lidstaten van cruciaal belang is om de 
nationale mechanismen voor de toepassing 
van het Unierecht en de resterende 
obstakels voor de interne markt te 
begrijpen; overwegende dat de Commissie 
een netwerk van ambtenaren kan opzetten 
en coördineren dat belast is met de 
uitvoering van alle nieuwe Uniewetgeving 
buiten SOLVIT, waardoor een platform 
voor uitwisseling en collegiale toetsing 
wordt aangereikt om nauw met de lidstaten 
samen te werken en zo de kwaliteit van de 
uitvoering globaal te verbeteren;
overwegende dat een uitwisseling moet 
worden bevorderd van nationale 
ambtenaren die belast zijn met de 
uitvoering van het Unierecht tussen de 
lidstaten, om een betere informatiestroom 
en goede praktijken aan te moedigen;

R. overwegende dat de uitwisseling van 
ervaringen en goede praktijken tussen 
lidstaten van cruciaal belang is om de 
nationale mechanismen voor de toepassing 
van het Unierecht en de resterende 
obstakels voor de interne markt te 
begrijpen; overwegende dat de Commissie, 
ten einde haar toezeggingen na te komen 
om de lidstaten bij de omzetting van EU-
regelgeving bij te staan, een netwerk van 
ambtenaren kan opzetten en coördineren 
dat belast is met de uitvoering van alle 
nieuwe Uniewetgeving buiten SOLVIT, 
waardoor een platform voor uitwisseling en 
collegiale toetsing wordt aangereikt om 
nauw met de lidstaten samen te werken en 
zo de kwaliteit van de uitvoering globaal te 
verbeteren en de problemen op te lossen 
die de lidstaten ondervinden; overwegende 
dat een uitwisseling moet worden 
bevorderd van nationale ambtenaren die 
belast zijn met de uitvoering van het 
Unierecht tussen de lidstaten, om een 
betere informatiestroom en goede 
praktijken aan te moedigen;

Or. en

Amendement 33
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat de uitwisseling van 
ervaringen en goede praktijken tussen 
lidstaten van cruciaal belang is om de 
nationale mechanismen voor de toepassing 
van het Unierecht en de resterende 
obstakels voor de interne markt te 
begrijpen; overwegende dat de Commissie 

R. overwegende dat de uitwisseling van 
ervaringen en goede praktijken tussen 
lidstaten van cruciaal belang is om de 
nationale mechanismen voor de toepassing 
van het Unierecht en de resterende 
obstakels voor de interne markt te 
begrijpen; overwegende dat het toezicht op 



PE500.429v02-00 18/62 AM\919323NL.doc

NL

een netwerk van ambtenaren kan opzetten 
en coördineren dat belast is met de 
uitvoering van alle nieuwe Uniewetgeving 
buiten SOLVIT, waardoor een platform 
voor uitwisseling en collegiale toetsing 
wordt aangereikt om nauw met de lidstaten 
samen te werken en zo de kwaliteit van de 
uitvoering globaal te verbeteren;
overwegende dat een uitwisseling moet 
worden bevorderd van nationale 
ambtenaren die belast zijn met de 
uitvoering van het Unierecht tussen de 
lidstaten, om een betere informatiestroom 
en goede praktijken aan te moedigen;

de uitvoering van het Unierecht een van 
de kerntaken van de Commissie en haar 
ambtenaren is; overwegende dat de 
Commissie een netwerk van ambtenaren 
kan opzetten en coördineren dat belast is 
met de uitvoering van alle nieuwe 
Uniewetgeving buiten SOLVIT, waardoor 
een platform voor uitwisseling en 
collegiale toetsing wordt aangereikt om 
nauw met de lidstaten samen te werken en 
zo de kwaliteit van de uitvoering globaal te 
verbeteren; overwegende dat een 
uitwisseling moet worden bevorderd van 
nationale ambtenaren die belast zijn met de 
uitvoering van het Unierecht tussen de 
lidstaten, om een betere informatiestroom 
en goede praktijken aan te moedigen;

Or. en

Amendement 34
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat louter kwantitatieve 
statistieken over de uitvoering van 
internemarktwetgeving niet toelaten de 
kwaliteit van de uitvoering en de 
bijzondere impact van specifieke 
sleutelinstrumenten op de interne markt te 
meten; overwegende dat bijgevolg een 
politieke en kwalitatieve beoordeling van 
de uitvoering en van de voortgang van de 
interne markt vereist is, met name ten 
aanzien van de economische relevantie van 
nieuwe Uniewetgeving betreffende de 
interne markt;

S. overwegende dat louter kwantitatieve 
statistieken over de uitvoering van 
internemarktwetgeving niet toelaten de 
kwaliteit van de uitvoering en de 
bijzondere impact van specifieke 
sleutelinstrumenten op de interne markt te 
meten; overwegende dat bijgevolg een 
politieke en kwalitatieve beoordeling van 
de uitvoering en van de voortgang van de 
interne markt vereist is, met name ten 
aanzien van de economische relevantie van 
nieuwe Uniewetgeving betreffende de 
interne markt en ten aanzien van de 
toepassing van bestaande wetgeving;

Or. en
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Amendement 35
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat bij een dergelijke 
beoordeling een onderscheid moet worden 
gemaakt tussen niet-omzetting, wat een 
duidelijk identificeerbare nalatigheid van 
de lidstaat is, en mogelijke niet-
conformiteit, die het gevolg kan zijn van 
een andere interpretatie van en inzicht in 
het Unierecht; overwegende dat de 
Verdragen bepalen dat enkel het Europees 
Hof van Justitie uiteindelijk en publiek kan 
vaststellen dat nationaal recht niet in 
overeenstemming is met het Unierecht; 
overwegende dat het Europees Parlement 
jaarlijks een lijst moet krijgen van niet-
omgezette of niet correct omgezette 
Uniewetgeving in de betrokken lidstaten;

T. overwegende dat bij een dergelijke 
beoordeling een onderscheid moet worden 
gemaakt tussen niet-omzetting, wat een 
duidelijk identificeerbare nalatigheid van 
de lidstaat is, en mogelijke niet-
conformiteit, die het gevolg kan zijn van 
een andere interpretatie van en inzicht in 
het Unierecht; overwegende dat de 
Verdragen bepalen dat enkel het Europees 
Hof van Justitie uiteindelijk en publiek kan 
vaststellen dat nationaal recht niet in 
overeenstemming is met het Unierecht; 
overwegende dat geen enkele andere 
instelling bijgevolg een dergelijke niet-
conformiteit kan afkondigen; 
overwegende dat het Europees Parlement 
jaarlijks een lijst moet krijgen van niet-
omgezette of niet correct omgezette 
Uniewetgeving in de betrokken lidstaten;

Or. en

Amendement 36
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging U bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

U bis. overwegende dat de 
inbreukprocedures vaak een aantal 
beperkingen te zien geven wanneer het 
erom gaat te voldoen aan de 
verwachtingen van individuele 
consumenten en bedrijven, en dat er op 
het niveau van de Unie één snelwerkend 
en financieel toegankelijk rechtsmiddel 
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moet komen;

Or. it

Amendement 37
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging V

Ontwerpresolutie Amendement

V. overwegende dat de lidstaten en de 
Europese Raad bijgevolg in het kader van 
toekomstige herzieningen van het VWEU 
moeten blijven werken aan de verdere 
ontwikkeling van de inbreukprocedures; 
overwegende dat in deze context voor niet-
naleving van internemarktbepalingen 
"snelle" inbreukprocedures moeten 
worden overwogen;

Schrappen

Or. en

Amendement 38
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Overweging V

Ontwerpresolutie Amendement

V. overwegende dat de lidstaten en de 
Europese Raad bijgevolg in het kader van 
toekomstige herzieningen van het VWEU 
moeten blijven werken aan de verdere 
ontwikkeling van de inbreukprocedures;
overwegende dat in deze context voor niet-
naleving van internemarktbepalingen
"snelle" inbreukprocedures moeten worden 
overwogen;

V. overwegende dat de lidstaten en de 
Europese Raad bijgevolg in het kader van 
toekomstige herzieningen van het VWEU 
moeten blijven werken aan de verdere 
ontwikkeling van de inbreukprocedures;
overwegende dat in deze context voor niet-
naleving van internemarktbepalingen
"snelle" inbreukprocedures kunnen
worden overwogen;

Or. en
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Amendement 39
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Overweging W

Ontwerpresolutie Amendement

W. overwegende dat het EU Pilot-project 
positieve resultaten heeft gekend om de 
correcte toepassing van Unierecht te 
waarborgen en dat het snellere oplossingen 
biedt voor problemen die burgers en 
bedrijven ondervinden; overwegende dat 
de Commissie bijgevolg het gebruik van 
EU Pilot moet bevorderen en de efficiëntie 
ervan verder moet verbeteren;

W. overwegende dat het EU Pilot-project 
positieve resultaten heeft gekend om de 
correcte toepassing van Unierecht te 
waarborgen en dat het snellere oplossingen 
biedt voor problemen die burgers en 
bedrijven ondervinden; overwegende dat 
de Commissie bijgevolg het gebruik van 
EU Pilot moet bevorderen en de efficiëntie 
ervan verder moet verbeteren om 
inbreuken op internemarktregels beter te 
detecteren en bij te sturen zonder evenwel 
een tijdrovende inbreukprocedure te 
moeten beginnen;

Or. en

Amendement 40
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Overweging X

Ontwerpresolutie Amendement

X. overwegende dat de Commissie haar 
optreden moet versterken om ervoor te 
zorgen dat alle goedgekeurde regels in de 
lidstaten behoorlijk worden uitgevoerd en 
gehandhaafd, en dat zij sneller moet 
reageren op berichten en klachten over 
incorrecte uitvoering van Unierecht en 
tijdig de nodige stappen moet ondernemen 
om bestaande inconsistenties weg te 
nemen;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie

Or. en
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Amendement 41
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Overweging X

Ontwerpresolutie Amendement

X. overwegende dat de Commissie haar 
optreden moet versterken om ervoor te 
zorgen dat alle goedgekeurde regels in de 
lidstaten behoorlijk worden uitgevoerd en 
gehandhaafd, en dat zij sneller moet 
reageren op berichten en klachten over 
incorrecte uitvoering van Unierecht en
tijdig de nodige stappen moet ondernemen 
om bestaande inconsistenties weg te 
nemen;

X. overwegende dat de Commissie haar 
optreden moet versterken om ervoor te 
zorgen dat alle goedgekeurde regels in de 
lidstaten behoorlijk worden uitgevoerd en 
gehandhaafd, en dat zij sneller moet 
reageren op berichten en klachten over 
incorrecte uitvoering van Unierecht en de 
nodige stappen moet ondernemen om 
bestaande inconsistenties weg te nemen;

Or. en

Amendement 42
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Overweging Z

Ontwerpresolutie Amendement

Z. overwegende dat de "EU sweeps", dit 
zijn toezichtsacties die door de Commissie 
worden gecoördineerd en op hetzelfde 
ogenblik in de lidstaten door de relevante 
nationale instanties worden uitgevoerd, een 
nuttig instrument blijken te zijn om de 
Commissie en de lidstaten in staat te stellen 
met gezamenlijke acties toe te zien op de 
toepassing van reeds omgezette
internemarktwetgeving in de lidstaten;
overwegende dat de Commissie de 
lidstaten bijgevolg een uitgebreider gebruik 
van "EU sweeps" moet aanreiken om het 
toezicht te vergemakkelijken, in het 
bijzonder door minder uitgeruste en minder 

Z. overwegende dat de "EU sweeps", dit 
zijn toezichtsacties die door de Commissie 
worden gecoördineerd en op hetzelfde 
ogenblik in de lidstaten door de relevante 
nationale instanties worden uitgevoerd, een 
nuttig instrument blijken te zijn om de 
Commissie en de lidstaten in staat te stellen 
met gezamenlijke acties toe te zien op de 
toepassing van bestaande
internemarktwetgeving in de lidstaten;
overwegende dat de Commissie de 
lidstaten bijgevolg een uitgebreider gebruik 
van "EU sweeps" moet aanreiken om het 
toezicht te vergemakkelijken, in het 
bijzonder door minder uitgeruste en minder 
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voorbereide nationale instanties; voorbereide nationale instanties;

Or. en

Amendement 43
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Overweging Z

Ontwerpresolutie Amendement

Z. overwegende dat de "EU sweeps", dit 
zijn toezichtsacties die door de Commissie 
worden gecoördineerd en op hetzelfde 
ogenblik in de lidstaten door de relevante 
nationale instanties worden uitgevoerd, een 
nuttig instrument blijken te zijn om de 
Commissie en de lidstaten in staat te stellen 
met gezamenlijke acties toe te zien op de 
toepassing van reeds omgezette 
internemarktwetgeving in de lidstaten; 
overwegende dat de Commissie de 
lidstaten bijgevolg een uitgebreider gebruik 
van "EU sweeps" moet aanreiken om het 
toezicht te vergemakkelijken, in het 
bijzonder door minder uitgeruste en minder 
voorbereide nationale instanties;

Z. overwegende dat de "EU sweeps", dit 
zijn toezichtsacties die door de Commissie 
worden gecoördineerd en op hetzelfde 
ogenblik in de lidstaten door de relevante 
nationale instanties worden uitgevoerd, een 
nuttig instrument blijken te zijn om de 
Commissie en de lidstaten in staat te stellen 
met gezamenlijke acties toe te zien op de 
toepassing van reeds omgezette 
internemarktwetgeving in de lidstaten; 
overwegende dat het dankzij de recentste 
sweeps bijvoorbeeld mogelijk was in de 
gehele Unie een gebrekkige naleving van 
de consumentenbeschermingsregels in de 
banksector te detecteren; overwegende dat 
de Commissie de lidstaten bijgevolg een 
uitgebreider gebruik van "EU sweeps" 
moet aanreiken om het toezicht te 
vergemakkelijken, in het bijzonder door 
minder uitgeruste en minder voorbereide 
nationale instanties; overwegende dat moet 
worden gedacht aan de coördinatie van 
"EU sweep" acties op andere gebieden en 
ook aan de uitbreiding ervan naar 
producten en diensten die niet online 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 44
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle 
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Ontwerpresolutie
Kopje 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Wetgevingspakket voor de interne markt

Or. en

Amendement 45
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle 

Ontwerpresolutie
Overweging Z bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Z bis. overwegende dat het 
wetgevingspakket voor de interne markt 
("Single Market Acts") deel uitmaakt van 
de inspanningen om de governance van 
de interne markt te versterken door de 
coördinatie te verbeteren, met name in de 
prewetgevingsfase;

Or. en

Amendement 46
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Overweging Z ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Z ter. overwegende dat de Single Market 
Act een belangrijke horizontale strategie 
vormde om grote, nog steeds bestaande 
tekortkomingen van de interne markt te 
verhelpen; overwegende dat dit actieplan 
horizontaal concrete wetgevings- en niet-
wetgevingsmaatregelen vaststelde om 
ongebruikt groeipotentieel te benutten en 
belemmeringen voor de interne markt weg 
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te nemen;

Or. en

Amendement 47
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle 

Ontwerpresolutie
Overweging Z quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Z quater. overwegende dat de Single 
Market Act II deze benadering voortzet 
door geïntegreerde netwerken, de 
mobiliteit van burgers en ondernemingen, 
de digitale economie en sociaal 
ondernemerschap samen met 
consumentenvertrouwen als de vier assen 
voor toekomstige groei te identificeren; 
overwegende dat het Parlement, de Raad 
en de Commissie elke voorgestelde 
maatregel grondig moeten beoordelen, 
evenals het potentieel ervan om een zeer 
competitieve socialemarkteconomie tot 
stand te brengen, en dat zij werk moeten 
maken van een snelle goedkeuring en 
uitvoering;

Or. en

Amendement 48
Andreas Schwab, Sergio Gaetano Cofferati, Heide Rühle 

Ontwerpresolutie
Overweging Z quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Z quinquies. overwegende dat toekomstige 
horizontale benaderingen gericht moeten 
zijn op de voltooiing van de digitale 
interne markt zodat de burgers ten volle 
van digitale oplossingen kunnen genieten, 
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en dat zij ook het concurrentievermogen 
van de bedrijven in de Unie moeten 
waarborgen;

Or. en

Amendement 49
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging Z bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Z bis. overwegende dat het cyclisch 
presenteren van Single Market Acts 
ongetwijfeld als een positieve methode 
moet worden gezien, aangezien het 
daarmee mogelijk wordt gemaakt op 
regelmatige basis de prioriteiten voor de 
ontwikkeling van de interne markt te 
bepalen en te bespreken;

Or. it

Amendement 50
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging Z ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Z ter. overwegende dat er in de door de 
Commissie ingediende voorstellen op 
sommige punten wel vooruitgang te 
bespeuren is, maar dat ze nog 
onvoldoende langetermijnvisie en 
perspectief bevatten;

Or. it
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Amendement 51
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging Z quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Z quater. overwegende dat de Single 
Market Act ook de sociaaleconomische 
problemen van de EU moet aanpakken en 
moet streven naar een markt die in dienst 
staat van de burgers;

Or. it

Amendement 52
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging Z quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Z quinquies. overwegende dat het binnen 
de SMA II positief is dat wordt 
voorgesteld het recht van elke burger op 
toegang tot een bankrekening effectief te 
maken en dat dit voorstel een concreet 
gevolg moet krijgen in de vorm van een 
wetgevingsinstrument;

Or. it

Amendement 53
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging Z sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Z sexies. overwegende dat het voorstel 
voor een herziening van de richtlijn 
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inzake betalingsdiensten en een 
wetgevingsinitiatief inzake multilaterale 
bankkosten zinvol is om een minder 
gefragmenteerde, meer open en 
concurrentiekrachtigere Europese markt 
voor elektronische betalingen tot stand te 
brengen die de belangen van de 
consument bevordert en zijn rechten 
beschermt;

Or. it

Amendement 54
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging Z septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Z septies. overwegende dat het idee om 
maatregelen voor te stellen om 
langetermijninvesteringen in de reële 
economie te vergemakkelijken in de goede 
richting gaat, omdat daarmee zowel 
nieuwe, effectieve groeiprikkels worden 
gegeven als waarborgen worden 
geschapen voor particulier spaargeld; 

Or. it

Amendement 55
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging Z octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Z octies. overwegende dat de Commissie 
in de eerste plaats de voorstellen moet 
uitvoeren die al in de Single Market Act 
zijn vervat, en met name die met 
betrekking tot collectief verhaal, het 
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horizontale markttoezichtinstrument, de 
transparantie van bankkosten en niet-
financiële informatie van bedrijven;

Or. it

Amendement 56
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging AA

Ontwerpresolutie Amendement

AA. overwegende dat de Commissie 
voorstelt haar activiteiten te richten op 
specifieke belangrijke gebieden en 
instrumenten; overwegende dat echter 
meer moet worden gefocust op een beperkt 
aantal instrumenten en acties om te komen 
tot zichtbare verbeteringen in de toepassing 
van de internemarktregels; overwegende 
dat de digitale interne markt, de 
energiesector en overheidsopdrachten tot 
de belangrijkste gebieden behoren; 
overwegende dat deze belangrijke 
gebieden en instrumenten jaarlijks kunnen 
worden herzien om naar behoren rekening 
te houden met de huidige ontwikkelingen 
in de lidstaten en de 
besluitvormingsprocessen tussen de 
instellingen van de Unie, en in het 
bijzonder met de economisch relevante 
gebieden, op basis van een 
wetenschappelijke beoordeling, voor de 
interne markt;

AA. overwegende dat de Commissie 
voorstelt haar activiteiten te richten op 
specifieke belangrijke gebieden en 
instrumenten; overwegende dat echter 
meer moet worden gefocust op een beperkt 
aantal instrumenten en acties om te komen 
tot zichtbare verbeteringen in de toepassing 
van de internemarktregels; overwegende 
dat de resterende kwesties met betrekking 
tot sociale rechten en collectieve actie, de 
digitale interne markt, de energiesector en 
overheidsopdrachten tot de belangrijkste 
gebieden behoren; overwegende dat deze 
belangrijke gebieden en instrumenten 
jaarlijks kunnen worden herzien om naar 
behoren rekening te houden met de huidige 
ontwikkelingen in de lidstaten en de 
besluitvormingsprocessen tussen de 
instellingen van de Unie, en in het 
bijzonder met de economisch relevante 
gebieden, op basis van een 
wetenschappelijke beoordeling, voor de 
interne markt;

Or. en

Amendement 57
Louis Grech
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Ontwerpresolutie
Overweging AA

Ontwerpresolutie Amendement

AA. overwegende dat de Commissie 
voorstelt haar activiteiten te richten op 
specifieke belangrijke gebieden en 
instrumenten; overwegende dat echter 
meer moet worden gefocust op een beperkt 
aantal instrumenten en acties om te komen 
tot zichtbare verbeteringen in de toepassing 
van de internemarktregels; overwegende 
dat de digitale interne markt, de 
energiesector en overheidsopdrachten tot 
de belangrijkste gebieden behoren;
overwegende dat deze belangrijke 
gebieden en instrumenten jaarlijks kunnen 
worden herzien om naar behoren rekening 
te houden met de huidige ontwikkelingen 
in de lidstaten en de 
besluitvormingsprocessen tussen de 
instellingen van de Unie, en in het 
bijzonder met de economisch relevante 
gebieden, op basis van een 
wetenschappelijke beoordeling, voor de 
interne markt;

AA. overwegende dat de Commissie 
voorstelt haar activiteiten te richten op 
specifieke belangrijke gebieden en 
instrumenten; overwegende dat echter 
meer moet worden gefocust op een beperkt 
aantal instrumenten en acties om te komen 
tot zichtbare verbeteringen in de toepassing 
van de internemarktregels; overwegende 
dat de digitale interne markt, de 
dienstensector, de energiesector,
overheidsopdrachten, onderzoek en 
innovatie tot de belangrijkste gebieden 
behoren; overwegende dat deze belangrijke 
gebieden en instrumenten jaarlijks kunnen 
worden herzien om naar behoren rekening 
te houden met de huidige ontwikkelingen 
in de lidstaten en de 
besluitvormingsprocessen tussen de 
instellingen van de Unie, en in het 
bijzonder met de economisch relevante 
gebieden, op basis van een 
wetenschappelijke beoordeling, voor de 
interne markt;

Or. en

Amendement 58
Constance Le Grip, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Overweging AA

Ontwerpresolutie Amendement

AA. overwegende dat de Commissie 
voorstelt haar activiteiten te richten op 
specifieke belangrijke gebieden en 
instrumenten; overwegende dat echter 
meer moet worden gefocust op een beperkt 
aantal instrumenten en acties om te komen 
tot zichtbare verbeteringen in de toepassing 

AA. overwegende dat de Commissie 
voorstelt haar activiteiten te richten op 
specifieke belangrijke gebieden en 
instrumenten; overwegende dat echter 
meer moet worden gefocust op een beperkt 
aantal instrumenten en acties om te komen 
tot zichtbare verbeteringen in de toepassing 
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van de internemarktregels; overwegende 
dat de digitale interne markt, de 
energiesector en overheidsopdrachten tot 
de belangrijkste gebieden behoren;
overwegende dat deze belangrijke 
gebieden en instrumenten jaarlijks kunnen 
worden herzien om naar behoren rekening 
te houden met de huidige ontwikkelingen 
in de lidstaten en de 
besluitvormingsprocessen tussen de 
instellingen van de Unie, en in het 
bijzonder met de economisch relevante 
gebieden, op basis van een 
wetenschappelijke beoordeling, voor de 
interne markt;

van de internemarktregels; overwegende 
dat de digitale interne markt, de 
energiesector, overheidsopdrachten en 
meer mobiliteit van burgers en 
werknemers tot de belangrijkste gebieden 
behoren; overwegende dat deze belangrijke 
gebieden en instrumenten jaarlijks kunnen 
worden herzien om naar behoren rekening 
te houden met de huidige ontwikkelingen 
in de lidstaten en de 
besluitvormingsprocessen tussen de 
instellingen van de Unie, en in het 
bijzonder met de economisch relevante 
gebieden, op basis van een 
wetenschappelijke beoordeling, voor de 
interne markt;

Or. fr

Amendement 59
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AA bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AA bis. overwegende dat het uitwerken 
van een methode om de sleutelgebieden 
voor de verdieping van de interne markt te 
definiëren positief is en dat die methode 
op gezette tijden moet worden herzien om 
rekening te houden met de 
groeidoelstellingen en -perspectieven; 

Or. it

Amendement 60
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AA ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

AA ter. overwegende dat er in de 
dienstensector nog veel gedaan moet 
worden, te beginnen met een volledige 
toepassing van de dienstenrichtlijn 
waarbij naar behoren rekening wordt 
gehouden met de werknemersrechten;

Or. it

Amendement 61
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AA quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AA quater. overwegende dat er meer moet 
worden gedaan om de financiële diensten 
zo te regelen dat de consumenten 
passende informatie krijgen en naar 
behoren worden beschermd, dat 
financiële producten, met name wanneer 
die risico's inhouden, op transparante 
wijze kunnen worden beoordeeld en dat 
het mogelijk wordt alternatieve 
oplossingen aan te reiken voor 
geschillenbeslechting en collectief verhaal 
die zorgen voor effectieve 
schadeloosstelling van en terugbetaling 
aan consumenten;

Or. it

Amendement 62
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AA quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

AA quinquies. overwegende dat een 
geïntegreerde, interoperabele en 
toegankelijke Europese 
vervoersinfrastructuur van essentieel 
belang is om de effectieve werking en het 
concurrentievermogen van de interne 
markt te waarborgen;

Or. it

Amendement 63
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AA sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AA sexies. overwegende dat de 
totstandbrenging van een interne 
energiemarkt van strategisch belang is om 
de afhankelijkheid van externe 
toeleveringsbronnen te verkleinen, wat 
essentieel is voor de economische groei, 
het concurrentievermogen van de 
bedrijven en voor lagere 
consumentenprijzen;

Or. it

Amendement 64
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AA septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AA septies. overwegende dat er een 
nieuwe impuls moet worden gegeven aan 
de interne digitale markt, waarop altijd 



PE500.429v02-00 34/62 AM\919323NL.doc

NL

moet worden gezorgd voor 
geactualiseerde transparantie- en 
consumentenbeschermingsmechanismen, 
mede om het vertrouwen van de 
consument in de nieuwe media te 
vergroten; 

Or. it

Amendement 65
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AA octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AA octies. overwegende dat een ambitieus 
Europees industriebeleid essentieel is voor 
de versterking van de reële economie en 
de ondersteuning van duurzame, 
banenscheppende groei, en dat dus ook 
dat industriebeleid moet worden 
beschouwd als een van de sleutelgebieden 
waarop de aandacht moet worden 
geconcentreerd;

Or. it

Amendement 66
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AA nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AA nonies. overwegende dat de lidstaten 
en de EU-instellingen zich zouden moeten 
concentreren op de vaststelling en de 
snelle toepassing van de wetsvoorschriften 
in verband met de sleutelgebieden die 
essentieel zijn voor groei en 
werkgelegenheid, zoals in het Pact voor 
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groei en banen wordt benadrukt;

Or. it

Amendement 67
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AA decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AA decies. overwegende dat de Europese 
burgers nog niet ten volle hebben 
geprofiteerd van de mogelijkheden die de 
interne markt op talrijke terreinen te 
bieden heeft, met name het vrije verkeer 
van personen en van werknemers;

Or. it

Amendement 68
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Overweging AB

Ontwerpresolutie Amendement

AB. overwegende dat de Europese burgers 
en ondernemers, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen, in alle 
lidstaten moeten worden verzocht 
suggesties te doen over de wijze waarop de 
interne markt het best volledig kan worden 
verwezenlijkt; overwegende dat alle 
instellingen moeten worden aangemoedigd
hiertoe een procedure voor openbare 
raadpleging en debat in het leven te 
roepen;

AB. overwegende dat de Europese burgers 
en ondernemers, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen, in alle 
lidstaten moeten worden verzocht 
suggesties te doen over de wijze waarop de 
interne markt het best volledig kan worden 
verwezenlijkt; overwegende dat alle 
instellingen moeten worden aangemoedigd 
een procedure voor openbare raadpleging 
en dialoog met het maatschappelijk 
middenveld in het leven te roepen om te 
waarborgen dat naar behoren rekening 
wordt gehouden met de behoeften van de 
burgers, consumenten en bedrijven en dat 
de voorgestelde beleidsvormen de burgers 
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meerwaarde bieden;

Or. en

Amendement 69
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Overweging AB

Ontwerpresolutie Amendement

AB. overwegende dat de Europese burgers
en ondernemers, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen, in alle 
lidstaten moeten worden verzocht 
suggesties te doen over de wijze waarop de 
interne markt het best volledig kan worden 
verwezenlijkt; overwegende dat alle 
instellingen moeten worden aangemoedigd 
hiertoe een procedure voor openbare 
raadpleging en debat in het leven te roepen;

AB. overwegende dat de Europese burgers, 
met name studenten, werknemers en 
ondernemers, onder meer van kleine en 
middelgrote ondernemingen, in alle 
lidstaten moeten worden verzocht 
suggesties te doen over de wijze waarop de 
interne markt het best volledig kan worden 
verwezenlijkt; overwegende dat alle 
instellingen moeten worden aangemoedigd 
hiertoe een procedure voor openbare 
raadpleging en debat in het leven te roepen;

Or. fr

Amendement 70
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Overweging AB

Ontwerpresolutie Amendement

AB. overwegende dat de Europese burgers 
en ondernemers, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen, in alle 
lidstaten moeten worden verzocht 
suggesties te doen over de wijze waarop de 
interne markt het best volledig kan worden 
verwezenlijkt; overwegende dat alle 
instellingen moeten worden aangemoedigd 
hiertoe een procedure voor openbare 
raadpleging en debat in het leven te roepen;

AB. overwegende dat de Europese burgers 
en ondernemers in alle lidstaten moeten 
worden verzocht suggesties te doen over de 
wijze waarop de interne markt het best 
volledig kan worden verwezenlijkt; 
overwegende dat alle instellingen moeten 
worden aangemoedigd hiertoe een 
procedure voor openbare raadpleging en 
debat in het leven te roepen;
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Or. en

Amendement 71
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AB bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AB bis. overwegende dat de interne markt 
een centrale plaats moet toekennen aan 
de rechten van alle betrokkenen, niet 
alleen in hun hoedanigheid van 
consumenten of ondernemers, maar ook 
in die van burgers en werknemers;

Or. it

Amendement 72
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AB ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AB ter. overwegende dat het van belang is 
de sociale partners en alle 
belanghebbenden intensiever en eerder te 
betrekken bij het uitstippelen, vaststellen, 
uitvoeren en bewaken van de maatregelen 
ter bevordering van de groei en de rechten 
van de burgers op de interne markt;

Or. it

Amendement 73
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AB quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

AB quater. overwegende dat de strategie 
voor de interne markt het sociaal welzijn 
moet bevorderen, en tot meer rechten voor 
werknemers en billijke 
arbeidsvoorwaarden voor alle 
Europeanen moet leiden;

Or. it

Amendement 74
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AB quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AB quinquies. overwegende dat de 
dialoog met de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld van 
essentieel belang is voor het herstellen 
van het vertrouwen in de interne markt, 
en dat er ook nieuwe ideeën nodig zijn, 
ook op basis van vormen van online 
participatie en e-democratie die tot doel 
hebben die dialoog doeltreffend te 
verbeteren;

Or. it

Amendement 75
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AC bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AC bis. overwegende dat de verbetering 
van het economische governancekader 
gebaseerd moet zijn op een reeks aan 
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elkaar gekoppelde en samenhangende 
beleidsmaatregelen die de groei en de 
werkgelegenheid bevorderen en dat de 
volledige ontplooiing van de interne markt 
daarvoor van essentieel belang is;

Or. it

Amendement 76
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AC ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AC ter. overwegende dat de Commissie in 
het kader van de jaarlijkse beleidscyclus 
van het Europees semester moet toezien 
op de voltooiing van de interne markt en 
de effectieve toepassing van de daarmee 
verband houdende voorschriften, en dat 
zij daarbij rekening moet houden met de 
jaarlijkse governancecontrole en met de 
kennisgevingsmechanismen van het 
scorebord van de interne markt; dat in het 
kader van het jaarlijkse toezicht ook moet 
worden beoordeeld in welke mate 
consumenten en bedrijven baat hebben bij 
de interne markt en welke obstakels de 
werking ervan belemmeren;

Or. it

Amendement 77
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AC quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AC quater. overwegende dat elke 
voorjaarsbijeenkomst van de Europese 
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Raad gewijd zou moeten zijn aan de 
beoordeling van de staat van de interne 
markt, op basis van een 
toezichtmechanisme;

Or. it

Amendement 78
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Overweging AD

Ontwerpresolutie Amendement

AD. overwegende dat het aangewezen is 
naar elke lidstaat afzonderlijk te kijken om 
tekortkomingen op het gebied van 
omzetting, uitvoering en toepassing te 
identificeren en deze in landenspecifieke 
aanbevelingen aan te pakken;

AD. overwegende dat het aangewezen is 
naar elke lidstaat afzonderlijk te kijken om 
tekortkomingen op het gebied van 
omzetting, uitvoering en toepassing te 
identificeren en, wanneer ze met krachtige 
economische bewijzen worden gestaafd,
deze in landenspecifieke aanbevelingen 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 79
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Overweging AD

Ontwerpresolutie Amendement

AD. overwegende dat het aangewezen is 
naar elke lidstaat afzonderlijk te kijken om 
tekortkomingen op het gebied van 
omzetting, uitvoering en toepassing te 
identificeren en deze in landenspecifieke 
aanbevelingen aan te pakken;

AD. overwegende dat het aangewezen is 
naar elke lidstaat afzonderlijk te kijken, 
door steeds nauwer overleg met de 
nationale parlementen te ontwikkelen, om 
tekortkomingen op het gebied van 
omzetting, uitvoering en toepassing te 
identificeren en deze in landenspecifieke 
aanbevelingen aan te pakken;

Or. fr
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Amendement 80
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AD bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AD bis. overwegende dat de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen, waarnaar het Europees 
semester moet streven, afhangt van de 
volledige ontplooiing van de 
mogelijkheden van de interne markt, van 
de inzet van de Europese Unie in haar 
geheel en van de daadwerkelijke 
medewerking van de lidstaten;

Or. it

Amendement 81
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AD ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AD ter. overwegende dat het Europees 
semester nog systematischer moet worden 
gekoppeld aan de initiatieven die de 
Europese Unie momenteel ontplooit en 
rekening moet houden met de voltooiing 
van de interne markt om te zorgen voor de 
samenhang in het Europees economisch 
beleid, met name om de nodige 
convergentie tussen de landen van de 
eurozone en de andere lidstaten te 
waarborgen;

Or. it
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Amendement 82
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AD quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AD quater. overwegende dat de kwaliteit 
van de nationale 
hervormingsprogramma's in het kader 
van het Europees semester grote 
verschillen vertonen op punten als 
concreetheid, transparantie, 
uitvoerbaarheid en volledigheid en dat die 
bijdrage uitgediept, verbeterd en 
ambitieus genoeg moet worden om de 
doelstellingen inzake economische 
integratie en voltooiing van de interne 
markt te kunnen verwezenlijken;

Or. it

Amendement 83
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AD quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AD quinquies. overwegende dat de 
lidstaten ook zo gedetailleerd mogelijke 
informatie moeten verstrekken over de 
wijze waarop de voorschriften op de 
sleutelgebieden van de interne markt 
toegepast en ten uitvoer gelegd worden;

Or. it

Amendement 84
Sergio Gaetano Cofferati
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Ontwerpresolutie
Overweging AD sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AD sexies. overwegende dat er een nieuwe 
methode moet komen voor het Europees 
semester die inhoudt dat de prioriteiten 
van de interne markt gelijktijdig met de 
economische en begrotingsprioriteiten 
worden besproken, zodat al deze 
terreinen, samen met de werkgelegenheid 
en de sociale thema's, in één geïntegreerd 
coördinatiekader aan elkaar worden 
gekoppeld;

Or. it

Amendement 85
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AD septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AD septies. overwegende dat de 
landenspecifieke aanbevelingen rekening 
moeten houden met de stand en de 
toepassingswijze van de wetgeving inzake 
de interne markt, met de nadruk op de 
sleutelgebieden en de jaarlijks 
vastgestelde prioriteiten;

Or. it

Amendement 86
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Overweging AE
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Ontwerpresolutie Amendement

AE. overwegende dat de beoordeling van 
de situatie van de interne markt een 
integraal onderdeel van het Europees 
semester moet worden, waarbij een rubriek 
governance van de interne markt moet 
worden ingevoerd naast de rubriek 
economische governance; overwegende dat 
het voorstel van de Commissie om een 
jaarverslag over de integratie van de 
interne markt voor te bereiden dat moet 
bijdragen aan de landenspecifieke 
aanbevelingen, de basis kan vormen voor 
een toekomstige jaarlijkse 
internemarktcyclus binnen het Europees 
semester;

AE. overwegende dat de beoordeling van 
de situatie van de interne markt een 
integraal onderdeel van het Europees 
semester moet worden, waarbij een rubriek 
governance van de interne markt moet 
worden ingevoerd naast de rubriek 
economische governance; overwegende dat 
het voorstel van de Commissie om een 
jaarverslag over de integratie van de 
interne markt voor te bereiden dat moet 
bijdragen aan het bewijsmateriaal voor de 
landenspecifieke aanbevelingen, de basis 
kan vormen voor een toekomstige 
jaarlijkse internemarktcyclus binnen het 
Europees semester;

Or. en

Amendement 87
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Overweging AE

Ontwerpresolutie Amendement

AE. overwegende dat de beoordeling van 
de situatie van de interne markt een 
integraal onderdeel van het Europees 
semester moet worden, waarbij een rubriek 
governance van de interne markt moet 
worden ingevoerd naast de rubriek 
economische governance; overwegende dat 
het voorstel van de Commissie om een 
jaarverslag over de integratie van de 
interne markt voor te bereiden dat moet 
bijdragen aan de landenspecifieke 
aanbevelingen, de basis kan vormen voor 
een toekomstige jaarlijkse 
internemarktcyclus binnen het Europees 
semester;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie

Or. fr
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Amendement 88
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AE bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AE bis. overwegende dat het Europees 
Parlement ten volle moet worden 
betrokken bij de invoering van het 
Europees semester en dat het Europees 
semester zich moet voltrekken met 
inachtneming van de prerogatieven van 
het Europees Parlement;

Or. it

Amendement 89
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AE ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AE ter. overwegende dat het van belang is 
een ambitieuze agenda voor de 
consumenten met onder meer wetgevings-
en programmeringsmaatregelen op te 
stellen die tot doel heeft de gemiddelde 
consument te responsabiliseren en de 
kwetsbare consument beter te 
beschermen;

Or. it

Amendement 90
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Overweging AE quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

AE quater. overwegende dat de 
Commissie moet worden aangespoord om 
één markttoezichtsysteem voor alle 
producten op te zetten op basis van een 
wetgevingspakket dat zowel de richtlijn 
algemene productveiligheid als de 
verordening inzake marktoezicht omvat; 
dat er zonder meer een verband bestaat 
met het douaneoptreden en dat de nodige 
middelen moeten worden toegewezen om 
ervoor te zorgen dat de 
markttoezichtactiviteiten doeltreffend zijn;

Or. it

Amendement 91
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk, op basis van artikel 26, lid 3, van 
het VWEU, een voorstel voor een besluit 
inzake betere governance van de interne 
markt in te dienen aan de hand van 
bijgaande, gedetailleerde aanbevelingen in 
de bijlage;

1. verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk, op basis van artikel 26, lid 3, van 
het VWEU en in samenhang met artikel 
114 van het VWEU en met andere 
relevante rechtsgronden, een voorstel voor 
een besluit inzake betere governance van 
de interne markt in te dienen aan de hand 
van bijgaande, gedetailleerde 
aanbevelingen in de bijlage;

Or. en

Amendement 92
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 1 – streepje 1
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Ontwerpresolutie Amendement

– Op grond van artikel 26, lid 3, van het 
VWEU en in samenhang met andere 
relevante rechtsgronden moet een voorstel 
voor een wetgevingshandeling worden 
ingediend, die tot doel heeft de 
richtsnoeren en andere voorwaarden vast te 
stellen die nodig zijn om de governance 
van de interne markt te versterken, 
teneinde bij te dragen aan de goede 
werking van de interne markt van de Unie 
en economische groei in Europa te 
bevorderen.

– Op grond van artikel 26, lid 3, van het 
VWEU en in samenhang met artikel 114 
van het VWEU en met andere relevante 
rechtsgronden moet een voorstel voor een 
wetgevingshandeling worden ingediend, 
die tot doel heeft de richtsnoeren en andere 
voorwaarden vast te stellen die nodig zijn 
om de governance van de interne markt te 
versterken, teneinde bij te dragen aan de 
goede werking van de interne markt van de 
Unie en economische groei in Europa te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 93
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 1 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– Op grond van artikel 26, lid 3, van het 
VWEU en in samenhang met andere 
relevante rechtsgronden moet een voorstel 
voor een wetgevingshandeling worden 
ingediend, die tot doel heeft de 
richtsnoeren en andere voorwaarden vast te 
stellen die nodig zijn om de governance 
van de interne markt te versterken, 
teneinde bij te dragen aan de goede 
werking van de interne markt van de Unie 
en economische groei in Europa te 
bevorderen.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie

Or. en

Amendement 94
Cornelis de Jong
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Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 1 – streepje 1 

Ontwerpresolutie Amendement

– Op grond van artikel 26, lid 3, van het 
VWEU en in samenhang met andere 
relevante rechtsgronden moet een voorstel 
voor een wetgevingshandeling worden 
ingediend, die tot doel heeft de 
richtsnoeren en andere voorwaarden vast te 
stellen die nodig zijn om de governance 
van de interne markt te versterken, 
teneinde bij te dragen aan de goede 
werking van de interne markt van de Unie 
en economische groei in Europa te 
bevorderen.

– Op grond van artikel 26, lid 3, van het 
VWEU en in samenhang met andere 
relevante rechtsgronden moet een voorstel 
voor een wetgevingshandeling worden 
ingediend, die tot doel heeft de 
richtsnoeren en andere voorwaarden vast te 
stellen die nodig zijn om de governance 
van de interne markt te versterken, 
teneinde bij te dragen aan de goede 
werking van de interne markt van de Unie 
en inclusieve economische groei in Europa 
te bevorderen.

Or. en

Amendement 95
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 1 – streepje 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– De procedure moet voorzien in passende 
betrokkenheid van het Europees 
Parlement bij de vaststelling van de 
richtsnoeren. Tevens moet de procedure 
voorzien in de vaststelling, door het 
Europees Parlement en de Raad, van 
andere maatregelen die nodig zijn om de 
governance van de interne markt te 
versterken, met name maatregelen met 
betrekking tot gebieden waarop het 
regelgevingskader van de Unie is 
vastgesteld overeenkomstig artikel 294 
van het VWEU.

Or. en
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Amendement 96
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 1 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

– De handeling moet het regelgevingskader 
voor de interne markt aanvullen en de 
omzetting, uitvoering, toepassing en 
handhaving van de regels en beginselen
van de interne markt bevorderen.

– De handeling moet het regelgevingskader 
voor de interne markt aanvullen en de 
omzetting, uitvoering, toepassing en 
handhaving van de regels en vrijheden van 
de interne markt bevorderen.

Or. en

Amendement 97
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 1 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

– Er moeten uniale richtsnoeren voor de 
interne markt worden vastgesteld. Deze 
richtsnoeren moeten te verwezenlijken 
doelstellingen bevatten, evenals 
prioriteiten voor acties en te garanderen 
voorwaarden, en moeten vergezeld gaan 
van werkmethoden en procedures om de 
governance van de interne markt te 
versterken.

Schrappen

Or. en

Amendement 98
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 1 – streepje 5
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Ontwerpresolutie Amendement

– Er moeten procedures worden vastgesteld 
voor de indiening, beoordeling en 
supervisie van nationale actieplannen als 
antwoord op de richtsnoeren van de Unie,
en voor de vaststelling van 
internemarktgerelateerde landenspecifieke 
aanbevelingen.

– Er moeten procedures worden vastgesteld 
voor de indiening, beoordeling en 
supervisie van nationale actieplannen en 
voor de vaststelling van 
internemarktgerelateerde landenspecifieke 
aanbevelingen.

Or. en

Amendement 99
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 2 – titel

Ontwerpresolutie Amendement

Uniale richtsnoeren vaststellen om de 
werking van de interne markt te verbeteren

Uniale prioriteiten vaststellen om de 
werking van de interne markt te verbeteren

Or. en

Amendement 100
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 2 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– Om ervoor te zorgen dat de interne markt 
daadwerkelijk voor groei zorgt en het 
vertrouwen van de consument en het 
bedrijfsleven geniet, moeten Uniale
richtsnoeren worden vastgesteld om de 
werking van de interne markt te verbeteren.
Deze richtsnoeren moeten het volgende 
omvatten: a) doelstellingen en prioriteiten 
voor door de Unie en de lidstaten te 
ondernemen acties; b) te creëren 

– Om ervoor te zorgen dat de interne markt 
daadwerkelijk voor groei zorgt, armoede 
elimineert, banen creëert, de 
inkomensongelijkheid vermindert en het 
vertrouwen van de consument en het 
bedrijfsleven vergroot, moeten Uniale
prioriteiten worden vastgesteld om de 
werking van de interne markt te verbeteren.
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voorwaarden om de governance van de 
interne markt verder te verbeteren.

Or. en

Amendement 101
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 2 – streepje 3 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

– De selectie van de doelstellingen en 
prioriteiten voor acties moet gebaseerd zijn 
op de volgende criteria:

– De selectie van de doelstellingen en 
prioriteiten voor acties moet gebaseerd zijn 
op economische en sociale criteria.

Or. en

Amendement 102
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 2 – streepje 3 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

a) productiebenchmarking die 
gebruikmaakt van een reeks kwantitatieve 
kernindicatoren die betrekking hebben op 
de input in de productie van goederen en 
diensten, om na te gaan in welke sectoren 
het onontgonnen potentieel om groei te 
creëren het grootst is;

Schrappen

Or. en

Amendement 103
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 2 – streepje 3 – letter b
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Ontwerpresolutie Amendement

b) economische omvang, waarbij wordt
nagegaan of de sector belangrijk genoeg 
is om een niet te verwaarlozen effect te 
hebben op de groei als de kernoorzaken 
van het onontgonnen potentieel in die 
sector worden aangepakt; 

Schrappen

Or. en

Amendement 104
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 2 – streepje 3 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

c) dynamische factoren, waarbij wordt 
nagegaan of de sector zelf al zijn 
onontgonnen potentieel aanboort, op 
basis van factoren zoals de mate waarin 
hij werkgelegenheidsgroei creëert en zijn 
eventuele convergentie met de 
arbeidsproductiviteitsniveaus van de 
benchmark; 

Schrappen

Or. en

Amendement 105
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 2 – streepje 3 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

d) internemarktfactoren, waarbij wordt 
nagegaan of er aanwijzingen zijn dat 
verbeteringen op de interne markt 
onontgonnen potentieel zouden kunnen 
ontsluiten. 

Schrappen



AM\919323NL.doc 53/62 PE500.429v02-00

NL

Or. en

Amendement 106
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Bijlage - aanbeveling 2 - streepje 3 - punt d bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

d bis) factoren die verband houden met de 
invoering van nieuwe 
beschermingsmaatregelen en garanties 
voor consumenten, werknemers en 
burgers;

Or. it

Amendement 107
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 3 – streepje 1 – letter a bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

a bis) Eén jaar na de datum van 
inwerkingtreding moet de Commissie een 
analyse van de uitvoering verrichten om 
na te gaan of de regelgeving het beoogde 
effect heeft. Deze analyse kan leiden tot 
landenspecifieke aanbevelingen in het 
kader van het Europees semester, waarbij 
(onder meer) kwesties aan bod komen 
zoals omzetting, conflicterend nationaal 
recht en interactie met andere EU-
regelgeving;

Or. en

Amendement 108
Sergio Gaetano Cofferati
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Ontwerpresolutie
Bijlage - aanbeveling 3 - streepje 1 - punt d

Ontwerpresolutie Amendement

d) garanderen dat bedrijven en burgers 
toegang hebben tot inlichtingen en hulp en 
dat zij zo nodig snel en effectief verhaal 
kunnen zoeken;

d) garanderen dat bedrijven en burgers 
toegang hebben tot inlichtingen en hulp en 
dat zij zo nodig snel, effectief en 
betaalbaar verhaal kunnen zoeken;

Or. it

Amendement 109
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 3 – streepje 1 – letter g

Ontwerpresolutie Amendement

g) de centrale contactpunten verder 
ontwikkelen;

g) de unieke contactpunten verder 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 110
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 4 – streepje 1 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

d) de rapportering achteraf over de 
uitvoering verbeteren, waarbij de nadruk 
ligt op de naleving door de lidstaten en 
waarbij de prestatiebeoordelingen gericht 
zijn op de efficiëntie van de goedgekeurde 
beleidsmaatregelen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 111
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 4 – streepje 2 – letter a 

Ontwerpresolutie Amendement

a) ontwerp-omzettingsmaatregelen aan de 
Commissie voorleggen wanneer zij of de 
Commissie dat passend achten, om 
conformiteit en een snelle uitvoering te 
bewerkstelligen;

Schrappen

Or. en

Amendement 112
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 4 – streepje 2 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

a) ontwerp-omzettingsmaatregelen aan de 
Commissie voorleggen wanneer zij of de 
Commissie dat passend achten, om 
conformiteit en een snelle uitvoering te 
bewerkstelligen;

a) ontwerp-omzettingsmaatregelen aan de 
Commissie voorleggen wanneer zij of de 
Commissie dat passend achten, om er 
tevens voor te zorgen dat een degelijke 
omzetting vooraf wordt beoordeeld en om 
conformiteit en een snelle uitvoering te 
bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 113
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 5 – streepje 1 

Ontwerpresolutie Amendement

– De lidstaten moeten nationale 
actieplannen opstellen en aan de 

– De lidstaten moeten, indien nodig, 
nationale actieplannen opstellen en aan de 
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Commissie voorleggen, die tot doel hebben 
de Uniale richtsnoeren om de werking 
van de interne markt te verbeteren uit te 
voeren. De actieplannen moeten een lijst 
van te nemen gedetailleerde maatregelen 
bevatten, evenals een stappenplan voor de 
uitvoering ervan.

Commissie voorleggen, die tot doel hebben 
de richtlijnen en verordeningen 
betreffende de interne markt uit te voeren.
De actieplannen moeten een lijst van te 
nemen gedetailleerde maatregelen 
bevatten, evenals een stappenplan voor de 
uitvoering ervan.

Or. en

Amendement 114
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 5 – streepje 5

Ontwerpresolutie Amendement

– De Commissie moet toezien op de 
vorderingen bij de uitvoering van de 
nationale actieplannen. Hiertoe moeten 
de lidstaten de Commissie alle relevante 
informatie verstrekken die nodig wordt 
geacht om de vorderingen te beoordelen.

Schrappen

Or. en

Amendement 115
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Bijlage - aanbeveling 5 - streepje 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- De indiening en beoordeling van de 
nationale actieplannen moeten gezien 
worden als gecoördineerde acties die 
binnen een geïntegreerd kader deel
uitmaken van een jaarcyclus voor het 
vaststellen van beleidsprioriteiten met het 
oog op de volledige verwezenlijking van 
de interne markt, waarbij rekening wordt 
gehouden met de economische, de sociale 
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en de milieudimensie.

Or. it

Amendement 116
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Bijlage - aanbeveling 6 - streepje 1 

Ontwerpresolutie Amendement

- Op grond van de beoordeling van de 
nationale actieplannen en met behulp van 
andere relevante internemarktinstrumenten
kan de Raad, op voorstel van de 
Commissie en na raadpleging van het 
Europees Parlement, 
internemarktgerelateerde aanbevelingen 
aan de lidstaten vaststellen die tot doel 
hebben de uitvoering en de handhaving van 
internemarktregels en de werking van de 
interne markt te verbeteren.

- Op grond van de beoordeling van de 
nationale actieplannen en met behulp van 
andere relevante internemarktinstrumenten
stelt de Raad, op voorstel van de 
Commissie en na raadpleging van het 
Europees Parlement, op basis van de 
beleidsprioriteiten voor de als 
sleutelgebieden beschouwde sectoren,
internemarktgerelateerde aanbevelingen 
aan de lidstaten vast die tot doel hebben de 
uitvoering en de handhaving van 
internemarktregels en de werking van de 
interne markt te verbeteren.

Or. it

Amendement 117
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 6 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– Op grond van de beoordeling van de 
nationale actieplannen en met behulp van 
andere relevante internemarktinstrumenten 
kan de Raad, op voorstel van de 
Commissie en na raadpleging van het 
Europees Parlement, 
internemarktgerelateerde aanbevelingen 
aan de lidstaten vaststellen die tot doel 

– Op grond van de beoordeling van de 
nationale actieplannen en met behulp van 
andere relevante internemarktinstrumenten 
kan de Raad, op voorstel van de 
Commissie en na raadpleging van het 
Europees Parlement, desgewenst 
internemarktgerelateerde aanbevelingen 
aan de lidstaten vaststellen die tot doel 
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hebben de uitvoering en de handhaving van 
internemarktregels en de werking van de 
interne markt te verbeteren.

hebben de uitvoering en de handhaving van 
internemarktregels en de werking van de 
interne markt te verbeteren. 

Or. en

Amendement 118
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 6 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– Op grond van de beoordeling van de 
nationale actieplannen en met behulp van 
andere relevante internemarktinstrumenten 
kan de Raad, op voorstel van de 
Commissie en na raadpleging van het 
Europees Parlement, 
internemarktgerelateerde aanbevelingen 
aan de lidstaten vaststellen die tot doel 
hebben de uitvoering en de handhaving van 
internemarktregels en de werking van de 
interne markt te verbeteren.

– Op grond van de beoordeling van de 
nationale actieplannen en met behulp van 
andere relevante internemarktinstrumenten 
kan de Raad, op voorstel van de 
Commissie en na raadpleging van het 
Europees Parlement, 
internemarktgerelateerde aanbevelingen 
aan de lidstaten vaststellen die tot doel 
hebben de omzetting, de uitvoering en de 
handhaving van internemarktregels te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 119
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 6 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– Wanneer de Raad aanbevelingen tot de 
lidstaten richt, moet hij ten volle 
gebruikmaken van instrumenten waarin 
het VWEU voorziet.

Schrappen

Or. en
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Amendement 120
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 7 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– Om ervoor te zorgen dat de interne markt 
concrete resultaten oplevert voor burgers, 
consumenten en bedrijven, moet de 
jaarlijkse cyclus van het Europees semester 
worden gebruikt als platform voor 
beleidsbijsturing, rapportering en 
monitoring van de vorderingen van de 
lidstaten en de Unie om de interne markt te 
verwezenlijken, en ook voor het vaststellen 
van corrigerende maatregelen.

– Om ervoor te zorgen dat de interne markt 
concrete resultaten oplevert voor burgers, 
consumenten, werknemers en bedrijven, 
moet de jaarlijkse cyclus van het Europees 
semester worden gebruikt als platform voor 
beleidsbijsturing, rapportering en 
monitoring van de vorderingen van de 
lidstaten en de Unie om de interne markt te 
verwezenlijken, en ook voor het vaststellen 
van corrigerende maatregelen.

Or. en

Amendement 121
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Bijlage - aanbeveling 7 - streepje 3 - punt a bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

a bis) de door de lidstaten toegelichte 
uitvoeringsvoorschriften voor de 
internemarktwetgeving, met de nadruk op 
de sleutelgebieden en de jaarlijks 
vastgestelde beleidsprioriteiten;

Or. it

Amendement 122
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 7 – streepje 3 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

b) de voorstellen van de Commissie voor b) de voorstellen van de Commissie voor 
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beleidsprioriteiten voor het komende jaar, 
zowel op het niveau van de Unie als van de 
lidstaten, gepresenteerd in de context van 
de jaarlijkse groeianalyse en van het 
jaarverslag over de integratie van de 
interne markt. Het jaarverslag moet ook 
een beoordeling bevatten van hoe de 
interne markt in de praktijk functioneert. 
Deze voorstellen voor beleidsprioriteiten 
moeten gebaseerd zijn op de bevindingen 
van het scorebord van de interne markt;

beleidsprioriteiten voor het komende jaar, 
zowel op het niveau van de Unie als van de 
lidstaten, gepresenteerd in de context van 
de jaarlijkse groeianalyse en van het 
jaarverslag over de integratie van de 
interne markt. Het jaarverslag moet ook 
een beoordeling bevatten van hoe de 
interne markt in de praktijk functioneert. 
Deze voorstellen voor beleidsprioriteiten 
moeten gebaseerd zijn op de bevindingen 
van het scorebord van de interne markt en 
andere toezichtsinstrumenten voor de 
interne markt, ten einde overlapping te 
vermijden, doeltreffende en duidelijke 
aanbevelingen vast te stellen en de 
samenhang van het Europees economisch 
beleid te waarborgen;

Or. en

Amendement 123
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 7 – streepje 3 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

c) de vaststelling van beleidsprioriteiten 
voor te nemen maatregelen en te 
verwezenlijken doelstellingen om de 
resterende belemmeringen op Unie- en 
nationaal niveau weg te nemen, in de vorm 
van richtsnoeren voor de interne markt;

c) de vaststelling van beleidsprioriteiten 
voor te nemen maatregelen en te 
verwezenlijken doelstellingen om de 
resterende belemmeringen op Unie- en 
nationaal niveau weg te nemen;

Or. en

Amendement 124
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 7 – streepje 3 – letter d
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Ontwerpresolutie Amendement

d) de indiening door de lidstaten van 
nationale actieplannen om de richtsnoeren 
voor de interne markt uit te voeren;

d) de uitwisseling door de lidstaten van 
nationale actieplannen om de richtsnoeren 
voor de interne markt uit te voeren;

Or. en

Amendement 125
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 7 – streepje 3 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

f) de vaststelling door de Raad van 
afzonderlijke internemarktgerelateerde 
aanbevelingen aan de lidstaten, op grond 
van een voorstel van de Commissie.

Schrappen

Or. en

Amendement 126
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 7 – streepje 3 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

f) de vaststelling door de Raad van 
afzonderlijke internemarktgerelateerde 
aanbevelingen aan de lidstaten, op grond 
van een voorstel van de Commissie.

f) de vaststelling door de Raad en het 
Europees Parlement van afzonderlijke 
internemarktgerelateerde aanbevelingen 
aan de lidstaten, op grond van een voorstel 
van de Commissie.

Or. en

Amendement 127
Cornelis de Jong
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Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 8 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– Het Europees Parlement moet door de 
Raad worden geraadpleegd over de 
voorgestelde Uniale richtsnoeren, inclusief 
over de motivering voor het prioritair 
beschouwen van doelstellingen en 
geplande beleidsmaatregelen.

– Het Europees Parlement moet door de 
Raad worden geraadpleegd over de 
voorgestelde Uniale prioriteiten, inclusief 
over de motivering voor het prioritair 
beschouwen van doelstellingen en 
geplande beleidsmaatregelen.

Or. en

Amendement 128
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Bijlage – aanbeveling 8 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– Vóór de voorjaarstop van de Europese 
Raad moet het Europees Parlement de 
jaarlijkse groeianalyse bespreken en 
stemmen over de amendementen 
betreffende het jaarverslag over de 
integratie van de interne markt dat aan de 
Europese Raad moet worden voorgelegd.

– Vóór de voorjaarstop van de Europese 
Raad moet het Europees Parlement de 
jaarlijkse groeianalyse bespreken evenals
het jaarverslag over de integratie van de 
interne markt dat aan de Europese Raad 
moet worden voorgelegd.

Or. en


