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Amendement 1
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de verbetering 
van het economische governancekader 
gebaseerd moet zijn op een reeks aan 
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. en

Amendement 2
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat een volledige en goede
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 
een groeipotentieel van 0,8% tot 2,6% van 
het bbp kan helpen verwezenlijken;

2. herhaalt dat het enorme economische 
potentieel van de dienstensector 
onaangeboord blijft; wijst erop dat een 
volledige en passende tenuitvoerlegging 
van de dienstenrichtlijn een groeipotentieel 
van 0,8% tot 2,6% van het bbp kan helpen 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 3
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat een volledige en goede 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 
een groeipotentieel van 0,8% tot 2,6% van 
het bbp kan helpen verwezenlijken;

2. wijst erop dat een volledige en goede 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 
een groeipotentieel van 0,8% tot 2,6% van 
het bbp kan helpen verwezenlijken en dat 
de voltooiing van de digitale interne markt 
economische voordelen van 4 200 euro 
per huishouden kan opleveren;

Or. en

Amendement 4
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat de interne markt 
in de context van het Europees semester 
beschouwd moet worden als onderdeel 
van andere horizontale beleidsterreinen, 
zoals de bescherming van consumenten 
en werknemers, sociale rechten, het 
milieu en duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 5
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt echter dat ondanks sterke 
aanwijzingen voor het belang van de 
interne markt voor het overwinnen van de 
crisis, de landenspecifieke aanbevelingen 
voor 2013 niet in voldoende mate 

4. betreurt echter dat ondanks sterke 
aanwijzingen voor het belang van de 
interne markt voor het overwinnen van de 
crisis, de landenspecifieke aanbevelingen 
voor 2013 niet in voldoende mate 
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betrekking hebben op het groei- en 
banenpotentieel van de goede 
tenuitvoerlegging en handhaving van de 
regels van de interne markt;

betrekking hebben op de mogelijkheden 
voor groei, consumentenvertrouwen en 
banen die voortvloeien uit de goede 
tenuitvoerlegging en handhaving van de 
regels van de interne markt;

Or. en

Amendement 6
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. ondersteunt het belang dat in de 
landenspecifieke aanbevelingen van dit 
jaar wordt toegekend aan de opheffing van 
ongerechtvaardigde beperkingen en 
belemmeringen voor de toegang tot de 
dienstensector; dringt er bij de lidstaten in 
kwestie op aan de grootst mogelijke 
aandacht te besteden aan die 
aanbevelingen;

5. ondersteunt het belang dat in de 
landenspecifieke aanbevelingen van dit 
jaar wordt toegekend aan de opheffing van 
ongerechtvaardigde beperkingen en 
belemmeringen voor de toegang tot de 
dienstensector; dringt er bij de lidstaten in 
kwestie op aan met spoed prioriteit te 
geven aan het wegnemen van deze 
obstakels die een belemmering vormen 
voor de groei van de interne markt;

Or. en

Amendement 7
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. betreurt dat het gebrek aan 
nationale en Europese investeringen tot 
gevolg heeft dat de prioriteiten als bedoeld 
in het verslag over de "Stand van zaken 
op het gebied van de integratie van de 
interne markt 2013 - bijdrage aan de 
jaarlijkse groeianalyse 2013" op de 
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cruciale terreinen energie, vervoer en de 
digitale markt niet worden gehaald; 

Or. en

Amendement 8
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. betreurt dat de interne markt nog 
steeds te kampen heeft met een groot 
aantal problemen met betrekking tot de 
eerbiediging van sociale rechten, met 
name gelijke beloning voor gelijk werk, en 
onderstreept dat het belangrijk is deze 
problemen op te lossen;

Or. en

Amendement 9
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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landenspecifieke aanbevelingen;

Or. en

Amendement 10
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst op het gebrek aan betrokkenheid 
van de nationale parlementen in het debat 
over aspecten betreffende de interne markt 
in het Europees semester 2013 en verzoekt 
hen actief deel te nemen aan een dialoog 
met het Europees Parlement en hun 
respectieve regeringen teneinde onbenut 
groei- en werkgelegenheidspotentieel beter 
te activeren.

9. wijst op het gebrek aan betrokkenheid 
van de nationale parlementen in het debat 
over aspecten betreffende de interne markt 
in het Europees semester 2013 en verzoekt 
hen actief deel te nemen aan een dialoog
met het Europees Parlement en hun 
respectieve regeringen teneinde onbenut 
groei- en werkgelegenheidspotentieel beter 
te activeren; benadrukt dat de toewijding 
van de belanghebbenden bij de 
ontwikkeling van de noodzakelijke 
hervormingen essentieel is voor de 
doorvoering en het succes ervan.

Or. en

Amendement 11
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst op het gebrek aan betrokkenheid 
van de nationale parlementen in het debat 
over aspecten betreffende de interne markt 
in het Europees semester 2013 en verzoekt 
hen actief deel te nemen aan een dialoog 
met het Europees Parlement en hun 
respectieve regeringen teneinde onbenut 
groei- en werkgelegenheidspotentieel beter 

9. wijst op het gebrek aan betrokkenheid 
van de nationale parlementen in het debat 
over aspecten betreffende de interne markt 
in het Europees semester 2013 en verzoekt 
hen actief deel te nemen aan een dialoog 
met het Europees Parlement en hun 
respectieve regeringen teneinde hun 
toezeggingen op het gebied van betere 
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te activeren. regelgeving na te komen, zoals het 
uitvoeren van een internemarkttest, en
onbenut groei- en 
werkgelegenheidspotentieel beter te 
activeren.

Or. en

Amendement 12
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. onderstreept dat het belangrijk 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. en


