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AM_Plus
Amendement 1
Kerstin Westphal
Ontwerpadvies
Paragraaf 1
Ontwerpadvies

Amendement

1. is ingenomen met de voorstellen van de
Commissie ter verbreding van de interne
markt;

1. is ingenomen met de voorstellen van de
Commissie ter verbreding van de interne
markt, maar betreurt het gemis van een
ambitieuze agenda voor de bescherming
van de consument, en van een sociale
clausule;
Or. de

Amendement 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
Ontwerpadvies
Paragraaf 1
Ontwerpadvies

Amendement

1. is ingenomen met de voorstellen van de
Commissie ter verbreding van de interne
markt;

1. merkt op dat het EU-beleid voor de
interne markt en dat voor regionale
ontwikkeling elkaar in grote mate
aanvullen en beide gericht zijn op een
Europa gekenmerkt door samenhang en
concurrentiekracht; is ingenomen met de
voorstellen van de Commissie ter
verbreding van de interne markt;
Or. fr

Amendement 3
Heide Rühle
Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies

Amendement
1 bis. Betreurt dat het voorstel van de
Commissie niet ingaat op de heroriëntatie
van het cohesiebeleid en dat er geen
maatregelenpakket is dat aanknoopt aan
het cohesiebeleid nu dat als gevolg van
het Verdrag van Lissabon aan belang
heeft gewonnen;
Or. de

Amendement 4
Heide Rühle
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
Ontwerpadvies

Amendement

2. onderstreept dat de interne markt tegen
de achtergrond van de globalisering moet
voorzien in een optimaal zakenklimaat
voor ondernemingen en aandacht moet
besteden aan de specifieke kenmerken van
kleine en middelgrote ondernemingen, ten
einde banengroei, innovatie en
ondernemerschap in alle regio's van de
Europese Unie, met inbegrip van
plattelandsgebieden, te stimuleren; is dan
ook verheugd over de geplande evaluatie
van de "Small Business Act" en de
uitbreiding van het "Think Small First"beginsel;

schrappen

Or. de

Amendement 5
Rosa Estaràs Ferragut
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies

Amendement

2. onderstreept dat de interne markt tegen
de achtergrond van de globalisering moet
voorzien in een optimaal zakenklimaat
voor ondernemingen en aandacht moet
besteden aan de specifieke kenmerken van
kleine en middelgrote ondernemingen, ten
einde banengroei, innovatie en
ondernemerschap in alle regio's van de
Europese Unie, met inbegrip van
plattelandsgebieden, te stimuleren; is dan
ook verheugd over de geplande evaluatie
van de "Small Business Act" en de
uitbreiding van het "Think Small First"beginsel;

2. onderstreept dat de interne markt tegen
de achtergrond van de globalisering moet
voorzien in een optimaal zakenklimaat
voor ondernemingen en aandacht moet
besteden aan de specifieke kenmerken van
kleine en middelgrote ondernemingen, ten
einde banengroei, innovatie,
ondernemerswaarden, verbetering van het
ondernemersprofiel, en aanmoediging
van ondernemerszin en zelfstandige
arbeid in alle regio's van de Europese
Unie, met inbegrip van
plattelandsgebieden, te stimuleren; is dan
ook verheugd over de geplande evaluatie
van de "Small Business Act" en de
uitbreiding van het "Think Small First"beginsel;
Or. es

Amendement 6
Georgios Stavrakakis, Kerstin Westphal
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
Ontwerpadvies

Amendement

2. onderstreept dat de interne markt tegen
de achtergrond van de globalisering moet
voorzien in een optimaal zakenklimaat
voor ondernemingen en aandacht moet
besteden aan de specifieke kenmerken van
kleine en middelgrote ondernemingen, ten
einde banengroei, innovatie en
ondernemerschap in alle regio's van de
Europese Unie, met inbegrip van
plattelandsgebieden, te stimuleren; is dan
ook verheugd over de geplande evaluatie
van de "Small Business Act" en de
uitbreiding van het "Think Small First"beginsel;

2. onderstreept dat de interne markt tegen
de achtergrond van de globalisering moet
voorzien in een optimaal zakenklimaat
voor ondernemingen en aandacht moet
besteden aan de specifieke kenmerken van
kleine en middelgrote ondernemingen, ten
einde banengroei, innovatie en
ondernemerschap in alle regio's van de
Europese Unie, met inbegrip van
plattelandsgebieden, te stimuleren; is dan
ook verheugd over de geplande evaluatie
van de "Small Business Act" en de
uitbreiding van het "Think Small First"beginsel; herinnert aan de spilrol die het
cohesiebeleid voor de verdere eenmaking
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van de interne markt kan spelen, met
name via de steun die ermee in alle EUregio's wordt verleend aan het MKB;
Or. en

Amendement 7
Ramona Nicole Mănescu
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
Ontwerpadvies

Amendement

2. onderstreept dat de interne markt tegen
de achtergrond van de globalisering moet
voorzien in een optimaal zakenklimaat
voor ondernemingen en aandacht moet
besteden aan de specifieke kenmerken van
kleine en middelgrote ondernemingen, ten
einde banengroei, innovatie en
ondernemerschap in alle regio's van de
Europese Unie, met inbegrip van
plattelandsgebieden, te stimuleren; is dan
ook verheugd over de geplande evaluatie
van de "Small Business Act" en de
uitbreiding van het "Think Small First"beginsel;

2. onderstreept dat de interne markt tegen
de achtergrond van de globalisering moet
voorzien in een optimaal zakenklimaat
voor ondernemingen en aandacht moet
besteden aan de specifieke kenmerken van
kleine en middelgrote ondernemingen, ten
einde banengroei, innovatie en
ondernemerschap in alle regio's van de
Europese Unie, met inbegrip van
plattelandsgebieden, te stimuleren; is dan
ook verheugd over de geplande evaluatie
van de "Small Business Act" en de
uitbreiding van het "Think Small First"beginsel; verzoekt de Commissie en de
lidstaten om de toegang tot de EUmiddelen te vergemakkelijken, met name
voor het MKB, aangezien dit de soepelste
component van de Europese economie is;
Or. en

Amendement 8
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
Ontwerpadvies

Amendement

2. onderstreept dat de interne markt tegen
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de achtergrond van de globalisering moet
voorzien in een optimaal zakenklimaat
voor ondernemingen en aandacht moet
besteden aan de specifieke kenmerken van
kleine en middelgrote ondernemingen, ten
einde banengroei, innovatie en
ondernemerschap in alle regio's van de
Europese Unie, met inbegrip van
plattelandsgebieden, te stimuleren; is dan
ook verheugd over de geplande evaluatie
van de "Small Business Act" en de
uitbreiding van het "Think Small First"beginsel;

de achtergrond van de globalisering moet
voorzien in een optimaal zakenklimaat
voor ondernemingen en aandacht moet
besteden aan de specifieke kenmerken en
de diversiteit van kleine en middelgrote
ondernemingen, ten einde banengroei,
innovatie en ondernemerschap in alle
regio's van de Europese Unie, met inbegrip
van plattelandsgebieden, te stimuleren; is
dan ook verheugd over de geplande
evaluatie van de "Small Business Act" en
de uitbreiding van het "Think Small First"beginsel; vestigt de aandacht op het
belang van het plaatselijke bedrijfsleven
voor de sociale banden, de
werkgelegenheid en de dynamiek in
achtergebleven gebieden, met name
stedelijke agglomeraties met problemen of
in dunbevolkte gebieden; dringt erop aan
dat zij krachtig worden ondersteund in het
kader van het regionaal beleid van de
Unie;
Or. fr

Amendement 9
Heide Rühle
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
Ontwerpadvies

Amendement

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten
een einde te maken aan de vertraging en
de missers die zich voordoen bij de
omzetting van richtlijnen voor de interne
markt, zodat ongestoorde concurrentie
gewaarborgd is;

schrappen

Or. de
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Amendement 10
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
3 bis. merkt op dat de gemeenschappelijke
markt voor octrooien nog onvoltooid is;
moedigt daarom de bevordering aan van
een communautair octrooi, dat voor meer
innovatie, groei en concurrentievermogen
kan zorgen en de Europese bedrijven zo in
de mogelijkheid kan stellen om ten volle
de vruchten van de interne markt van de
EU te plukken.
Or. en

Amendement 11
Kerstin Westphal
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
Ontwerpadvies

Amendement

4. onderstreept dat toegang tot de interne
markt voor alle regio's in de EU een eerste
vereiste is voor vrij verkeer van personen,
goederen, kapitaal en diensten, en daarmee
voor een sterke en dynamische interne
markt; wijst in dit verband op de essentiële
rol die het regionaal beleid van de Unie
speelt bij de ontwikkeling van
infrastructuur, met name in de minder
ontwikkelde en perifere regio's; dringt aan
op ontwikkeling van innoverende
financieringsmethodes (zoals publiekprivate partnerschappen, projectobligaties
en gebruiksrechten); dringt er bij de
Commissie en de lidstaten op aan het
complexe geheel van regels voor
inkomstengenererende projecten
gezamenlijk aan te pakken;

4. onderstreept dat toegang tot de interne
markt voor alle regio's in de EU een eerste
vereiste is voor vrij verkeer van personen,
goederen, kapitaal en diensten, en daarmee
voor een sterke en dynamische interne
markt; onderstreept dat voortgang met de
interne markt en verdere ontwikkeling
van de EU-regio’s twee onderling
afhankelijke zaken zijn; wijst in dit
verband op de essentiële rol die het
regionaal beleid van de Unie speelt bij de
ontwikkeling van infrastructuur, met name
in de minder ontwikkelde en perifere
regio's; dringt aan op ontwikkeling van
innoverende financieringsmethodes (zoals
publiek-private partnerschappen,
projectobligaties en gebruiksrechten);
dringt er bij de Commissie en de lidstaten
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op aan het complexe geheel van regels
voor inkomstengenererende projecten
gezamenlijk aan te pakken;
Or. de

Amendement 12
Heide Rühle
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
Ontwerpadvies

Amendement

4. onderstreept dat toegang tot de interne
markt voor alle regio's in de EU een eerste
vereiste is voor vrij verkeer van personen,
goederen, kapitaal en diensten, en daarmee
voor een sterke en dynamische interne
markt; wijst in dit verband op de essentiële
rol die het regionaal beleid van de Unie
speelt bij de ontwikkeling van
infrastructuur, met name in de minder
ontwikkelde en perifere regio's; dringt aan
op ontwikkeling van innoverende
financieringsmethodes (zoals publiekprivate partnerschappen, projectobligaties
en gebruiksrechten); dringt er bij de
Commissie en de lidstaten op aan het
complexe geheel van regels voor
inkomstengenererende projecten
gezamenlijk aan te pakken;

4. onderstreept dat toegang tot de interne
markt voor alle regio's in de EU een eerste
vereiste is voor vrij verkeer van personen,
goederen, kapitaal en diensten, en daarmee
voor een sterke en dynamische interne
markt; wijst in dit verband op de essentiële
rol die het regionaal beleid van de Unie
speelt bij de economisch en sociaal
samenhangende ontwikkeling van de
regio's; dringt aan op ontwikkeling van
innoverende financieringsmethodes; dringt
er bij de Commissie en de lidstaten op aan
het complexe geheel van regels voor
inkomstengenererende projecten
gezamenlijk aan te pakken;

Or. de

Amendement 13
Rosa Estaràs Ferragut
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
Ontwerpadvies

Amendement

4. onderstreept dat toegang tot de interne
AM\856028NL.doc
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markt voor alle regio's in de EU een eerste
vereiste is voor vrij verkeer van personen,
goederen, kapitaal en diensten, en daarmee
voor een sterke en dynamische interne
markt; wijst in dit verband op de essentiële
rol die het regionaal beleid van de Unie
speelt bij de ontwikkeling van
infrastructuur, met name in de minder
ontwikkelde en perifere regio's; dringt aan
op ontwikkeling van innoverende
financieringsmethodes (zoals publiekprivate partnerschappen, projectobligaties
en gebruiksrechten); dringt er bij de
Commissie en de lidstaten op aan het
complexe geheel van regels voor
inkomstengenererende projecten
gezamenlijk aan te pakken;

toegang tot de interne markt voor alle
regio's in de EU een eerste vereiste is voor
vrij verkeer van personen, goederen,
kapitaal en diensten, en daarmee voor een
sterke en dynamische interne markt; wijst
in dit verband op de essentiële rol die het
regionaal beleid van de Unie speelt bij de
ontwikkeling van op dat doel gerichte
infrastructuur, met name in de minder
ontwikkelde en perifere regio’s en in
regio’s met specifieke geografische
kenmerken; dringt aan op ontwikkeling
van innoverende financieringsmethodes
(zoals publiek-private partnerschappen,
projectobligaties en gebruiksrechten) als
sleutelinstrumenten die de uitvoering van
projecten ten goede komen; dringt er bij de
Commissie en de lidstaten op aan het
complexe geheel van regels voor
inkomstengenererende projecten
gezamenlijk aan te pakken;
Or. es

Amendement 14
Oldřich Vlasák
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
Ontwerpadvies

Amendement

4. onderstreept dat toegang tot de interne
markt voor alle regio's in de EU een eerste
vereiste is voor vrij verkeer van personen,
goederen, kapitaal en diensten, en daarmee
voor een sterke en dynamische interne
markt; wijst in dit verband op de essentiële
rol die het regionaal beleid van de Unie
speelt bij de ontwikkeling van
infrastructuur, met name in de minder
ontwikkelde en perifere regio's; dringt aan
op ontwikkeling van innoverende
financieringsmethodes (zoals publiekprivate partnerschappen, projectobligaties
en gebruiksrechten); dringt er bij de

4. onderstreept dat toegang tot de interne
markt voor alle regio's in de EU een eerste
vereiste is voor vrij verkeer van personen,
goederen, kapitaal en diensten, en daarmee
voor een sterke en dynamische interne
markt; wijst in dit verband op de essentiële
rol die het regionaal beleid van de Unie
speelt bij de ontwikkeling van
infrastructuur, met name in de minder
ontwikkelde en perifere regio's; dringt aan
op ontwikkeling van innoverende
financieringsmethodes (zoals publiekprivate partnerschappen, projectobligaties
en gebruiksrechten); vraagt de
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Commissie en de lidstaten op aan het
complexe geheel van regels voor
inkomstengenererende projecten
gezamenlijk aan te pakken;

verwijdering van de belemmeringen voor
durfkapitaalfondsen die in de regio's van
de EU willen investeren, hetgeen, als het
wordt toegestaan, deze regio's in staat kan
stellen ten volle hun rol in het kader van
het kerninitiatief "Innovatie-Unie" van
de Commissie te spelen; dringt er bij de
Commissie en de lidstaten op aan het
complexe geheel van regels voor
inkomstengenererende projecten
gezamenlijk aan te pakken;
Or. en

Amendement 15
Luís Paulo Alves
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
Ontwerpadvies

Amendement

4. onderstreept dat toegang tot de interne
markt voor alle regio's in de EU een eerste
vereiste is voor vrij verkeer van personen,
goederen, kapitaal en diensten, en daarmee
voor een sterke en dynamische interne
markt; wijst in dit verband op de essentiële
rol die het regionaal beleid van de Unie
speelt bij de ontwikkeling van
infrastructuur, met name in de minder
ontwikkelde en perifere regio's; dringt aan
op ontwikkeling van innoverende
financieringsmethodes (zoals publiekprivate partnerschappen, projectobligaties
en gebruiksrechten); dringt er bij de
Commissie en de lidstaten op aan het
complexe geheel van regels voor
inkomstengenererende projecten
gezamenlijk aan te pakken;

4. onderstreept dat toegang tot de interne
markt voor alle regio's in de EU een eerste
vereiste is voor vrij verkeer van personen,
goederen, kapitaal en diensten, en daarmee
voor een sterke en dynamische interne
markt; wijst in dit verband op de essentiële
rol die het regionaal beleid van de Unie
speelt bij de ontwikkeling van
infrastructuur, met name in de minder
ontwikkelde en perifere regio's, en brengt
onder de aandacht dat de doelstellingen
van het trans-Europees vervoersnet zich
tot die regio’s moeten uitstrekken; dringt
aan op ontwikkeling van innoverende
financieringsmethodes (zoals publiekprivate partnerschappen, projectobligaties
en gebruiksrechten); dringt er bij de
Commissie en de lidstaten op aan het
complexe geheel van regels voor
inkomstengenererende projecten
gezamenlijk aan te pakken;
Or. pt
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Amendement 16
Georgios Stavrakakis
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
Ontwerpadvies

Amendement

4. onderstreept dat toegang tot de interne
markt voor alle regio's in de EU een eerste
vereiste is voor vrij verkeer van personen,
goederen, kapitaal en diensten, en daarmee
voor een sterke en dynamische interne
markt;wijst in dit verband op de essentiële
rol die het regionaal beleid van de Unie
speelt bij de ontwikkeling van
infrastructuur, met name in de minder
ontwikkelde en perifere regio's; dringt aan
op ontwikkeling van innoverende
financieringsmethodes (zoals publiekprivate partnerschappen, projectobligaties
en gebruiksrechten); dringt er bij de
Commissie en de lidstaten op aan het
complexe geheel van regels voor
inkomstengenererende projecten
gezamenlijk aan te pakken;

4. onderstreept dat toegang tot de interne
markt voor alle regio's in de EU een eerste
vereiste is voor vrij verkeer van personen,
goederen, kapitaal en diensten, en daarmee
voor een sterke en dynamische interne
markt; wijst in dit verband op de essentiële
rol die het regionaal beleid van de Unie
speelt bij de ontwikkeling van
infrastructuur, met name in de minder
ontwikkelde en perifere regio's; dringt aan
op ontwikkeling van innoverende
financieringsmethodes (zoals publiekprivate partnerschappen, projectobligaties
en gebruiksrechten), waarbij volledig
rekening moet worden gehouden met het
feit dat een hoog niveau van kwaliteit en
universele toegang tot de diensten van
algemeen belang nodig zijn; dringt er bij
de Commissie en de lidstaten op aan het
complexe geheel van regels voor
inkomstengenererende projecten
gezamenlijk aan te pakken;
Or. en

Amendement 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
Ontwerpadvies

Amendement

4. onderstreept dat toegang tot de interne
markt voor alle regio's in de EU een eerste
vereiste is voor vrij verkeer van personen,

4. onderstreept dat toegang tot de interne
markt voor alle regio's in de EU een eerste
vereiste is voor vrij verkeer van personen,
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goederen, kapitaal en diensten, en daarmee
voor een sterke en dynamische interne
markt; wijst in dit verband op de essentiële
rol die het regionaal beleid van de Unie
speelt bij de ontwikkeling van
infrastructuur, met name in de minder
ontwikkelde en perifere regio's; dringt aan
op ontwikkeling van innoverende
financieringsmethodes (zoals publiekprivate partnerschappen, projectobligaties
en gebruiksrechten); dringt er bij de
Commissie en de lidstaten op aan het
complexe geheel van regels voor
inkomstengenererende projecten
gezamenlijk aan te pakken;

goederen, kapitaal en diensten, en daarmee
voor een sterke en dynamische interne
markt; wijst in dit verband op de essentiële
rol die het regionaal beleid van de Unie
speelt bij de ontwikkeling van
infrastructuur, met name in de minder
ontwikkelde en perifere regio’s en
grensgebieden; pleit voor een regionale
benadering waarbij gebruik wordt
gemaakt van de Structuurfondsen om
investeringen in grensoverschrijdende
energie-, vervoers-, communicatie-,
gezondheids-, milieu-, onderzoeks- en
onderwijsinfrastructuur aan te moedigen,
zodat allen toegang zullen krijgen tot
elementaire diensten, en een harmonieuze
werking van de interne markt wordt
verzekerd; dringt aan op ontwikkeling van
innoverende financieringsmethodes (zoals
publiek-private partnerschappen,
projectobligaties en gebruiksrechten);
dringt er bij de Commissie en de lidstaten
op aan het complexe geheel van regels
voor inkomstengenererende projecten
gezamenlijk aan te pakken;
Or. fr

Amendement 18
Petru Constantin Luhan
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
Ontwerpadvies

Amendement

4. onderstreept dat toegang tot de interne
markt voor alle regio's in de EU een eerste
vereiste is voor vrij verkeer van personen,
goederen, kapitaal en diensten, en daarmee
voor een sterke en dynamische interne
markt; wijst in dit verband op de essentiële
rol die het regionaal beleid van de Unie
speelt bij de ontwikkeling van
infrastructuur, met name in de minder
ontwikkelde en perifere regio's; dringt aan

4. onderstreept dat toegang tot de interne
markt voor alle regio's in de EU een eerste
vereiste is voor vrij verkeer van personen,
goederen, kapitaal en diensten, en daarmee
voor een volledig profijt van alle
voordelen van een sterke en dynamische
interne markt; wijst in dit verband op de
essentiële rol die het regionaal beleid van
de Unie speelt bij de ontwikkeling van
infrastructuur, met name in de minder
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op ontwikkeling van innoverende
financieringsmethodes (zoals publiekprivate partnerschappen, projectobligaties
en gebruiksrechten); dringt er bij de
Commissie en de lidstaten op aan het
complexe geheel van regels voor
inkomstengenererende projecten
gezamenlijk aan te pakken;

ontwikkelde en perifere regio's; dringt aan
op ontwikkeling van innoverende
financieringsmethodes (zoals publiekprivate partnerschappen, projectobligaties
en gebruiksrechten); dringt er bij de
Commissie en de lidstaten op aan het
complexe geheel van regels voor
inkomstengenererende projecten
gezamenlijk aan te pakken;
Or. ro

Amendement 19
Ramona Nicole Mănescu
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
Ontwerpadvies

Amendement

4. onderstreept dat toegang tot de interne
markt voor alle regio's in de EU een eerste
vereiste is voor vrij verkeer van personen,
goederen, kapitaal en diensten, en daarmee
voor een sterke en dynamische interne
markt; wijst in dit verband op de essentiële
rol die het regionaal beleid van de Unie
speelt bij de ontwikkeling van
infrastructuur, met name in de minder
ontwikkelde en perifere regio's; dringt aan
op ontwikkeling van innoverende
financieringsmethodes (zoals publiekprivate partnerschappen, projectobligaties
en gebruiksrechten); dringt er bij de
Commissie en de lidstaten op aan het
complexe geheel van regels voor
inkomstengenererende projecten
gezamenlijk aan te pakken;

4. onderstreept dat toegang tot de interne
markt voor alle regio's in de EU een eerste
vereiste is voor vrij verkeer van personen,
goederen, kapitaal en diensten, en daarmee
voor een sterke en dynamische interne
markt; wijst in dit verband op de essentiële
rol die het regionaal en lokaal beleid van
de Unie speelt bij de ontwikkeling van
infrastructuur, met name in de minder
ontwikkelde en perifere regio's; dringt aan
op ontwikkeling van innoverende
financieringsmethodes (zoals publiekprivate partnerschappen, projectobligaties
en gebruiksrechten); dringt er bij de
Commissie en de lidstaten op aan het
complexe geheel van regels voor
inkomstengenererende projecten
gezamenlijk aan te pakken;
Or. en
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Amendement 20
Vasilica Viorica Dăncilă
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
Ontwerpadvies

Amendement

4. onderstreept dat toegang tot de interne
markt voor alle regio's in de EU een eerste
vereiste is voor vrij verkeer van personen,
goederen, kapitaal en diensten, en daarmee
voor een sterke en dynamische interne
markt; wijst in dit verband op de essentiële
rol die het regionaal beleid van de Unie
speelt bij de ontwikkeling van
infrastructuur, met name in de minder
ontwikkelde en perifere regio's; dringt aan
op ontwikkeling van innoverende
financieringsmethodes (zoals publiekprivate partnerschappen, projectobligaties
en gebruiksrechten); dringt er bij de
Commissie en de lidstaten op aan het
complexe geheel van regels voor
inkomstengenererende projecten
gezamenlijk aan te pakken;

4. onderstreept dat toegang tot de interne
markt voor alle regio's in de EU een eerste
vereiste is voor vrij verkeer van personen,
goederen, kapitaal en diensten, en daarmee
voor een sterke en dynamische interne
markt; wijst in dit verband op de essentiële
rol die het regionaal beleid van de Unie
speelt bij de ontwikkeling van
infrastructuur, met name in de minder
ontwikkelde en perifere regio's; dringt aan
op ontwikkeling van innoverende
financieringsmethodes (zoals publiekprivate partnerschappen, projectobligaties
en gebruiksrechten), om daarmee
productieve aansluitingen te
bewerkstelligen tussen de onderzoeks- en
de onderwijswereld en tussen innovatie en
plaatselijke tradities; dringt er bij de
Commissie en de lidstaten op aan het
complexe geheel van regels voor
inkomstengenererende projecten
gezamenlijk aan te pakken;
Or. ro

Amendement 21
Kerstin Westphal
Ontwerpadvies
Paragraaf 5
Ontwerpadvies

Amendement

5. onderstreept dat de uitvoering van
regionaal beleid van essentieel belang is
voor het welslagen van de Europa-2020strategie en de verbreding van de interne
markt; wijst erop dat EU-financiering voor

5. onderstreept dat de uitvoering van
regionaal beleid van essentieel belang is
voor het welslagen van de Europa-2020strategie en de verbreding van de interne
markt; wijst erop dat EU-financiering voor
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structuurmaatregelen op dynamische en
toekomstgerichte wijze dient te worden
toegekend, dwz. zodanig dat de eventuele
negatieve effecten van internationale
handelsovereenkomsten op regio's nog
beter worden opgevangen en de regio's in
de EU op sociaaleconomische
veranderingen worden voorbereid; dringt
aan op een gebruikersvriendelijker
regionaal beleid, maar ook op strengere
regels tegen het "financierings-shoppen"
waarmee bepaalde ondernemingen
mogelijk misbruik maken van de financiële
instrumenten van de Unie;

structuurmaatregelen op dynamische en
toekomstgerichte wijze dient te worden
toegekend, dwz. zodanig de regio's in de
EU op sociaaleconomische veranderingen
worden voorbereid; dringt aan op een
gebruikersvriendelijker regionaal beleid,
maar ook op zoveel mogelijk transparantie
en op strengere regels tegen het
"financierings-shoppen" waarmee bepaalde
ondernemingen mogelijk misbruik maken
van de financiële instrumenten van de
Unie;

Or. de

Amendement 22
Heide Rühle
Ontwerpadvies
Paragraaf 5
Ontwerpadvies

Amendement

5. onderstreept dat de uitvoering van
regionaal beleid van essentieel belang is
voor het welslagen van de Europa-2020strategie en de verbreding van de interne
markt; wijst erop dat EU-financiering voor
structuurmaatregelen op dynamische en
toekomstgerichte wijze dient te worden
toegekend, dwz. zodanig dat de eventuele
negatieve effecten van internationale
handelsovereenkomsten op regio's nog
beter worden opgevangen en de regio's in
de EU op sociaaleconomische
veranderingen worden voorbereid; dringt
aan op een gebruikersvriendelijker
regionaal beleid, maar ook op strengere
regels tegen het "financierings-shoppen"
waarmee bepaalde ondernemingen
mogelijk misbruik maken van de financiële
instrumenten van de Unie;

5. onderstreept dat de uitvoering van het
cohesiebeleid van essentieel belang is voor
de economische en sociale verbreding van
de interne markt; wijst erop dat EUfinanciering voor structuurmaatregelen op
dynamische en toekomstgerichte wijze
dient te worden toegekend, dwz. zodanig
dat de eventuele negatieve effecten van
mondiale ontwikkelingen als de
economische crisis of de
klimaatverandering op regio's nog beter
worden opgevangen en de regio's in de EU
op sociaaleconomische en klimatologische
veranderingen worden voorbereid; dringt
aan op een gebruikersvriendelijker
regionaal beleid, maar ook op strengere
regels tegen het "financierings-shoppen"
waarmee bepaalde ondernemingen
mogelijk misbruik maken van de financiële
instrumenten van de Unie;

PE458.519v01-00

NL

16/43

AM\856028NL.doc

Or. de

Amendement 23
Rosa Estaràs Ferragut
Ontwerpadvies
Paragraaf 5
Ontwerpadvies

Amendement

5. onderstreept dat de uitvoering van
regionaal beleid van essentieel belang is
voor het welslagen van de Europa-2020strategie en de verbreding van de interne
markt; wijst erop dat EU-financiering voor
structuurmaatregelen op dynamische en
toekomstgerichte wijze dient te worden
toegekend, dwz. zodanig dat de eventuele
negatieve effecten van internationale
handelsovereenkomsten op regio's nog
beter worden opgevangen en de regio's in
de EU op sociaaleconomische
veranderingen worden voorbereid; dringt
aan op een gebruikersvriendelijker
regionaal beleid, maar ook op strengere
regels tegen het "financierings-shoppen"
waarmee bepaalde ondernemingen
mogelijk misbruik maken van de financiële
instrumenten van de Unie;

5. onderstreept dat de uitvoering van
regionaal beleid van essentieel belang is
voor het welslagen van de Europa-2020strategie en de verbreding van de interne
markt; wijst er in dit verband op dat EUfinanciering voor structuurmaatregelen op
dynamische en toekomstgerichte wijze
dient te worden toegekend, met name
zodanig dat de eventuele negatieve effecten
op de regio's in de EU van internationale
handelsovereenkomsten nog beter worden
opgevangen en die regio's op
sociaaleconomische veranderingen worden
voorbereid; dringt aan op een
gebruikersvriendelijker regionaal beleid,
maar ook op strengere regels tegen het
"financierings-shoppen" waarmee bepaalde
ondernemingen mogelijk misbruik maken
van de financiële instrumenten van de
Unie;
Or. es

Amendement 24
Oldřich Vlasák
Ontwerpadvies
Paragraaf 5
Ontwerpadvies

Amendement

5. onderstreept dat de uitvoering van
regionaal beleid van essentieel belang is
voor het welslagen van de Europa-2020strategie en de verbreding van de interne
AM\856028NL.doc
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markt; wijst erop dat EU-financiering voor
structuurmaatregelen op dynamische en
toekomstgerichte wijze dient te worden
toegekend, dwz. zodanig dat de eventuele
negatieve effecten van internationale
handelsovereenkomsten op regio's nog
beter worden opgevangen en de regio's in
de EU op sociaaleconomische
veranderingen worden voorbereid; dringt
aan op een gebruikersvriendelijker
regionaal beleid, maar ook op strengere
regels tegen het "financierings-shoppen"
waarmee bepaalde ondernemingen
mogelijk misbruik maken van de financiële
instrumenten van de Unie;

markt; wijst erop dat EU-financiering voor
structuurmaatregelen op dynamische en
toekomstgerichte wijze dient te worden
toegekend, dwz. om te helpen de capaciteit
van de regio's in de EU om zich aan
sociaaleconomische veranderingen aan te
passen, te ontwikkelen; dringt aan op een
gebruikersvriendelijker regionaal beleid,
maar ook op strengere regels tegen het
"financierings-shoppen" waarmee bepaalde
ondernemingen mogelijk misbruik maken
van de financiële instrumenten van de
Unie;

Or. en

Amendement 25
Luís Paulo Alves
Ontwerpadvies
Paragraaf 5
Ontwerpadvies

Amendement

5. onderstreept dat de uitvoering van
regionaal beleid van essentieel belang is
voor het welslagen van de Europa-2020strategie en de verbreding van de interne
markt; wijst erop dat EU-financiering voor
structuurmaatregelen op dynamische en
toekomstgerichte wijze dient te worden
toegekend, dwz. zodanig dat de eventuele
negatieve effecten van internationale
handelsovereenkomsten op regio's nog
beter worden opgevangen en de regio's in
de EU op sociaaleconomische
veranderingen worden voorbereid; dringt
aan op een gebruikersvriendelijker
regionaal beleid, maar ook op strengere
regels tegen het "financierings-shoppen"
waarmee bepaalde ondernemingen
mogelijk misbruik maken van de financiële
instrumenten van de Unie;

5. onderstreept dat de uitvoering van
regionaal beleid van essentieel belang is
voor het welslagen van de Europa-2020strategie en de verbreding van de interne
markt; wijst erop dat EU-financiering voor
structuurmaatregelen op dynamische en
toekomstgerichte wijze dient te worden
toegekend, dwz. zodanig dat de eventuele
negatieve effecten van internationale
handelsovereenkomsten op regio's nog
beter worden opgevangen en de regio's in
de EU op sociaaleconomische
veranderingen worden voorbereid, in het
kader van een hernieuwde globale
strategie voor die regio’s, dat zijn
grondslag vindt in een evenwicht tussen
conditionerende factoren en
potentialiteiten naast flexibiliteit ten
aanzien van sectoriële instrumenten en
beleid; dringt aan op een
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gebruikersvriendelijker regionaal beleid,
maar ook op strengere regels tegen het
"financierings-shoppen" waarmee bepaalde
ondernemingen mogelijk misbruik maken
van de financiële instrumenten van de
Unie;
Or. pt

Amendement 26
Georgios Stavrakakis, Kerstin Westphal
Ontwerpadvies
Paragraaf 5
Ontwerpadvies

Amendement

5. onderstreept dat de uitvoering van
regionaal beleid van essentieel belang is
voor het welslagen van de Europa-2020strategie en de verbreding van de interne
markt; wijst erop dat EU-financiering voor
structuurmaatregelen op dynamische en
toekomstgerichte wijze dient te worden
toegekend, dwz. zodanig dat de eventuele
negatieve effecten van internationale
handelsovereenkomsten op regio's nog
beter worden opgevangen en de regio's in
de EU op sociaaleconomische
veranderingen worden voorbereid; dringt
aan op een gebruikersvriendelijker
regionaal beleid, maar ook op strengere
regels tegen het "financierings-shoppen"
waarmee bepaalde ondernemingen
mogelijk misbruik maken van de financiële
instrumenten van de Unie;

5. onderstreept dat de uitvoering van
regionaal beleid van essentieel belang is
voor het welslagen van de Europa-2020strategie en de verbreding van de interne
markt en verzoekt de Commissie een reëel
wederzijds verband tussen de Single
Market Act en de Europa-2020-strategie
in te stellen; wijst erop dat EU-financiering
voor structuurmaatregelen op dynamische
en toekomstgerichte wijze dient te worden
toegekend, dwz. zodanig dat de eventuele
negatieve effecten van internationale
handelsovereenkomsten op regio's nog
beter worden opgevangen en de regio's in
de EU op sociaaleconomische
veranderingen worden voorbereid; dringt
aan op een gebruikersvriendelijker
regionaal beleid, maar ook op strengere
regels tegen het "financierings-shoppen"
waarmee bepaalde ondernemingen
mogelijk misbruik maken van de financiële
instrumenten van de Unie;
Or. en
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Amendement 27
Ramona Nicole Mănescu
Ontwerpadvies
Paragraaf 5
Ontwerpadvies

Amendement

5. onderstreept dat de uitvoering van
regionaal beleid van essentieel belang is
voor het welslagen van de Europa-2020strategie en de verbreding van de interne
markt; wijst erop dat EU-financiering voor
structuurmaatregelen op dynamische en
toekomstgerichte wijze dient te worden
toegekend, dwz. zodanig dat de eventuele
negatieve effecten van internationale
handelsovereenkomsten op regio's nog
beter worden opgevangen en de regio's in
de EU op sociaaleconomische
veranderingen worden voorbereid; dringt
aan op een gebruikersvriendelijker
regionaal beleid, maar ook op strengere
regels tegen het "financierings-shoppen"
waarmee bepaalde ondernemingen
mogelijk misbruik maken van de financiële
instrumenten van de Unie;

5. onderstreept dat de uitvoering van
regionaal beleid van essentieel belang is
voor het welslagen van de Europa-2020strategie en de verbreding van de interne
markt; wijst erop dat EU-financiering voor
structuurmaatregelen op flexibele,
dynamische en toekomstgerichte wijze
dient te worden toegekend, dwz. zodanig
dat de eventuele negatieve effecten van
internationale handelsovereenkomsten op
regio's nog beter worden opgevangen en de
regio's in de EU op sociaaleconomische
veranderingen worden voorbereid; dringt
aan op een gebruikersvriendelijker
regionaal beleid, maar ook op strengere
regels tegen het "financierings-shoppen"
waarmee bepaalde ondernemingen
mogelijk misbruik maken van de financiële
instrumenten van de Unie; onderstreept het
feit dat de regels betreffende de
structuurfondsen beter moeten worden
geharmoniseerd en op elkaar afgestemd,
om te voorkomen dat een project wordt
opgesplitst in diverse delen, met
aanvragen voor diverse fondsen; spreekt
de aanbeveling uit dat de nadruk niet
louter wordt gelegd op de regelmatigheid
van de uitgaven, maar op de kwaliteit van
de acties en dat de middelen vooral
worden ingezet voor een versterking van
de bijstand aan de zijde van de
bedrijfsleiding;
Or. en
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Amendement 28
Nuno Teixeira
Ontwerpadvies
Paragraaf 5
Ontwerpadvies

Amendement

5. onderstreept dat de uitvoering van
regionaal beleid van essentieel belang is
voor het welslagen van de Europa-2020strategie en de verbreding van de interne
markt; wijst erop dat EU-financiering voor
structuurmaatregelen op dynamische en
toekomstgerichte wijze dient te worden
toegekend, dwz. zodanig dat de eventuele
negatieve effecten van internationale
handelsovereenkomsten op regio's nog
beter worden opgevangen en de regio's in
de EU op sociaaleconomische
veranderingen worden voorbereid; dringt
aan op een gebruikersvriendelijker
regionaal beleid, maar ook op strengere
regels tegen het "financierings-shoppen"
waarmee bepaalde ondernemingen
mogelijk misbruik maken van de financiële
instrumenten van de Unie;

5. onderstreept het belang van de regio’s
en van de uitvoering van regionaal beleid
voor het welslagen van de Europa-2020strategie en de verbreding van de interne
markt; wijst erop dat EU-financiering voor
structuurmaatregelen op dynamische en
toekomstgerichte wijze dient te worden
toegekend, dwz. zodanig dat de eventuele
negatieve effecten van internationale
handelsovereenkomsten op regio's nog
beter worden opgevangen en de regio's in
de EU op sociaaleconomische
veranderingen worden voorbereid; dringt
aan op een gebruikersvriendelijker
regionaal beleid, maar ook op strengere
regels tegen het "financierings-shoppen"
waarmee bepaalde ondernemingen
mogelijk misbruik maken van de financiële
instrumenten van de Unie;
Or. pt

Amendement 29
Lambert van Nistelrooij
Ontwerpadvies
Paragraaf 6
Ontwerpadvies

Amendement

6. onderstreept dat regio's die aan de
binnengrenzen van de interne markt zijn
gelegen, als eerste de gevolgen van het
wegnemen van deze grenzen ondervinden;
verzoekt de Commissie rekening te houden
met de verontrusting over het
"drempeleffect" tussen grensregio's die een
vergelijkbare mate van ontwikkeling

6. onderstreept dat regio's die aan de
binnengrenzen van de interne markt zijn
gelegen, als eerste de gevolgen van het
wegnemen van deze grenzen ondervinden;
verzoekt de Commissie rekening te houden
met de verontrusting over het
"drempeleffect" tussen grensregio's die een
vergelijkbare mate van ontwikkeling
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kennen maar in het kader van het regionaal
beleid van de Unie een zeer uiteenlopende
hoeveelheid subsidie ontvangen; dringt aan
op een debat over de invoering van een
tussenliggende categorie tussen de huidige
doelstellingen "convergentie" en "regionaal
concurrentievermogen en
werkgelegenheid";

kennen maar in het kader van het regionaal
beleid van de Unie een zeer uiteenlopende
hoeveelheid subsidie ontvangen; dringt aan
op een debat over de invoering van
behoorlijke overgangsmaatregelen tussen
de huidige doelstellingen "convergentie" en
"regionaal concurrentievermogen en
werkgelegenheid";
Or. en

Amendement 30
Franz Obermayr
Ontwerpadvies
Paragraaf 6
Ontwerpadvies

Amendement

6. onderstreept dat regio's die aan de
binnengrenzen van de interne markt zijn
gelegen, als eerste de gevolgen van het
wegnemen van deze grenzen ondervinden;
verzoekt de Commissie rekening te houden
met de verontrusting over het
"drempeleffect" tussen grensregio's die een
vergelijkbare mate van ontwikkeling
kennen maar in het kader van het regionaal
beleid van de Unie een zeer uiteenlopende
hoeveelheid subsidie ontvangen; dringt aan
op een debat over de invoering van een
tussenliggende categorie tussen de huidige
doelstellingen "convergentie" en "regionaal
concurrentievermogen en
werkgelegenheid";

6. onderstreept dat regio's die aan de
binnengrenzen van de interne markt zijn
gelegen, als eerste de gevolgen van het
wegnemen van deze grenzen ondervinden;
verzoekt de Commissie rekening te houden
met de verontrusting over het
"drempeleffect" tussen grensregio's die een
vergelijkbare mate van ontwikkeling
kennen maar in het kader van het regionaal
beleid van de Unie een zeer uiteenlopende
hoeveelheid subsidie ontvangen; dringt aan
op een debat over de invoering van een
tussenliggende categorie tussen de huidige
doelstellingen "convergentie" en "regionaal
concurrentievermogen en
werkgelegenheid", in welk verband erop
moet worden toegezien dat met name de
regio’s waar het BBP sinds de
oostwaartse uitbreiding van de EU tot
meer dan 75% beloopt van het gemiddelde
BBP per hoofd van de bevolking in de
EU, gerichte steun krijgen, terwijl de
armere gebieden binnen de rijkere regio’s
van de EU, zoals armere stadswijken,
eveneens bijzondere steun nodig hebben;
Or. de
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Amendement 31
Rosa Estaràs Ferragut
Ontwerpadvies
Paragraaf 6
Ontwerpadvies

Amendement

6. onderstreept dat regio's die aan de
binnengrenzen van de interne markt zijn
gelegen, als eerste de gevolgen van het
wegnemen van deze grenzen ondervinden;
verzoekt de Commissie rekening te houden
met de verontrusting over het
"drempeleffect" tussen grensregio's die een
vergelijkbare mate van ontwikkeling
kennen maar in het kader van het regionaal
beleid van de Unie een zeer uiteenlopende
hoeveelheid subsidie ontvangen; dringt aan
op een debat over de invoering van een
tussenliggende categorie tussen de huidige
doelstellingen "convergentie" en "regionaal
concurrentievermogen en
werkgelegenheid";

6. onderstreept dat regio's die aan de
binnengrenzen van de interne markt zijn
gelegen, als eerste de gevolgen van het
wegnemen van deze grenzen ondervinden;
verzoekt de Commissie rekening te houden
met de verontrusting over het
"drempeleffect" tussen grensregio's die een
vergelijkbare mate van ontwikkeling
kennen maar in het kader van het regionaal
beleid van de Unie een zeer uiteenlopende
hoeveelheid subsidie ontvangen; dringt aan
op een debat over de invoering van een
tussenliggende categorie tussen de huidige
doelstellingen "convergentie" en "regionaal
concurrentievermogen en
werkgelegenheid" of andere maatregelen
om deze ongewenste effecten te
neutraliseren;
Or. es

Amendement 32
Markus Pieper, Sabine Verheyen
Ontwerpadvies
Paragraaf 6
Ontwerpadvies

Amendement

6. onderstreept dat regio's die aan de
binnengrenzen van de interne markt zijn
gelegen, als eerste de gevolgen van het
wegnemen van deze grenzen ondervinden;
verzoekt de Commissie rekening te houden
met de verontrusting over het
"drempeleffect" tussen grensregio's die een

6. onderstreept dat regio's die aan de
binnengrenzen van de interne markt zijn
gelegen, als eerste de gevolgen van het
wegnemen van deze grenzen ondervinden;
verzoekt de Commissie rekening te houden
met de verontrusting over het
"drempeleffect" tussen grensregio's die een
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vergelijkbare mate van ontwikkeling
kennen maar in het kader van het regionaal
beleid van de Unie een zeer uiteenlopende
hoeveelheid subsidie ontvangen; dringt aan
op een debat over de invoering van een
tussenliggende categorie tussen de huidige
doelstellingen "convergentie" en
"regionaal concurrentievermogen en
werkgelegenheid";

vergelijkbare mate van ontwikkeling
kennen maar in het kader van het regionaal
beleid van de Unie een zeer uiteenlopende
hoeveelheid subsidie ontvangen; dringt aan
op een debat over de invoering van
behoorlijke overgangsmaatregelen voor
regio's die uit de huidige doelstelling
"convergentie" raken en in de huidige
doelstelling "regionaal
concurrentievermogen en
werkgelegenheid" terechtkomen;
Or. en

Amendement 33
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie
Ontwerpadvies
Paragraaf 6
Ontwerpadvies

Amendement

6. onderstreept dat regio's die aan de
binnengrenzen van de interne markt zijn
gelegen, als eerste de gevolgen van het
wegnemen van deze grenzen ondervinden;
verzoekt de Commissie rekening te houden
met de verontrusting over het
"drempeleffect" tussen grensregio's die een
vergelijkbare mate van ontwikkeling
kennen maar in het kader van het regionaal
beleid van de Unie een zeer uiteenlopende
hoeveelheid subsidie ontvangen; dringt aan
op een debat over de invoering van een
tussenliggende categorie tussen de huidige
doelstellingen "convergentie" en "regionaal
concurrentievermogen en
werkgelegenheid";

6. onderstreept dat regio's die aan de
binnengrenzen van de interne markt zijn
gelegen, als eerste de gevolgen van het
wegnemen van deze grenzen ondervinden;
verzoekt de Commissie rekening te houden
met de verontrusting over het
"drempeleffect" tussen grensregio's die een
vergelijkbare mate van ontwikkeling
kennen maar in het kader van het regionaal
beleid van de Unie een zeer uiteenlopende
hoeveelheid subsidie ontvangen; dringt aan
op een debat over de invoering van een
rechtvaardige tussenliggende categorie ter
aanvulling van de huidige doelstellingen
"convergentie" en "regionaal
concurrentievermogen en
werkgelegenheid";
Or. fr
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Amendement 34
Lambert van Nistelrooij
Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
6 bis. benadrukt het feit dat voor de
bevordering van het regionale
concurrentievermogen "slimme
specialisatie" van de regio's belangrijk is;
is van mening dat de interne markt van de
EU als geheel alleen kan floreren, als alle
spelers en alle regio's, maar ook alle
kleine en middelgrote bedrijven in alle
sectoren, inclusief de overheidssector, de
sociale economie en de burgers zelf erbij
zijn betrokken; niet slechts enkele
gebieden die ver staan op het gebied van
geavanceerde technologie, maar alle
regio's in Europa en elke lidstaat, waarbij
ieder binnen Europa focust op zijn eigen
sterke punten ("slimme specialisatie");
Or. en

Amendement 35
Kerstin Westphal
Ontwerpadvies
Paragraaf 7
Ontwerpadvies

Amendement

7. verzoekt de Commissie om
verduidelijking met betrekking tot het
"conditionaliteitsbeginsel" dat genoemd
wordt in het debat over de toekomst van
het regionaal beleid van de Unie, maar
dat als het niet adequaat wordt toegepast,
tot het opleggen van schadelijke en
nutteloze sancties aan mogelijke
begunstigden van het regionaal beleid,
namelijk bedrijven en EU-burgers, kan
leiden;
AM\856028NL.doc
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Or. de

Amendement 36
Heide Rühle
Ontwerpadvies
Paragraaf 7
Ontwerpadvies

Amendement

7. verzoekt de Commissie om
verduidelijking met betrekking tot het
"conditionaliteitsbeginsel" dat genoemd
wordt in het debat over de toekomst van
het regionaal beleid van de Unie, maar
dat als het niet adequaat wordt toegepast,
tot het opleggen van schadelijke en
nutteloze sancties aan mogelijke
begunstigden van het regionaal beleid,
namelijk bedrijven en EU-burgers, kan
leiden;

schrappen

Or. de

Amendement 37
Franz Obermayr
Ontwerpadvies
Paragraaf 7
Ontwerpadvies

Amendement

7. verzoekt de Commissie om
verduidelijking met betrekking tot het
"conditionaliteitsbeginsel" dat genoemd
wordt in het debat over de toekomst van
het regionaal beleid van de Unie, maar dat
als het niet adequaat wordt toegepast, tot
het opleggen van schadelijke en nutteloze
sancties aan mogelijke begunstigden van
het regionaal beleid, namelijk bedrijven
en EU-burgers, kan leiden;

7. verzoekt de Commissie om
verduidelijking met betrekking tot het
"conditionaliteitsbeginsel" dat genoemd
wordt in het debat over de toekomst van
het regionaal beleid van de Unie, maar dat
als het niet adequaat wordt toegepast, een
nadelige uitwerking kan hebben voor
degenen op wie het ten onrechte is
gericht, zoals bedrijven en EU-burgers;
onderstreept evenwel dat het achterwege
laten van de nodige structurele
hervormingen en de niet-naleving van het
Stabiliteitspact in het uiterste geval ook
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hun afstraffing zullen vinden in de
regionale financiering, omdat
financiering zonder de vereiste structuren
en begrotingsdiscipline al snel kans loopt
ondoelmatig te worden verspild;
Or. de

Amendement 38
Heide Rühle
Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
7 bis. juicht het voornemen van de
Commissie toe om de regels van openbare
aanbesteding te herzien om die in
overeenstemming te brengen met de
doelstellingen en het beleid van de EU,
door vereenvoudiging van de procedures,
in het bijzonder voor kleine plaatselijke
regionale overheden, en
vergemakkelijking van de toegang tot
overheidsopdrachten voor KMO’s;
Or. de

Amendement 39
Heide Rühle
Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
7 ter. laakt het feit dat er vlak voor de
raadpleging over modernisering van het
Europese aanbestedingsbeleid moet
worden beslist over nieuwe wettelijke
bepalingen inzake de gunning van
dienstverleningscontracten ; vindt dit
bezien in het licht van het initiatief voor

AM\856028NL.doc

27/43

PE458.519v01-00

NL

‘betere regelgeving’ contraproductief,
omdat het kan leiden tot verdere
versnippering van de regels inzake
overheidsopdrachten en de
rechtsonzekerheid zal vergroten;
Or. de

Amendement 40
Sabine Verheyen
Ontwerpadvies
Paragraaf 8
Ontwerpadvies

Amendement

8. onderstreept dat diensten een unieke
bron van ontwikkeling voor de interne
markt vormen; benadrukt dat de
dienstenrichtlijn een essentiële stap vormt
in de richting van een werkelijke interne
markt voor diensten, en dat het
omzettingsproces zo snel en transparant
mogelijk zou moeten verlopen;
onderstreept met name de behoefte aan een
in sociaal en regionaal opzicht
rechtvaardige toegang tot diensten van
algemeen belang;

8. onderstreept dat diensten een unieke
bron van ontwikkeling voor de interne
markt vormen; benadrukt dat de
dienstenrichtlijn een essentiële stap vormt
in de richting van een werkelijke interne
markt voor diensten, en dat het
omzettingsproces zo snel en transparant
mogelijk zou moeten verlopen;
onderstreept met name de behoefte aan een
in sociaal en regionaal opzicht
rechtvaardige toegang tot diensten van
algemeen belang, met behoorlijke
eerbiediging van de subsidiariteit en het
recht op lokaal zelfbestuur van de
regionale en lokale autoriteiten;
Or. en

Amendement 41
Georgios Stavrakakis, Kerstin Westphal
Ontwerpadvies
Paragraaf 8
Ontwerpadvies

Amendement

8. onderstreept dat diensten een unieke
bron van ontwikkeling voor de interne
PE458.519v01-00
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markt vormen; benadrukt dat de
dienstenrichtlijn een essentiële stap vormt
in de richting van een werkelijke interne
markt voor diensten, en dat het
omzettingsproces zo snel en transparant
mogelijk zou moeten verlopen;
onderstreept met name de behoefte aan een
in sociaal en regionaal opzicht
rechtvaardige toegang tot diensten van
algemeen belang;

markt vormen; benadrukt dat de
dienstenrichtlijn een essentiële stap vormt
in de richting van een werkelijke interne
markt voor diensten, en dat het
omzettingsproces zo snel en transparant
mogelijk zou moeten verlopen;
onderstreept met name de behoefte aan een
in sociaal en regionaal opzicht
rechtvaardige toegang tot diensten van
algemeen belang door ten volle gebruik te
maken van de mogelijkheden waarin is
voorzien in het Verdrag van Lissabon,
meer bepaald protocol nr. 26;
Or. en

Amendement 42
Iosif Matula
Ontwerpadvies
Paragraaf 8
Ontwerpadvies

Amendement

8. onderstreept dat diensten een unieke
bron van ontwikkeling voor de interne
markt vormen; benadrukt dat de
dienstenrichtlijn een essentiële stap vormt
in de richting van een werkelijke interne
markt voor diensten, en dat het
omzettingsproces zo snel en transparant
mogelijk zou moeten verlopen;
onderstreept met name de behoefte aan een
in sociaal en regionaal opzicht
rechtvaardige toegang tot diensten van
algemeen belang;

8. onderstreept dat diensten een unieke
bron van ontwikkeling voor de interne
markt vormen; benadrukt dat aanpassing
van de richtlijn aan de concrete behoeften
aan diensten een essentiële stap vormt in
de richting van een werkelijke interne
markt voor diensten, en dat het
omzettingsproces zo snel en transparant
mogelijk zou moeten verlopen;
onderstreept met name de behoefte aan een
in sociaal en regionaal opzicht
rechtvaardige toegang tot diensten van
algemeen belang; houdt vast aan de
noodzakelijke consolidatie van territoriale
samenwerking met het oog op een
samenhangende ontwikkeling van
grensoverschrijdende regio’s;
Or. ro
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Amendement 43
Petru Constantin Luhan
Ontwerpadvies
Paragraaf 8
Ontwerpadvies

Amendement

8. onderstreept dat diensten een unieke
bron van ontwikkeling voor de interne
markt vormen; benadrukt dat de
dienstenrichtlijn een essentiële stap vormt
in de richting van een werkelijke interne
markt voor diensten, en dat het
omzettingsproces zo snel en transparant
mogelijk zou moeten verlopen;
onderstreept met name de behoefte aan een
in sociaal en regionaal opzicht
rechtvaardige toegang tot diensten van
algemeen belang;

8. onderstreept dat diensten een unieke
bron van ontwikkeling voor de interne
markt vormen; benadrukt dat de
dienstenrichtlijn een essentiële stap vormt
in de richting van een werkelijke interne
markt voor diensten, en dat het
omzettingsproces zo snel en transparant
mogelijk zou moeten verlopen; vraagt de
Commissie alle nodige maatregelen te
nemen die dienstig zijn voor de omzetting
van de richtlijn in alle lidstaten en die
lidstaten behulpzaam te zijn die bij de
omzetting problemen of vertraging
ondervinden; onderstreept met name de
behoefte aan een in sociaal en regionaal
opzicht rechtvaardige toegang tot diensten
van algemeen belang;
Or. ro

Amendement 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
8 bis. benadrukt het feit dat de transEuropese netwerken een rol met
betrekking tot de bevordering van de
interne markt, de economische groei en de
schepping van banen spelen; is in
verband hiermee tevreden met het voorstel
van de Commissie om in 2011 een
herziening van de communautaire
richtsnoeren voor de ontwikkeling van
een trans-Europees vervoersnet uit te
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voeren alsmede een voorstel voor een
algemeen kader voor de financiering van
vervoersinfrastructuur in te dienen.
Or. en

Amendement 45
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
8 bis. onderstreept dat de interne markt
een toereikend gefinancierd regionaal
beleid vereist voor de periode na 2013, en
dat de begroting hiervoor in geen geval
lager mag zijn dan die voor de lopende
periode 2007-2013;
Or. fr

Amendement 46
Oldřich Vlasák
Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
8 bis. bevestigt dat de EU-regio's het
potentieel hebben om een belangrijke rol
te spelen door de Commissie bij te staan
in haar streven naar de totstandbrenging
van een digitale interne markt; wijst er in
verband hiermee op dat het belangrijk is
de middelen die voor de EU-regio's
beschikbaar zijn, te gebruiken om hun
ontwikkelingsachterstand weg te werken
op het gebied van e-handel en e-diensten,
die een vruchtbare bron van toekomstige
groei in de regio's kunnen zijn;
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Or. en

Amendement 47
Lambert van Nistelrooij
Ontwerpadvies
Paragraaf 9
Ontwerpadvies

Amendement

9. is van oordeel dat territoriale
samenwerking (met inbegrip van Europese
groeperingen voor territoriale
samenwerking (EGTS) en macroregionale
strategieën) een beslissende bijdrage levert
aan het wegnemen van zichtbare en
onzichtbare binnengrenzen op de interne
markt; dringt er in dit verband op aan dat
het budget voor territoriale samenwerking
voor de periode na 2013 wordt verhoogd;

9. is van oordeel dat territoriale
samenwerking (met inbegrip van Europese
groeperingen voor territoriale
samenwerking (EGTS) en macroregionale
strategieën) een beslissende bijdrage levert
aan het wegnemen van zichtbare en
onzichtbare binnengrenzen op de interne
markt, door het volledige potentieel van
grensoverschrijdende concurrerende
clusters te benutten; dringt er in dit
verband op aan dat het budget voor
territoriale samenwerking voor de periode
na 2013 wordt verhoogd;
Or. en

Amendement 48
Oldřich Vlasák
Ontwerpadvies
Paragraaf 9
Ontwerpadvies

Amendement

9. is van oordeel dat territoriale
samenwerking (met inbegrip van Europese
groeperingen voor territoriale
samenwerking (EGTS) en macroregionale
strategieën) een beslissende bijdrage levert
aan het wegnemen van zichtbare en
onzichtbare binnengrenzen op de interne
markt; dringt er in dit verband op aan dat
het budget voor territoriale samenwerking
voor de periode na 2013 wordt verhoogd;

9. is van oordeel dat territoriale
samenwerking (met inbegrip van Europese
groeperingen voor territoriale
samenwerking (EGTS) en macroregionale
strategieën) een beslissende bijdrage levert
aan het wegnemen van zichtbare en
onzichtbare binnengrenzen op de interne
markt;
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Or. en

Amendement 49
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie
Ontwerpadvies
Paragraaf 9
Ontwerpadvies

Amendement

9. is van oordeel dat territoriale
samenwerking (met inbegrip van Europese
groeperingen voor territoriale
samenwerking (EGTS) en macroregionale
strategieën) een beslissende bijdrage levert
aan het wegnemen van zichtbare en
onzichtbare binnengrenzen op de interne
markt; dringt er in dit verband op aan dat
het budget voor territoriale samenwerking
voor de periode na 2013 wordt verhoogd;

9. is van oordeel dat territoriale
samenwerking (met inbegrip van Europese
groeperingen voor territoriale
samenwerking (EGTS) en macroregionale
strategieën) een beslissende bijdrage levert
aan het wegnemen van zichtbare en
onzichtbare binnengrenzen op de interne
markt en aan de verdere ontwikkeling van
die markt; dringt er in dit verband op aan
dat het budget voor territoriale
samenwerking voor de periode na 2013
wordt verhoogd; zou de toegang tot de
financiering van de Europese regionale
samenwerking graag zien vereenvoudigd
ter vergemakkelijking van deelname van
onder meer particuliere partijen;
Or. fr

Amendement 50
Ramona Nicole Mănescu
Ontwerpadvies
Paragraaf 9
Ontwerpadvies

Amendement

9. is van oordeel dat territoriale
samenwerking (met inbegrip van Europese
groeperingen voor territoriale
samenwerking (EGTS) en macroregionale
strategieën) een beslissende bijdrage levert
aan het wegnemen van zichtbare en
onzichtbare binnengrenzen op de interne
markt; dringt er in dit verband op aan dat

9. is van oordeel dat territoriale
samenwerking (met inbegrip van Europese
groeperingen voor territoriale
samenwerking (EGTS) en macroregionale
strategieën) een beslissende bijdrage levert
aan het wegnemen van zichtbare en
onzichtbare binnengrenzen op de interne
markt; dringt er in dit verband op aan dat
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het budget voor territoriale samenwerking
voor de periode na 2013 wordt verhoogd;

het budget voor territoriale samenwerking
voor de periode na 2013 wordt verhoogd,
om samenwerking op diverse niveaus over
de nationale grenzen heen te bevorderen
en het potentieel van territoriale
samenwerking beter te benutten;
Or. en

Amendement 51
François Alfonsi, Heide Rühle
Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
9 bis. dringt erop aan dat de voorstellen
onder het hoofdstuk ‘Versterken van de
solidariteit in de eengemaakte mark’
worden uitgebreid en aangesterkt, en met
name dat er rekening wordt gehouden met
de weerslag die de interne markt heeft op
de meest achtergebleven regio’s, zodat de
aanpassingsinspanningen van die regio’s
vroeger kunnen worden begonnen en
ondersteund;
Or. fr

Amendement 52
Patrice Tirolien
Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
9 bis. noemt met nadruk de specifieke
situatie waarop artikel 349 van het
Verdrag van Lissabon het oog heeft,
vooral het insulaire karakter en de grote
afgelegenheid, die de integratie van zulke
regio’s in de intene markt bemoeilijken;
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spoort de Commissie aan te blijven
werken aan de specifieke voorzieningen
voor deze regio’s; herinnert eraan dat het
het actieplan voor het grote nabuurschap,
bedoeld in de mededeling van de
Commissie COM(2004)0343, moet
worden opgezet als aanvulling op de
integratie van de interne markt;
Or.

Amendement 53
Heide Rühle
Ontwerpadvies
Paragraaf 10
Ontwerpadvies

Amendement

10. spreekt zijn voldoening uit over de
geplande invoering van een statuut van de
Europese stichting; dringt aan op
invoering van een statuut van de
Europese vereniging om
grensoverschrijdende burgerinitiatieven te
vergemakkelijken en bij te dragen tot de
ontwikkeling van EU-burgerschap over de
grenzen heen;

schrappen

Or. de

Amendement 54
Franz Obermayr
Ontwerpadvies
Paragraaf 10
Ontwerpadvies

Amendement

10. spreekt zijn voldoening uit over de
geplande invoering van een statuut van de
Europese stichting; dringt aan op invoering
van een statuut van de Europese vereniging
om grensoverschrijdende burgerinitiatieven

10. spreekt zijn voldoening uit over de
geplande invoering van een statuut van de
Europese stichting; dringt aan op invoering
van een statuut van de Europese vereniging
om grensoverschrijdende burgerinitiatieven
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te vergemakkelijken en bij te dragen tot de
ontwikkeling van EU-burgerschap over de
grenzen heen;

te vergemakkelijken; verlangt in dit
verband dat al deze uitingen van
burgeractiviteit binnen hun juridisch
kader een inhoudelijk vrije vorm kunnen
aannemen, en door de Commissie naar
behoren serieus worden genomen en
bevorderd, als manier voor de burgers om
aan het politieke leven deel te nemen;
Or. de

Amendement 55
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
Ontwerpadvies
Paragraaf 10
Ontwerpadvies

Amendement

10. spreekt zijn voldoening uit over de
geplande invoering van een statuut van de
Europese stichting; dringt aan op invoering
van een statuut van de Europese vereniging
om grensoverschrijdende burgerinitiatieven
te vergemakkelijken en bij te dragen tot de
ontwikkeling van EU-burgerschap over de
grenzen heen;

10. spreekt zijn voldoening uit over de
geplande invoering van een statuut van de
Europese stichting en neemt kennis van de
toezegging van de Commissie uiterlijk
eind 2011 een verordening te presenteren;
dringt aan op invoering van een statuut van
de Europese vereniging om
grensoverschrijdende burgerinitiatieven te
vergemakkelijken en bij te dragen tot de
ontwikkeling van EU-burgerschap over de
grenzen heen;
Or. en

Amendement 56
Vasilica Viorica Dăncilă
Ontwerpadvies
Paragraaf 10
Ontwerpadvies

Amendement

10. spreekt zijn voldoening uit over de
geplande invoering van een statuut van de
Europese stichting; dringt aan op invoering

10. spreekt zijn voldoening uit over de
geplande invoering van een statuut van de
Europese stichting; dringt aan op invoering
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van een statuut van de Europese vereniging
om grensoverschrijdende burgerinitiatieven
te vergemakkelijken en bij te dragen tot de
ontwikkeling van EU-burgerschap over de
grenzen heen;

van een statuut van de Europese vereniging
om grensoverschrijdende burgerinitiatieven
te vergemakkelijken en totstandbrenging
van een bedrijfsklimaat dat de innovatie
aanmoedigt door middel van geschikt en
plaatselijk-georiënteerd beleid en
intelligente specialisatie, en bij te dragen
tot de ontwikkeling van EU-burgerschap
over de grenzen heen;
Or. ro

Amendement 57
Rosa Estaràs Ferragut
Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
10 bis. herinnert eraan dat in het kader
van het geïntegreerde beleid van de EU
rekening moet worden gehouden met de
situatie van regio’s met specifieke
geografische kenmerken, zodat die regio’s
en hun ondernemingen, werknemers en
burgers volledig bij de interne markt
worden geïntegreerd en daar ten volle
profijt van hebben;
Or. es

Amendement 58
Lambert van Nistelrooij
Ontwerpadvies
Paragraaf 11
Ontwerpadvies

Amendement

11. neemt met voldoening kennis van de
door de Commissie gehanteerde aanpak
van gelaagd bestuur ("multilevel
governance"), die nodig is om werkelijke
AM\856028NL.doc
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participatie van regionale en lokale
politieke en economische spelers te
waarborgen;

participatie van regionale en lokale
politieke en economische spelers te
waarborgen; om deze gedecentraliseerde
aanpak te benadrukken, stelt de sluiting
voor van een "Territoriaal pact voor
lokale en regionale overheden over de
Europa 2020-strategie" in elke lidstaat,
om ervoor te zorgen dat de lokale en
regionale overheden meer bij de
uitvoering van de Europa 2020-strategie
betrokken zijn;
Or. en

Amendement 59
Iosif Matula
Ontwerpadvies
Paragraaf 11
Ontwerpadvies

Amendement

11. neemt met voldoening kennis van de
door de Commissie gehanteerde aanpak
van gelaagd bestuur ("multilevel
governance"), die nodig is om werkelijke
participatie van regionale en lokale
politieke en economische spelers te
waarborgen;

11. neemt met voldoening kennis van de
door de Commissie gehanteerde aanpak
van gelaagd bestuur ("multilevel
governance"); roept de lidstaten op om
hier het initiatief te nemen en zorg te
dragen voor een beduidende rol voor
plaatselijke en regionale overheden; acht
een dergelijke aanpak nodig om
werkelijke participatie van regionale en
lokale politieke en economische spelers te
waarborgen;
Or. ro

Amendement 60
Ramona Nicole Mănescu
Ontwerpadvies
Paragraaf 11
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Ontwerpadvies

Amendement

11. neemt met voldoening kennis van de
door de Commissie gehanteerde aanpak
van gelaagd bestuur ("multilevel
governance"), die nodig is om werkelijke
participatie van regionale en lokale
politieke en economische spelers te
waarborgen;

11. neemt met voldoening kennis van de
door de Commissie gehanteerde aanpak
van gelaagd bestuur ("multilevel
governance"), die nodig is om werkelijke
participatie van regionale en lokale
politieke en economische spelers te
waarborgen; benadrukt het feit dat de
gelaagde aanpak niet alleen verticaal
maar ook horizontaal moet worden
gevolgd, tussen actoren die op hetzelfde
niveau staan, op alle beleidsterreinen van
de Unie met gedeelde bevoegdheden,
inclusief het cohesiebeleid;
Or. en

Amendement 61
Nuno Teixeira
Ontwerpadvies
Paragraaf 11
Ontwerpadvies

Amendement

11. neemt met voldoening kennis van de
door de Commissie gehanteerde aanpak
van gelaagd bestuur ("multilevel
governance"), die nodig is om werkelijke
participatie van regionale en lokale
politieke en economische spelers te
waarborgen;

11. neemt met voldoening kennis van de
door de Commissie gehanteerde aanpak
van gelaagd bestuur ("multilevel
governance"), die nodig is om werkelijke
participatie van regionale en lokale
politieke en economische spelers te
waarborgen; onderstreept de noodzaak
van een grotere betrokkenheid van
regionale en lokale overheden bij de
opbouw van de interne markt,
overeenkomstig de beginselen van
subsidiariteit en partnerschap, en wel in
alle stadia van het besluitvormingsproces;
Or. pt
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Amendement 62
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
Ontwerpadvies
Paragraaf 11
Ontwerpadvies

Amendement

11. neemt met voldoening kennis van de
door de Commissie gehanteerde aanpak
van gelaagd bestuur ("multilevel
governance"), die nodig is om werkelijke
participatie van regionale en lokale
politieke en economische spelers te
waarborgen;

11. neemt met voldoening kennis van de
door de Commissie gehanteerde aanpak
van gelaagd bestuur ("multilevel
governance"), die nodig is om werkelijke
participatie van regionale en lokale
politieke en economische spelers in de
besluitvorming te waarborgen;
Or. en

Amendement 63
Vasilica Viorica Dăncilă
Ontwerpadvies
Paragraaf 11
Ontwerpadvies

Amendement

11. neemt met voldoening kennis van de
door de Commissie gehanteerde aanpak
van gelaagd bestuur ("multilevel
governance"), die nodig is om werkelijke
participatie van regionale en lokale
politieke en economische spelers te
waarborgen;

11. neemt met voldoening kennis van de
door de Commissie gehanteerde aanpak
van gelaagd bestuur ("multilevel
governance"), die nodig is om werkelijke
participatie van regionale en lokale
politieke en economische spelers te
waarborgen; dringt aan op steun voor de
ontwikkeling van een reeks publiekprivate partnerschappen op lokaal en
regionaal niveau, om de betrokken
overheden in staat te stellen de uitdaging
aan te gaan van de nieuwe vormen van
mededinging die in the mondiale
economie tot ontwikkeling komen;
Or. ro
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Amendement 64
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
Ontwerpadvies
Paragraaf 12
Ontwerpadvies

Amendement

12. verzoekt de Commissie het Comité van
de Regio's en het Parlement bij een en
ander te blijven betrekken, en met hen
samen te werken ten einde continu toezicht
te blijven houden op de potentiële en
concrete gevolgen van de verbreding van
de interne markt voor regio's; is dan ook
ingenomen met het concept van een forum
voor de interne markt.

12. verzoekt de Commissie het Comité van
de Regio's en het Europees Parlement bij
een en ander te blijven betrekken, en nauw
met hen samen te werken ten einde continu
toezicht te blijven houden op de potentiële
en concrete gevolgen van de verbreding
van de interne markt voor regio's; is dan
ook ingenomen met het concept van een
forum voor de interne markt.
Or. en

Amendement 65
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
Ontwerpadvies
Paragraaf 12
Ontwerpadvies

Amendement

12. verzoekt de Commissie het Comité van
de Regio's en het Parlement bij een en
ander te blijven betrekken, en met hen
samen te werken ten einde continu toezicht
te blijven houden op de potentiële en
concrete gevolgen van de verbreding van
de interne markt voor regio's; is dan ook
ingenomen met het concept van een forum
voor de interne markt.

12. is blij over de rol die het Comité van
de Regio’s heeft vervuld bij het betrekken
van lokale en regionale partijen bij het
debat over de Single Market Act; verzoekt
de Commissie het Comité van de Regio's
en het Parlement bij een en ander te blijven
betrekken, en met hen samen te werken ten
einde continu toezicht te blijven houden op
de potentiële en concrete gevolgen van de
verbreding van de interne markt voor
regio's; is dan ook ingenomen met het
concept van een forum voor de interne
markt.
Or. fr
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Amendement 66
Heide Rühle
Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
12 bis. verwelkomt de grotere
inspanningen van de Commissie om het
algemene publiek bij het
raadplegingsproces te betrekken; merkt
op dat bij die raadpleging rekening moet
worden gehouden met de nieuwe
bijzondere rol van plaatselijke en
regionale overheden, omdat die het zijn
die de EU-bepalingen ten uitvoer moeten
brengen; acht het dan ook niet juist dat op
de lijst in het voorstel van de Commissie
(COM(2010) 608, Voorstel 48)‘territoriale
lichamen’ als laatste gesprekspartners
voor de raadpleging staan genoemd;
verzoekt de Commissie de rol van de
plaatselijke en regionale overheden
dienovereenkomstig op te waarderen,
overeenkomstig het Verdrag van
Lissabon;
Or. de

Amendement 67
Heide Rühle
Ontwerpadvies
Paragraaf 12 ter (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
12 ter. acht het nodig de plaatselijke en
regionale overheden te betrekken bij de
ontwikkeling en uitbouw van het
informatiesysteem voor de interne markt,
om onnodige bureaucratie en
buitensporige lasten op plaatselijk niveau
te vermijden;
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Or. de
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