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Amendement 1
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat betere governance van 
de interne markt enorme mogelijkheden 
voor handel, investeringen en het benutten 
van arbeidskracht biedt en de 
vooruitzichten voor lokale en regionale 
groei in belangrijke mate zou kunnen 
verbeteren;

1. is van oordeel dat betere governance van 
de interne markt enorme mogelijkheden 
voor handel, investeringen en de 
arbeidsmarkt biedt en de vooruitzichten 
voor lokale en regionale groei in 
belangrijke mate zou kunnen verbeteren;

Or. de

Amendement 2
Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat betere governance van 
de interne markt enorme mogelijkheden 
voor handel, investeringen en het benutten
van arbeidskracht biedt en de 
vooruitzichten voor lokale en regionale 
groei in belangrijke mate zou kunnen 
verbeteren;

1. is van oordeel dat goede governance van 
de interne markt enorme mogelijkheden 
voor handel, investeringen en organisatie
van arbeidskracht biedt en de 
vooruitzichten voor lokale en regionale
groei in belangrijke mate zou kunnen 
verbeteren;

Or. en

Amendement 3
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat goede governance 
van de interne markt en verdere 
ontwikkeling van de regio's elkaar 
aanvullen en samen zorgen voor een sterk 
Europa dat gekenmerkt wordt door 
cohesie en concurrentievermogen;

Or. ro

Amendement 4
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat lokale en regionale 
actoren vele taken vervullen waarop de 
EU-wetgeving inzake de interne markt van 
invloed is, met name op het gebied van 
aanbestedingen van overheidsopdrachten, 
staatssteun, diensten van algemeen 
economisch belang en concessies;

2. wijst erop dat lokale en regionale 
actoren vele taken vervullen waarop de 
EU-wetgeving inzake de interne markt van 
invloed is, met name op het gebied van 
aanbestedingen van overheidsopdrachten, 
staatssteun en diensten van algemeen 
economisch belang;

Or. de

Amendement 5
Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat lokale en regionale 
actoren vele taken vervullen waarop de 
EU-wetgeving inzake de interne markt van 
invloed is, met name op het gebied van 
aanbestedingen van overheidsopdrachten, 
staatssteun, diensten van algemeen 

2. wijst erop dat lokale en regionale 
actoren vele door de EU-wetgeving inzake 
de interne markt beoogde taken vervullen, 
met name op het gebied van 
aanbestedingen van overheidsopdrachten, 
staatssteun, diensten van algemeen 
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economisch belang en concessies; economisch belang en concessies;

Or. en

Amendement 6
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat voor een 
doeltreffende governance van de interne 
markt gelijkelijk rekening moet worden 
gehouden met de belangen van alle 
regionale belanghebbenden en dat er 
alleen zo voor kan worden gezorgd dat de 
interne markt optimaal functioneert en 
dat de consument meer vertrouwen krijgt
in de instanties die die markt besturen;

Or. ro

Amendement 7
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat zowel het beginsel van 
lokaal en regionaal zelfbestuur, dat 
expliciet erkend is in het Verdrag van 
Lissabon, als de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid de 
hoekstenen moeten zijn van iedere 
toekomstige beleidsontwikkeling inzake de 
interne markt;

3. benadrukt dat in de interne markt naar 
behoren rekening moet worden gehouden 
met het beginsel van lokaal en regionaal 
zelfbestuur, dat expliciet erkend is in het 
Verdrag van Lissabon, alsook met de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid;

Or. fr
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Amendement 8
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. beveelt aan lokale en regionale 
autoriteiten en hun koepelorganisaties uit 
alle lidstaten te vragen voorstellen te doen 
voor de beste manier om tot de volledige 
verwezenlijking van de interne markt te 
komen en alle openbare instellingen aan 
te moedigen een op dit doel gerichte 
procedure voor openbare raadplegingen 
en publieke debatten op te zetten;

4. beveelt aan dat lokale en regionale 
autoriteiten en hun koepelorganisaties uit 
alle lidstaten voorstellen moeten kunnen
doen voor de beste manier om tot de 
volledige verwezenlijking van de interne 
markt te komen;

Or. fr

Amendement 9
Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. beveelt aan lokale en regionale 
autoriteiten en hun koepelorganisaties uit 
alle lidstaten te vragen voorstellen te doen 
voor de beste manier om tot de volledige 
verwezenlijking van de interne markt te 
komen en alle openbare instellingen aan 
te moedigen een op dit doel gerichte 
procedure voor openbare raadplegingen 
en publieke debatten op te zetten;

4. beveelt aan lokale en regionale 
autoriteiten uit alle lidstaten te vragen 
voorstellen te doen voor de beste manier 
om tot de volledige verwezenlijking van de 
interne markt te komen;

Or. en

Amendement 10
Vasilica Viorica Dăncilă
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. beveelt aan lokale en regionale 
autoriteiten en hun koepelorganisaties uit 
alle lidstaten te vragen voorstellen te doen 
voor de beste manier om tot de volledige 
verwezenlijking van de interne markt te 
komen en alle openbare instellingen aan te 
moedigen een op dit doel gerichte 
procedure voor openbare raadplegingen en 
publieke debatten op te zetten;

4. beveelt aan lokale en regionale 
autoriteiten en hun koepelorganisaties uit 
alle lidstaten te vragen voorstellen te doen 
voor de beste manier om tot de volledige 
verwezenlijking van de interne markt te 
komen en alle openbare instellingen aan te 
moedigen een op dit doel gerichte 
procedure voor openbare raadplegingen en 
publieke debatten op te zetten, gevolgd 
door op doelgroepen gerichte 
voorlichtingscampagnes;

Or. ro

Amendement 11
Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. beveelt aan dat de Commissie, in 
aanvulling op raadplegingsprocedures en 
een versterkte dialoog met lokale en 
regionale autoriteiten die EU-wetgeving 
moeten handhaven, diepgaande 
territoriale effectbeoordelingen maakt en 
met overtuigende argumenten uiteenzet 
dat er behoefte is aan regelgeving inzake 
de interne markt voordat er enige 
wetgevingsvoorstellen worden 
aangenomen;

Schrappen

Or. en

Amendement 12
Iosif Matula
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. beveelt aan dat de Commissie, in 
aanvulling op raadplegingsprocedures en 
een versterkte dialoog met lokale en 
regionale autoriteiten die EU-wetgeving 
moeten handhaven, diepgaande territoriale 
effectbeoordelingen maakt en met 
overtuigende argumenten uiteenzet dat er 
behoefte is aan regelgeving inzake de 
interne markt voordat er enige 
wetgevingsvoorstellen worden 
aangenomen;

5. beveelt aan dat de Commissie, in 
aanvulling op raadplegingsprocedures en 
een versterkte dialoog met lokale en 
regionale autoriteiten die EU-wetgeving 
moeten handhaven, diepgaande territoriale 
effectbeoordelingen maakt die gebaseerd 
zijn op specifieke plaatselijke en lokale 
kenmerken en met overtuigende 
argumenten uiteenzet dat er behoefte is aan 
regelgeving inzake de interne markt 
voordat er enige wetgevingsvoorstellen 
worden aangenomen;

Or. ro

Amendement 13
Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat hoogwaardige en 
toegankelijke diensten van algemeen 
belang cruciaal zijn voor lokale 
gemeenschappen en dat het aanbieden van 
lokale en regionale openbare diensten van 
belang is voor de economische, sociale en 
territoriale cohesie en om die reden veel 
mogelijkheden biedt, en wijst erop dat er
bij de verdere ontwikkeling van de interne 
markt beter rekening gehouden moet 
worden met de belangen van lokale en 
regionale autoriteiten;

6. wijst erop dat hoogwaardige en 
toegankelijke diensten van algemeen 
belang cruciaal zijn voor lokale en 
regionale gemeenschappen en dat het 
aanbieden van lokale en regionale 
openbare diensten van belang is voor de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
en dat daarom bij de verdere ontwikkeling
van de interne markt ten volle rekening 
gehouden moet worden met het potentieel 
en de belangen van lokale en regionale 
autoriteiten;

Or. en
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Amendement 14
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat hoogwaardige en 
toegankelijke diensten van algemeen 
belang cruciaal zijn voor lokale 
gemeenschappen en dat het aanbieden van 
lokale en regionale openbare diensten van 
belang is voor de economische, sociale en 
territoriale cohesie en om die reden veel 
mogelijkheden biedt, en wijst erop dat er 
bij de verdere ontwikkeling van de interne 
markt beter rekening gehouden moet 
worden met de belangen van lokale en 
regionale autoriteiten;

6. wijst erop dat hoogwaardige en 
toegankelijke diensten van algemeen 
belang cruciaal zijn voor lokale 
gemeenschappen en dat het aanbieden van 
lokale en regionale openbare diensten van 
belang is voor de economische, sociale en 
territoriale cohesie en dat er bij de verdere 
ontwikkeling van de interne markt in de 
eerste plaats rekening gehouden moet 
worden met het potentieel en de belangen 
van lokale en regionale autoriteiten;

Or. ro

Amendement 15
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat het voor een 
sterke en dynamische interne markt 
onontbeerlijk is dat er kwalitatief 
hoogwaardige openbare diensten worden 
aangeboden aan de burgers van elke regio 
van de Europese Unie;

Or. ro

Amendement 16
Karin Kadenbach
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat de governance van de 
interne markt structureel verbonden moet 
zijn met het cohesiebeleid en de 
belangrijkste prioriteiten van de Unie, met 
name met die van de Europa 2020-
strategie; stelt voor om territoriale pacten 
te sluiten waarbinnen lokale en regionale 
autoriteiten hun activiteiten en middelen 
kunnen bundelen om de interne markt te 
verstevigen overeenkomstig de 
Europa 2020-strategie en de 
vlaggenschipinitiatieven;

7. benadrukt dat de governance van de 
interne markt verbonden moet zijn met het 
cohesiebeleid en de belangrijkste 
prioriteiten van de Unie, met name met die 
van de Europa 2020-strategie; stelt voor 
om territoriale pacten te sluiten waarbinnen 
lokale en regionale autoriteiten hun 
activiteiten en middelen kunnen bundelen 
om de interne markt te verstevigen 
overeenkomstig de Europa 2020-strategie 
en de vlaggenschipinitiatieven;

Or. en

Amendement 17
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat het cohesiebeleid kan 
zorgen voor snellere convergentie door 
integratie en grotere betrokkenheid binnen 
de interne markt; om dit te bereiken moet 
het beleid gericht blijven op de aanpak 
van onvolkomenheden in de 
marktwerking en ervoor zorgen dat regio's 
hun ontwikkelingspotentieel binnen de 
context van de Europese economische 
integratie ten volle benutten;

8. is van mening dat het cohesiebeleid kan 
zorgen voor snellere convergentie door 
integratie en grotere betrokkenheid binnen 
de interne markt; om dit te bereiken moet 
het beleid ervoor zorgen dat regio's hun 
ontwikkelingspotentieel binnen de context 
van de Europese economische integratie 
ten volle benutten;

Or. de

Amendement 18
Karin Kadenbach
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat het cohesiebeleid kan 
zorgen voor snellere convergentie door 
integratie en grotere betrokkenheid binnen 
de interne markt; om dit te bereiken moet 
het beleid gericht blijven op de aanpak van 
onvolkomenheden in de marktwerking en 
ervoor zorgen dat regio's hun 
ontwikkelingspotentieel binnen de context 
van de Europese economische integratie 
ten volle benutten;

8. is van mening dat het cohesiebeleid kan 
zorgen voor snellere convergentie door 
integratie en grotere betrokkenheid binnen 
de interne markt; om dit te bereiken moet 
het beleid gericht blijven op de aanpak van 
gebreken in de marktwerking en ervoor 
zorgen dat regio's hun 
ontwikkelingspotentieel binnen de context 
van de Europese economische integratie 
ten volle benutten;

Or. en

Amendement 19
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat het cohesiebeleid kan 
zorgen voor snellere convergentie door 
integratie en grotere betrokkenheid binnen 
de interne markt; om dit te bereiken moet 
het beleid gericht blijven op de aanpak van 
onvolkomenheden in de marktwerking en
ervoor zorgen dat regio's hun 
ontwikkelingspotentieel binnen de context 
van de Europese economische integratie
ten volle benutten;

8. is van mening dat het cohesiebeleid kan 
zorgen voor snellere convergentie door 
integratie en grotere betrokkenheid binnen 
de interne markt; om dit te bereiken moet 
het beleid gericht blijven op de aanpak van 
onvolkomenheden in de marktwerking om
ervoor te zorgen dat de regio's hun 
ontwikkelingspotentieel ten volle benutten, 
alsook op de consolidatie van de 
territoriale samenwerking op 
grensoverschrijdend niveau binnen de 
context van de Europese economische 
integratie;

Or. ro

Amendement 20
Alain Cadec
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Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. beschouwt iedere 
voorwaardelijkheidsclausule in de 
structuurfondsen om de lidstaten die de 
meeste discipline aan de dag leggen bij 
het omzetten van richtlijnen voor de 
interne markt te belonen als onwenselijk 
en is van mening dat het onbillijk zou zijn 
om de hefboomwerking van de financiële 
ondersteuning door de EU te gebruiken 
als stimulans voor de tijdige omzetting 
van regelgeving voor de interne markt.

Schrappen

Or. fr

Amendement 21
Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. beschouwt iedere 
voorwaardelijkheidsclausule in de 
structuurfondsen om de lidstaten die de 
meeste discipline aan de dag leggen bij 
het omzetten van richtlijnen voor de 
interne markt te belonen als onwenselijk 
en is van mening dat het onbillijk zou zijn 
om de hefboomwerking van de financiële 
ondersteuning door de EU te gebruiken 
als stimulans voor de tijdige omzetting 
van regelgeving voor de interne markt.

Schrappen

Or. en

Amendement 22
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies Amendement

9. beschouwt iedere 
voorwaardelijkheidsclausule in de 
structuurfondsen om de lidstaten die de 
meeste discipline aan de dag leggen bij 
het omzetten van richtlijnen voor de 
interne markt te belonen als onwenselijk
en is van mening dat het onbillijk zou zijn 
om de hefboomwerking van de financiële 
ondersteuning door de EU te gebruiken 
als stimulans voor de tijdige omzetting van 
regelgeving voor de interne markt.

9. acht voorwaardelijkheidsclausules in de 
structuurfondsen zinvol en is ervan 
overtuigd dat tijdige omzetting van 
regelgeving voor de interne markt de 
doeltreffendheid van de EU-subsidies 
vergroot;

Or. de

Amendement 23
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. beschouwt iedere 
voorwaardelijkheidsclausule in de 
structuurfondsen om de lidstaten die de 
meeste discipline aan de dag leggen bij 
het omzetten van richtlijnen voor de 
interne markt te belonen als onwenselijk 
en is van mening dat het onbillijk zou zijn 
om de hefboomwerking van de financiële 
ondersteuning door de EU te gebruiken 
als stimulans voor de tijdige omzetting van 
regelgeving voor de interne markt.

9. concludeert dat vormen van 
conditionaliteit in de structuurfondsen
gekoppeld zouden kunnen worden aan de
omzetting van de interne-marktrichtlijnen 
in de lidstaten maar meent dat dergelijke 
maatregelen alleen als laatste redmiddel 
moeten worden gebruikt en dat het
gebruiken van de EU-steun om tot tijdige 
omzetting van regelgeving voor de interne 
markt aan te zetten goed afgewogen moet 
worden;

Or. en

Amendement 24
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt dat met name de 
Europese territoriale samenwerking 
gebaseerd is op concepten die 
vergelijkbaar zijn met die van de interne 
markt, zoals het bevorderen van 
grensovertredende interacties en het 
wederzijds profiteren van regionale en 
plaatselijke infrastructuur, investeringen 
en markten;

Or. en

Amendement 25
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. is van mening dat het 
foutenpercentage in het Cohesiebeleid in 
belangrijke mate te wijten is aan interne-
marktbeleid op gebieden als 
overheidsopdrachten, en benadrukt dat 
betere uitvoering van de interne-
marktwetgeving een belangrijke 
voorwaarde is voor het verlagen van dit 
foutenpercentage;

Or. en


