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30.1.2013 A7-0019/4 

Amendement  4 

Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0019/2013 

Andreas Schwab 

Governance van de interne markt 

02012/2260(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat een goed werkende en 

doeltreffende interne markt op basis van 

een socialemarkteconomie met een groot 

concurrentievermogen meer dan ooit 

noodzakelijk is om de Europese economie 

nieuw leven in te blazen, de groei en het 

concurrentievermogen te stimuleren en 

banen te creëren; overwegende dat de 

interne markt op dat doel moet zijn gericht 

door een concreet antwoord te bieden op de 

crisis en tegelijkertijd de veiligheid van de 

consument te waarborgen en de sociale 

cohesie te bevorderen; 

A. overwegende dat een goed werkende en 

doeltreffende interne markt op basis van 

een socialemarkteconomie met een groot 

concurrentievermogen en gericht op 

volledige werkgelegenheid en sociale 

vooruitgang meer dan ooit noodzakelijk is 

om de Europese economie nieuw leven in 

te blazen, de groei en het 

concurrentievermogen te stimuleren en 

banen te creëren; overwegende dat de 

interne markt op dat doel moet zijn gericht 

door een concreet antwoord te bieden op de 

crisis en tegelijkertijd de veiligheid van de 

consument te waarborgen en de sociale 

cohesie te bevorderen; 

Or. en 
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30.1.2013 A7-0019/5 

Amendement  5 

Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0019/2013 

Andreas Schwab 

Governance van de interne markt 

2012/2260(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de interne markt 

fungeert als de ruggengraat van de Unie, en 

dat de goede werking ervan de grondslag 

en het fundament vormt voor het 

economisch en sociaal herstel in Europa, 

en dat een en ander derhalve van uitermate 

groot belang is; overwegende dat in dat 

verband de eerbiediging van de sociale 

rechten, conform de nationale wetgeving 

en de praktijken met betrekking tot het 

recht van de Unie, onontbeerlijk is; 

J. overwegende dat de interne markt 

fungeert als de ruggengraat van de Unie, en 

dat de goede werking ervan de grondslag 

en het fundament vormt voor het 

economisch en sociaal herstel in Europa, 

en dat een en ander derhalve van uitermate 

groot belang is; overwegende dat in dit 

verband de eerbiediging van de sociale 

rechten en collectieve overeenkomsten, 

conform de nationale wetgeving en 

praktijken, onontbeerlijk is; 

Or. en 
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30.1.2013 A7-0019/6 

Amendement  6 

Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0019/2013 

Andreas Schwab 

Governance van de interne markt 

02012/2260(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging O 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

O. overwegende dat de voorzitter van de 

Europese Raad in zijn bovengenoemd 

verslag van 26 juni 2012 heeft benadrukt 

dat volledige compatibiliteit met de interne 

markt, alsook openheid en transparantie 

van groot belang zijn om tot een diepere 

economische en monetaire unie te komen; 

overwegende dat de voorzitter van de 

Europese Raad in het eindrapport van 5 

december 2012 verder de noodzaak heeft 

onderstreept om de interne markt op korte 

termijn te voltooien omdat zij een krachtig 

instrument is om de groei te bevorderen; 

Schrappen 

Or. en 
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30.1.2013 A7-0019/7 

Amendement  7 

Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0019/2013 

Andreas Schwab 

Governance van de interne markt 

2012/2260(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging T 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

T. overwegende dat de lidstaten en de 

Commissie een "internemarkttest" op het 

niveau van de lidstaten moeten invoeren 

om na te gaan of nieuwe nationale 

wetgeving negatieve gevolgen kan hebben 

voor de efficiënte werking van de interne 

markt; overwegende dat de Commissie 

zich zou moeten beraden over de 

toepasbaarheid van een meldsysteem voor 

nationale wetgevingsontwerpen die een 

negatieve invloed op de werking van de 

interne markt kunnen hebben, een en ander 

ter aanvulling van de procedure van 

Richtlijn 98/34/EG om een horizontaal 

instrument te creëren, het preventieve 

karakter daarvan te versterken wanneer de 

Commissie een omstandig advies uitbrengt 

over een ontwerpwet, en de toepassing 

daarvan te garanderen ten einde de 

incorrecte toepassing van EU-wetgeving 

op lokaal niveau tegen te gaan; 

T. overwegende dat de lidstaten en de 

Commissie een "internemarkttest" op het 

niveau van de lidstaten moeten invoeren 

om na te gaan of nieuwe nationale 

wetgeving negatieve gevolgen kan hebben 

voor de efficiënte werking van de interne 

markt; overwegende dat de Commissie 

zich zou moeten beraden over de 

toepasbaarheid van een 

raadplegingsmechanisme dat de lidstaten 

op hun verzoek hulp kan bieden in het 

geval van nationale wetgevingsontwerpen 

die een negatieve invloed op de werking 

van de interne markt kunnen hebben, een 

en ander ter aanvulling van de procedure 

van Richtlijn 98/34/EG om een horizontaal 

instrument te creëren, het preventieve 

karakter daarvan te versterken wanneer de 

Commissie een omstandig advies uitbrengt 

over een ontwerpwet, en de toepassing 

daarvan te garanderen ten einde de 

incorrecte toepassing van EU-wetgeving 

op lokaal niveau tegen te gaan; 

Or. en 
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30.1.2013 A7-0019/8 

Amendement  8 

Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0019/2013 

Andreas Schwab 

Governance van de interne markt 

2012/2260(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging AM bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   AM bis. overwegende dat de Single 

Market Act de aankondiging van de 

openbaarmaking van een voorstel van de 

Commissie voor een verordening 

betreffende de uitoefening van het recht 

om collectieve actie te voeren omvat; 

merkt op dat dit voorstel in september 

2012 is ingetrokken; hoopt dat de 

Commissie een aangepast voorstel indient 

met betrekking tot het recht om collectieve 

actie te voeren; 

Or. en 



 

AM\925679NL.doc  PE503.571v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

30.1.2013 A7-0019/9 

Amendement  9 

Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0019/2013 

Andreas Schwab 

Governance van de interne markt 

2012/2260INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging BK 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

BK. overwegende dat het verslag een 

aantal prioriteiten voor de energie- en de 

vervoersmarkt opsomt, en overwegende 

dat veel van die prioriteiten wijzen op een 

gebrek aan nationale en Europese 

investeringen en concurrentiekracht op 

sommige terreinen; overwegende dat er 

behoefte is aan verder onderzoek en 

feitelijke informatie over deze markten om 

met overtuigingskracht te kunnen pleiten 

voor specifieke acties en oproepen tot de 

lidstaten; overwegende dat een 

geïntegreerde, interoperabele en 

toegankelijke Europese 

vervoersinfrastructuur, de 

totstandbrenging van een interne 

energiemarkt, en tegelijkertijd een 

robuuste concurrentiecapaciteit en betere 

bescherming van de consument en een 

ambitieus Europees industriebeleid van 

vitaal belang zijn om de goede werking 

van de interne markt te kunnen 

garanderen; 

BK. overwegende dat het belangrijk is dat 

het de lidstaten vrij staat de manier te 

bepalen waarop zij hun openbaarvervoer- 

en energiesector organiseren; 

overwegende dat een ambitieus Europees 

industriebeleid van vitaal belang is; 

Or. en 
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30.1.2013 A7-0019/10 

Amendement  10 

Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0019/2013 

Andreas Schwab 

Governance van de interne markt 

2012/2260(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging BM 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

BM. overwegende dat de burgers van de 

Unie nog niet ten volle hebben 

geprofiteerd van de mogelijkheden die de 

interne markt op tal van terreinen te bieden 

heeft, met name voor het vrije verkeer van 

personen en werknemers; overwegende dat 

de arbeidsmobiliteit in heel Europa nog 

steeds te gering is en dat er behoefte is aan 

krachtigere maatregelen om de nog 

resterende belemmeringen weg te nemen 

en het beginsel van gelijke behandeling 

van werknemers in het kader van de 

toepassing van de Verdragen en 

overeenkomstig de nationale wetgevingen 

en praktijken te garanderen;  

BM. overwegende dat de Europese burgers 

nog niet ten volle hebben geprofiteerd van 

de mogelijkheden die de interne markt op 

tal van terreinen te bieden heeft, met name 

voor het vrije verkeer van personen en 

werknemers; overwegende dat er behoefte 

is aan krachtigere maatregelen om het 

beginsel van gelijke behandeling van 

werknemers in het kader van de toepassing 

van de Verdragen en overeenkomstig de 

nationale wetgevingen en praktijken te 

garanderen; 

Or. en 

 

 


