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Amendement   1 

Evelyne Gebhardt 

 

Ontwerpresolutie 

Titel 1 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

over een Europese agenda voor de 

deeleconomie 

over een Europese agenda voor de 

economie van tussenpersonen1 bis 

 _________________ 

 1 bis (Horizontaal amendement dat van 

toepassing is op de gehele tekst. 

Or. en 

 

Amendement   2 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 2 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 - gezien de resolutie van 24 

november 2016 over nieuwe 

opportuniteiten voor kleine 

vervoersondernemingen, met inbegrip van 

deeleconomiemodellen1 bis, 

 _________________ 

 1 bis Aangenomen teksten, 

P8_TA(2016)0455. 

Or. en 

 

Amendement   3 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 2 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 - gezien de vergadering van de 

Groep op hoog niveau 
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concurrentievermogen en groei van de 

Raad op 12 september 2016 en de 

discussienota van het voorzitterschap1 bis, 

 _________________ 

 1 bis 

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu

ment/ST-11834-2016-INIT/en/pdf 

Or. en 

 

Amendement   4 

Evelyne Gebhardt 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 7 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 - gezien de resolutie van het 

Europees Parlement van 19 januari 2017 

over de Europese pijler van sociale 

rechten, 

Or. en 

 

Amendement   5 

Virginie Rozière 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging -A (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 -A. overwegende dat men zich moet 

afvragen of de term "deeleconomie" wel 

adequaat is, aangezien we steeds meer te 

maken hebben met "professionals in de 

deeleconomie"; 

Or. fr 

 

Amendement   6 

Philippe Juvin 
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Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de deeleconomie 

op het stuk van gebruikers, transacties en 

inkomsten in de afgelopen jaren een snelle 

groei heeft doorgemaakt doordat zij 

opnieuw vorm geeft aan de wijze waarop 

producten en diensten worden geleverd en 

doordat zij gevestigde bedrijven op vele 

economische gebieden voor uitdagingen 

heeft gesteld; 

A. overwegende dat de deeleconomie 

op het stuk van gebruikers, transacties en 

inkomsten in de afgelopen jaren een snelle 

groei heeft doorgemaakt doordat zij 

opnieuw vorm geeft aan de wijze waarop 

producten en diensten worden geleverd en 

doordat zij gevestigde economische 

modellen op vele gebieden voor 

uitdagingen heeft gesteld; 

Or. fr 

 

Amendement   7 

Virginie Rozière 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de deeleconomie 

op het stuk van gebruikers, transacties en 

inkomsten in de afgelopen jaren een snelle 

groei heeft doorgemaakt doordat zij 

opnieuw vorm geeft aan de wijze waarop 

producten en diensten worden geleverd en 

doordat zij gevestigde bedrijven op vele 

economische gebieden voor uitdagingen 

heeft gesteld; 

A. overwegende dat de deeleconomie 

op het stuk van gebruikers, transacties en 

inkomsten in de afgelopen jaren een snelle 

groei heeft doorgemaakt doordat zij 

opnieuw vorm geeft aan de wijze waarop 

producten en diensten worden geleverd, 

doordat zij het economische evenwicht 

van de waardeketen verstoort en doordat 

zij gevestigde bedrijven op vele 

economische gebieden voor uitdagingen 

heeft gesteld; 

Or. fr 

 

Amendement   8 

Pina Picierno 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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A. overwegende dat de deeleconomie 

op het stuk van gebruikers, transacties en 

inkomsten in de afgelopen jaren een snelle 

groei heeft doorgemaakt doordat zij 

opnieuw vorm geeft aan de wijze waarop 

producten en diensten worden geleverd en 

doordat zij gevestigde bedrijven op vele 

economische gebieden voor uitdagingen 

heeft gesteld; 

A. overwegende dat de deeleconomie 

op het stuk van gebruikers, 

werkgelegenheid, transacties en inkomsten 

in de afgelopen jaren een snelle groei heeft 

doorgemaakt doordat zij opnieuw vorm 

geeft aan de wijze waarop producten en 

diensten worden geleverd en doordat zij 

gevestigde bedrijven op vele economische 

gebieden voor uitdagingen heeft gesteld; 

Or. it 

 

Amendement   9 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat in een onderzoek 

van PricewaterhouseCoopers voor de 

Commissie wordt voorspeld dat tegen 

2025 de deeleconomie op veel gebieden 

een serieuze concurrent zal zijn van de 

traditionele tegenhanger, met platforms in 

vijf sectoren die over heel Europa 

genomen meer dan 80 miljard EUR aan 

inkomsten genereren en bijna 570 miljard 

EUR aan transacties mogelijk maken1 bis; 

 _________________ 

 1 bis http://press.pwc.com/News-

releases/europe-s-five-key-sharing-

economy-sectors-could-deliver--570-

billion-by-2025/s/45858e92-e1a7-4466-

a011-a7f6b9bb488f 

Or. en 

 

Amendement   10 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat de deeleconomie 

noch een alternatief biedt voor, noch een 

concurrent is van de traditionele 

economie, maar veeleer nieuwe 

uitdagingen en kansen biedt; 

Or. en 

 

Amendement   11 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat de deeleconomie 

EU-burgers maatschappelijke voordelen 

oplevert, 

Or. pl 

 

Amendement   12 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 A ter. overwegende dat 

PricewaterhouseCoopers ook voorspelt 

dat de inkomsten van de deeleconomie 

met 35-40 % per jaar in Europa zullen 

groeien en in 2025 naar verwachting rond 

50 % van de verhuursector zal 

vertegenwoordigen1 bis; 

 _________________ 

 1 bis 

http://www.pwc.co.uk/issues/megatrends/c

ollisions/sharingeconomy/the-sharing-

economy-sizing-the-revenue-

opportunity.html 
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Or. en 

 

Amendement   13 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat deze radicale 

veranderingen een grote weerslag hebben 

op het juridische landschap, omdat de 

bestaande grenzen tussen consument en 

dienstverlener, werknemer en 

zelfstandige, en professionele en niet-

professionele dienstverlening vervagen 

waardoor vele cruciale gebieden van het 

EU-recht op de proef worden gesteld; 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   14 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat deze radicale 

veranderingen een grote weerslag hebben 

op het juridische landschap, omdat de 

bestaande grenzen tussen consument en 

dienstverlener, werknemer en zelfstandige, 

en professionele en niet-professionele 

dienstverlening vervagen waardoor vele 

cruciale gebieden van het EU-recht op de 

proef worden gesteld; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) 

Or. fr 

 

Amendement   15 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 
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Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat de kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's) de 

belangrijkste motor van de Europese 

economie zijn en dat zij in 2014 99,8 % 

van alle ondernemingen buiten de 

financiële sector vertegenwoordigden en 

twee van de drie banen voor hun rekening 

namen; 

Or. en 

 

Amendement   16 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat de deeleconomie 

mogelijkheden biedt voor jongeren, 

migranten, deeltijdwerkers en ouderen om 

tot de arbeidsmarkt toe te treden; 

Or. en 

 

Amendement   17 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat de modellen van 

de deeleconomie kunnen helpen de 

participatie van vrouwen in de 

arbeidsmarkt en de economie te 

bevorderen, door mogelijkheden te bieden 

met betrekking tot flexibele vormen van 
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ondernemerschap en werk; 

Or. en 

 

Amendement   18 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Florent Marcellesi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat modellen van de 

deeleconomie kunnen helpen de 

participatie van vrouwen in de 

arbeidsmarkt en de economie te 

bevorderen, door mogelijkheden te bieden 

met betrekking tot flexibele vormen van 

ondernemerschap en werk; 

Or. en 

 

Amendement   19 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat deze radicale 

veranderingen een aanzienlijke en vaak 

zeer negatieve weerslag hebben op de 

werkgelegenheid ondanks de kansen die 

deze economische sector kan bieden; 

Or. fr 

 

Amendement   20 

Virginie Rozière 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat de uiteenlopende 

bedrijfsmodellen volledig moeten worden 

begrepen alvorens een wetgevend of 

regelgevend kader wordt vastgelegd; 

Or. fr 

 

Amendement   21 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 B ter. overwegende dat de deeleconomie 

zich ontwikkelt in een context van 

georganiseerde economische deregulering 

waarin vele bedrijfstakken reeds te 

kampen hebben met een felle oneerlijke 

concurrentie waarbij het algehele 

prijsniveau sinds twee decennia alsmaar 

is gestegen; overwegende dat talrijke 

bedrijfstakken, die reeds sterk verzwakt 

zijn door het ontbreken van weloverwogen 

protectionisme, bijgevolg niet in staat zijn 

zich snel aan te passen aan de opkomst 

van deze nieuwe digitale vorm van 

concurrentie; 

Or. fr 

 

Amendement   22 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 B ter. overwegende dat de recente 

mededeling van de Commissie, getiteld 

"Een Europese agenda voor de 
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deeleconomie", weliswaar een goed 

startpunt vormt om deze sector 

doeltreffend te ondersteunen en te 

reguleren, maar dat het 

gendergelijkheidsperspectief moet worden 

geïntegreerd en dat de bepalingen van 

de toepasselijke anti-

discriminatiewetgeving in aanmerking 

moeten worden genomen in nadere 

analyses en aanbevelingen op dit terrein; 

Or. en 

 

Amendement   23 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Florent Marcellesi 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 B ter. overwegende dat de recente 

mededeling van de Commissie, getiteld 

"Een Europese agenda voor de 

deeleconomie", weliswaar een goed 

startpunt vormt om deze sector 

doeltreffend te ondersteunen en te 

reguleren, maar dat het 

gendergelijkheidsperspectief moet worden 

geïntegreerd en dat de bepalingen van de 

toepasselijke anti-discriminatiewetgeving 

in aanmerking moeten worden genomen 

in nadere analyses en aanbevelingen op 

dit terrein; 

Or. en 

 

Amendement   24 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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 B ter. overwegende dat een recent 

onderzoek van de Commissie uitwijst dat 

17 % van de Europese consumenten 

gebruik heeft gemaakt van de diensten die 

worden aangeboden in de deeleconomie, 

en dat 52 % bekend is met de aangeboden 

diensten1 bis; 

 _________________ 

 1 bis Flash Eurobarometer 438 (maart 

2016) over ‘The use of collaborative 

platforms’ (het gebruik 

van deelplatforms). 

Or. en 

 

Amendement   25 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 B quater. overwegende dat slechts 1,7 

% van de ondernemingen in de EU 

volledig gebruikmaakt van de moderne 

digitale technologieën, terwijl 41 % die in 

het geheel niet toepast; overwegende dat 

de digitalisering van alle sectoren cruciaal 

is om het concurrentievermogen van de 

EU te handhaven en zelfs te verbeteren; 

Or. en 

 

Amendement   26 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 B quater. overwegende dat de 

ontwikkeling van de deeleconomie een 

aanzienlijke uitdaging vormt voor de 

verdediging van de digitale soevereiniteit 
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van ons continent, de bescherming van 

strategische gegevens en de digitale en 

industriële onafhankelijkheid van de 

lidstaten van de Europese Unie ten 

opzichte van de actoren van Silicon 

Valley, en dat zij cruciale vragen opwerpt 

over de automatische overdracht van 

persoonsgegevens naar Amerikaanse 

"supercomputers"; 

Or. fr 

 

Amendement   27 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B quinquies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 B quinquies. overwegende dat de 

flexibiliteit en toegankelijkheid die 

kenmerkend zijn voor de deeleconomie 

arbeidskansen kunnen bieden aan 

groepen die traditioneel van de 

arbeidsmarkt uitgesloten zijn, in het 

bijzonder vrouwen, jongeren en 

migranten; overwegende dat de 

deeleconomie een goede mogelijkheid 

biedt om als zelfstandige te beginnen en 

een cultuur van ondernemerschap 

bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement   28 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

1. is ingenomen met de mededeling 

over een Europese agenda voor de 

deeleconomie en onderstreept dat deze een 

eerste stap dient te zijn op weg naar een 

Schrappen 
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meer omvattende en ambitieuze EU-

strategie ter zake; 

Or. pl 

 

Amendement   29 

Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

1. is ingenomen met de mededeling 

over een Europese agenda voor de 

deeleconomie en onderstreept dat deze een 

eerste stap dient te zijn op weg naar een 

meer omvattende en ambitieuze EU-

strategie ter zake; 

1. is ingenomen met de mededeling 

over een Europese agenda voor de 

deeleconomie en onderstreept dat deze een 

eerste stap dient te zijn op weg naar een 

meer omvattende en ambitieuze EU-

strategie ter zake, met als doel de 

totstandbrenging van een Europees 

rechtskader; 

Or. de 

 

Amendement   30 

Anna Hedh 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

1. is ingenomen met de mededeling 

over een Europese agenda voor de 

deeleconomie en onderstreept dat deze een 

eerste stap dient te zijn op weg naar een 

meer omvattende en ambitieuze EU-

strategie ter zake; 

1. is ingenomen met de mededeling 

over een Europese agenda voor de 

deeleconomie en onderstreept dat deze een 

eerste stap dient te zijn op weg naar een 

meer omvattende en ambitieuze EU-

strategie ter zake; benadrukt de behoefte 

aan meer duidelijkheid van de Commissie 

om evenwichtige en proportionele 

toekomstgerichte maatregelen te 

waarborgen; 

Or. en 
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Amendement   31 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. is van mening dat de 

deeleconomie, waar activiteiten onder 

vallen die winstgevend maar geen 

beroepsmatig verrichte economische 

activiteiten zijn, geen aanvullende 

administratieve lasten moet worden 

opgelegd; is anderzijds van mening dat 

entiteiten die in het kader van de 

deeleconomie beroepsmatig bemiddelen 

tussen dienstverleners en -ontvangers 

moeten vallen onder het algemeen 

bindende ondernemingsrecht; 

Or. pl 

 

Amendement   32 

Evelyne Gebhardt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. wijst er echter op dat het begrip 

"deeleconomie" alleen van toepassing is 

wanneer er sprake is van daadwerkelijk 

participatieve peer-to-peermarktplaatsen 

en andere platforms gezien het feit dat 

veel platforms als tussenpersoon actief 

zijn in traditioneel tweezijdige markten en 

bijgevolg een derde dimensie van 

commerciële aard toevoegen die losstaat 

van de aard van peer-to-peer van de 

deeleconomie; 

Or. en 

 

Amendement   33 

Adam Szejnfeld 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 1 ter. is van mening dat het niet nodig is 

dat de Commissie gedetailleerde 

regelingen inzake de deeleconomie 

vaststelt; 

Or. pl 

 

Amendement   34 

Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Maydell, Ildikó 

Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

2. is van oordeel dat, indien de 

deeleconomie op verantwoorde wijze 

wordt ontwikkeld, zij aanzienlijke kansen 

voor burgers en consumenten kan creëren, 

die profiteren van meer concurrentie, op 

maat gemaakte diensten en lagere prijzen; 

2. is van oordeel dat zij aanzienlijke 

kansen voor burgers en consumenten 

creëert, die profiteren van meer 

concurrentie, op maat gemaakte diensten 

en lagere prijzen; 

Or. en 

 

Amendement   35 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

2. is van oordeel dat, indien de 

deeleconomie op verantwoorde wijze 

wordt ontwikkeld, zij aanzienlijke kansen 

voor burgers en consumenten kan creëren, 

die profiteren van meer concurrentie, op 

maat gemaakte diensten en lagere prijzen; 

2. is van oordeel dat zij aanzienlijke 

kansen voor burgers en consumenten 

creëert, die profiteren van meer 

concurrentie, op maat gemaakte diensten 

en lagere prijzen; 

Or. pl 
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Amendement   36 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová, Anneleen Van Bossuyt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

2. is van oordeel dat, indien de 

deeleconomie op verantwoorde wijze 

wordt ontwikkeld, zij aanzienlijke kansen 

voor burgers en consumenten kan creëren, 

die profiteren van meer concurrentie, op 

maat gemaakte diensten en lagere prijzen; 

2. is van oordeel dat, indien de 

deeleconomie op verantwoorde wijze 

wordt ontwikkeld, zij aanzienlijke kansen 

voor burgers en consumenten zal blijven 

creëren, die profiteren van meer 

concurrentie, op maat gemaakte diensten, 

meer keuze en lagere prijzen; 

Or. en 

 

Amendement   37 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

2. is van oordeel dat, indien de 

deeleconomie op verantwoorde wijze 

wordt ontwikkeld, zij aanzienlijke kansen 

voor burgers en consumenten kan creëren, 

die profiteren van meer concurrentie, op 

maat gemaakte diensten en lagere prijzen; 

2. is van oordeel dat, wanneer de 

deeleconomie op verantwoorde wijze 

wordt ontwikkeld, zij aanzienlijke kansen 

voor burgers en consumenten creëert, die 

profiteren van meer concurrentie, 

gevarieerde en op maat gemaakte diensten 

en lagere prijzen; 

Or. fr 

 

Amendement   38 

Anna Hedh 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

2. is van oordeel dat, indien de 2. is van oordeel dat, indien de 
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deeleconomie op verantwoorde wijze 

wordt ontwikkeld, zij aanzienlijke kansen 

voor burgers en consumenten kan creëren, 

die profiteren van meer concurrentie, op 

maat gemaakte diensten en lagere prijzen; 

deeleconomie op verantwoorde wijze 

wordt ontwikkeld zonder het huidige 

beschermingsniveau voor zowel 

consumenten als werknemers in gedrang 

te brengen, zij aanzienlijke kansen voor 

burgers en consumenten kan creëren, die 

profiteren van meer concurrentie, op maat 

gemaakte diensten en lagere prijzen; 

Or. en 

 

Amendement   39 

Renato Soru 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

2. is van oordeel dat, indien de 

deeleconomie op verantwoorde wijze 

wordt ontwikkeld, zij aanzienlijke kansen 

voor burgers en consumenten kan creëren, 

die profiteren van meer concurrentie, op 

maat gemaakte diensten en lagere prijzen; 

2. is van oordeel dat, indien de 

deeleconomie op verantwoorde wijze 

wordt ontwikkeld, zij aanzienlijke kansen 

voor burgers en consumenten kan creëren, 

die profiteren van meer concurrentie, op 

maat gemaakte diensten en lagere prijzen; 

is voorts van mening dat dit uitsluitend 

kan gebeuren door de concurrentie met 

traditionele sectoren en een veelheid aan 

actoren binnen de deeleconomie, te 

handhaven; 

Or. en 

 

Amendement   40 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

2. is van oordeel dat, indien de 

deeleconomie op verantwoorde wijze 

wordt ontwikkeld, zij aanzienlijke kansen 

voor burgers en consumenten kan creëren, 

die profiteren van meer concurrentie, op 

maat gemaakte diensten en lagere prijzen; 

2. is van oordeel dat, indien de 

deeleconomie op verantwoorde wijze 

wordt ontwikkeld, zij aanzienlijke kansen 

voor burgers en consumenten kan creëren, 

die profiteren van meer concurrentie, op 

maat gemaakte diensten en lagere prijzen; 
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onderstreept dat de groei in deze sector 

door de consument wordt bepaald en tot 

een betere positie van de consument leidt; 

Or. en 

 

Amendement   41 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. benadrukt de noodzaak om 

bedrijven in staat te stellen te groeien door 

hindernissen, verdubbeling en 

versnippering weg te nemen die 

grensoverschrijdende ontwikkeling 

belemmeren; 

Or. en 

 

Amendement   42 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 2 ter. is zich bewust van de noodzaak om 

opnieuw te gaan nadenken over het beleid 

inzake belastingheffing, arbeidsrecht en 

aansprakelijkheid, gezien het feit dat de 

deeleconomie min of meer onbekend 

terrein is; wijst er echter nogmaals op dat 

deze kwesties op nationaal niveau moeten 

worden aangepakt; 

Or. en 

 

Amendement   43 

Anna Maria Corazza Bildt 

 



AM\1116419NL.docx 21/175 PE599.597v01-00 

  NL 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 2 quater. spoort de lidstaten aan om 

juridische duidelijkheid te verschaffen en 

de deeleconomie niet te beschouwen als 

een bedreiging van de traditionele 

economie; benadrukt het belang om de 

deeleconomie op een faciliterende wijze te 

reguleren in plaats van op een 

beperkende; 

Or. en 

 

Amendement   44 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. stemt ermee in dat de deeleconomie 

eveneens nieuwe ondernemingskansen, 

banen en groei kan genereren en een 

belangrijke rol kan spelen door het 

economische systeem niet alleen 

efficiënter, maar ook sociaal en 

ecologisch duurzamer te maken; 

3. stemt ermee in dat de deeleconomie 

nieuwe ondernemingskansen en groei 

genereert; 

Or. pl 

 

Amendement   45 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Florent Marcellesi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. stemt ermee in dat de deeleconomie 

eveneens nieuwe ondernemingskansen, 

banen en groei kan genereren en een 

3. stemt ermee in dat de deeleconomie 

eveneens nieuwe ondernemingskansen, 

banen en groei kan genereren, onder 
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belangrijke rol kan spelen door het 

economische systeem niet alleen 

efficiënter, maar ook sociaal en 

ecologisch duurzamer te maken; 

meer met het oog op de participatie van 

vrouwen in de economie, en van burgers 

die anders niet in staat zouden zijn om 

aan het arbeidsproces deel te nemen, en 

zodoende het economische systeem 

sociaal duurzamer kan maken; wijst 

derhalve op de potentiële bijdrage van de 

deeleconomie aan de economische 

duurzaamheid in de EU met het oog op de 

verwezenlijking van overkoepelende 

doelstellingen op het gebied van efficiënt 

hulpbronnengebruik, duurzame 

landbouw, bestrijding van 

klimaatverandering en totstandbrenging 

van een circulaire economie; 

Or. en 

 

Amendement   46 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. stemt ermee in dat de deeleconomie 

eveneens nieuwe ondernemingskansen, 

banen en groei kan genereren en een 

belangrijke rol kan spelen door het 

economische systeem niet alleen 

efficiënter, maar ook sociaal en ecologisch 

duurzamer te maken; 

3. stemt ermee in dat de deeleconomie 

eveneens nieuwe ondernemingskansen, 

banen en welvaart kan genereren en 

tegelijkertijd nieuwe arbeidskansen kan 

bieden voor degenen die werkloos of 

economisch niet actief zijn en bovendien 

als eerste opstapje naar de arbeidsmarkt 

kan dienen voor vele jongeren die moeite 

hebben om een eerste baan te vinden; is 

tevens van mening dat de deeleconomie 

nieuwe categorieën gebruikers kan helpen 

aantrekken en een belangrijke rol kan 

spelen door het economische systeem niet 

alleen efficiënter, maar ook sociaal en 

ecologisch duurzamer te maken; 

Or. it 

 

Amendement   47 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. stemt ermee in dat de deeleconomie 

eveneens nieuwe ondernemingskansen, 

banen en groei kan genereren en een 

belangrijke rol kan spelen door het 

economische systeem niet alleen 

efficiënter, maar ook sociaal en ecologisch 

duurzamer te maken; 

3. stemt ermee in dat de deeleconomie 

nieuwe ondernemingskansen, banen en 

groei genereert en een belangrijke rol 

speelt door het economische systeem niet 

alleen efficiënter, maar ook sociaal en 

ecologisch duurzamer te maken; 

Or. en 

 

Amendement   48 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. stemt ermee in dat de deeleconomie 

eveneens nieuwe ondernemingskansen, 

banen en groei kan genereren en een 

belangrijke rol kan spelen door het 

economische systeem niet alleen 

efficiënter, maar ook sociaal en ecologisch 

duurzamer te maken; 

3. stemt ermee in dat de deeleconomie 

nieuwe ondernemingskansen, banen en 

groei genereert en een belangrijke rol 

speelt door het economische systeem niet 

alleen efficiënter, maar ook sociaal en 

ecologisch duurzamer te maken; 

Or. en 

 

Amendement   49 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. stemt ermee in dat de deeleconomie 

eveneens nieuwe ondernemingskansen, 

banen en groei kan genereren en een 

belangrijke rol kan spelen door het 

economische systeem niet alleen 

3. stemt ermee in dat de deeleconomie 

eveneens nieuwe ondernemingskansen, 

banen en groei genereert en een 

belangrijke rol speelt door het economische 

systeem niet alleen efficiënter, maar ook 
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efficiënter, maar ook sociaal en ecologisch 

duurzamer te maken; 

sociaal en ecologisch duurzamer te maken; 

Or. fr 

 

Amendement   50 

Nicola Danti, Kerstin Westphal, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Virginie Rozière, Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Marlene Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. stemt ermee in dat de deeleconomie 

eveneens nieuwe ondernemingskansen, 

banen en groei kan genereren en een 

belangrijke rol kan spelen door het 

economische systeem niet alleen 

efficiënter, maar ook sociaal en ecologisch 

duurzamer te maken; 

3. stemt ermee in dat de deeleconomie 

eveneens nieuwe ondernemingskansen, 

banen en groei kan genereren en een 

belangrijke rol kan spelen door het 

economische systeem niet alleen 

efficiënter, maar ook sociaal en ecologisch 

duurzamer te maken, en daardoor de 

economische groei, het maatschappelijk 

welzijn en de milieubescherming vergroot, 

en bijdraagt aan de overgang naar een 

circulaire economie; 

Or. en 

 

Amendement   51 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. stemt ermee in dat de deeleconomie 

eveneens nieuwe ondernemingskansen, 

banen en groei kan genereren en een 

belangrijke rol kan spelen door het 

economische systeem niet alleen 

efficiënter, maar ook sociaal en ecologisch 

duurzamer te maken; 

3. stemt ermee in dat de deeleconomie 

eveneens nieuwe ondernemingskansen, 

banen en groei kan genereren, onder meer 

met het oog op de participatie van 

vrouwen in de economie, en een 

belangrijke rol kan spelen door het 

economische systeem niet alleen 

efficiënter, maar ook sociaal duurzamer te 

maken; 
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Or. en 

 

Amendement   52 

Jiří Pospíšil 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. stemt ermee in dat de deeleconomie 

eveneens nieuwe ondernemingskansen, 

banen en groei kan genereren en een 

belangrijke rol kan spelen door het 

economische systeem niet alleen 

efficiënter, maar ook sociaal en ecologisch 

duurzamer te maken; 

3. stemt ermee in dat de deeleconomie 

eveneens interessante 

ondernemingskansen, nieuwe banen en 

robuuste groei kan genereren en een erg 

belangrijke rol kan spelen door het 

economische systeem niet alleen 

efficiënter, maar ook sociaal en ecologisch 

duurzamer te maken, en het 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemen meer in de verf te zetten; 

Or. cs 

 

Amendement   53 

Virginie Rozière 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. stemt ermee in dat de deeleconomie 

eveneens nieuwe ondernemingskansen, 

banen en groei kan genereren en een 

belangrijke rol kan spelen door het 

economische systeem niet alleen 

efficiënter, maar ook sociaal en ecologisch 

duurzamer te maken; 

3. stemt ermee in dat de deeleconomie 

eveneens nieuwe kansen voor burgers, 

ondernemingen, banen en groei kan 

genereren en een belangrijke rol kan spelen 

door het economische systeem niet alleen 

efficiënter, maar ook sociaal en ecologisch 

duurzamer te maken; 

Or. fr 

 

Amendement   54 

Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. is van mening dat de samenleving 

voordeel heeft van de bedrijfsmodellen 

van de deeleconomie, van een betere 

allocatie van hulpbronnen en activa die 

anders onvoldoende benut worden, 

hetgeen op zijn beurt bijdraagt aan 

grotere duurzaamheid van consumptie en 

de circulaire economie steunt; 

Or. en 

 

Amendement   55 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

4. erkent tegelijkertijd dat de 

deeleconomie een ingrijpende weerslag 

heeft op reeds lang bestaande 

bedrijfsmodellen; onderstreept het risico 

van uiteenlopende wettelijke normen voor 

vergelijkbare economische actoren; is 

bezorgd over het risico van een 

verzwakking van de 

consumentenbescherming, de rechten van 

werknemers en de belastingnaleving; 

erkent de gevolgen die bedrijven in de 

deeleconomie voor het stedelijk milieu 

hebben; 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   56 

Jiří Pospíšil 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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4. erkent tegelijkertijd dat de 

deeleconomie een ingrijpende weerslag 

heeft op reeds lang bestaande 

bedrijfsmodellen; onderstreept het risico 

van uiteenlopende wettelijke normen voor 

vergelijkbare economische actoren; is 

bezorgd over het risico van een 

verzwakking van de 

consumentenbescherming, de rechten van 

werknemers en de belastingnaleving; 

erkent de gevolgen die bedrijven in de 

deeleconomie voor het stedelijk milieu 

hebben; 

4. erkent tegelijkertijd dat de 

deeleconomie een aanzienlijke impact kan 

hebben op reeds lang bestaande 

bedrijfsmodellen; 

Or. cs 

 

Amendement   57 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

4. erkent tegelijkertijd dat de 

deeleconomie een ingrijpende weerslag 

heeft op reeds lang bestaande 

bedrijfsmodellen; onderstreept het risico 

van uiteenlopende wettelijke normen voor 

vergelijkbare economische actoren; is 

bezorgd over het risico van een 

verzwakking van de 

consumentenbescherming, de rechten van 

werknemers en de belastingnaleving; 

erkent de gevolgen die bedrijven in de 

deeleconomie voor het stedelijk milieu 

hebben; 

4. erkent tegelijkertijd dat de 

deeleconomie een ingrijpende weerslag 

heeft op reeds lang bestaande 

bedrijfsmodellen; erkent de gevolgen die 

bedrijven in de deeleconomie voor het 

stedelijk milieu hebben; 

Or. en 

 

Amendement   58 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 
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Ontwerpresolutie Amendement 

4. erkent tegelijkertijd dat de 

deeleconomie een ingrijpende weerslag 

heeft op reeds lang bestaande 

bedrijfsmodellen; onderstreept het risico 

van uiteenlopende wettelijke normen voor 

vergelijkbare economische actoren; is 

bezorgd over het risico van een 

verzwakking van de 

consumentenbescherming, de rechten van 

werknemers en de belastingnaleving; 

erkent de gevolgen die bedrijven in de 

deeleconomie voor het stedelijk milieu 

hebben; 

4. erkent tegelijkertijd dat de 

deeleconomie een aanzienlijke impact 

heeft op reeds lang bestaande 

bedrijfsmodellen; is zich bewust van de 

uitdagingen van uiteenlopende wettelijke 

normen voor vergelijkbare economische 

actoren; is bezorgd over het evenwicht 

tussen consumentenbescherming en 

emancipatie van de consument, tussen de 

rechten van werknemers en de kansen van 

werknemers, en het potentieel op het 

gebied van belastingnaleving en 

belastingtransparantie; erkent dat de 

deeleconomie gevolgen heeft voor zowel 

het stedelijk milieu als voor het 

plattelandsmilieu; 

Or. en 

 

Amendement   59 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

4. erkent tegelijkertijd dat de 

deeleconomie een ingrijpende weerslag 

heeft op reeds lang bestaande 

bedrijfsmodellen; onderstreept het risico 

van uiteenlopende wettelijke normen voor 

vergelijkbare economische actoren; is 

bezorgd over het risico van een 

verzwakking van de 
consumentenbescherming, de rechten van 

werknemers en de belastingnaleving; 

erkent de gevolgen die bedrijven in de 

deeleconomie voor het stedelijk milieu 

hebben; 

4. erkent tegelijkertijd dat de 

deeleconomie een ingrijpende weerslag 

heeft op reeds lang bestaande 

bedrijfsmodellen; onderstreept het risico 

van uiteenlopende wettelijke normen voor 

vergelijkbare economische actoren; 

onderstreept dat het belangrijk is een 

hoog niveau van consumentenbescherming 

te waarborgen, de rechten van werknemers 

te eerbiedigen en de 

belastingverplichtingen na te komen; 

erkent de gevolgen die bedrijven in de 

deeleconomie voor het stedelijk milieu 

hebben; 

Or. fr 

 

Amendement   60 
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Renato Soru 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

4. erkent tegelijkertijd dat de 

deeleconomie een ingrijpende weerslag 

heeft op reeds lang bestaande 

bedrijfsmodellen; onderstreept het risico 

van uiteenlopende wettelijke normen voor 

vergelijkbare economische actoren; is 

bezorgd over het risico van een 

verzwakking van de 

consumentenbescherming, de rechten van 

werknemers en de belastingnaleving; 

erkent de gevolgen die bedrijven in de 

deeleconomie voor het stedelijk milieu 

hebben; 

4. erkent tegelijkertijd dat de 

deeleconomie een ingrijpende weerslag 

heeft op reeds lang bestaande 

bedrijfsmodellen; onderstreept het risico 

van uiteenlopende wettelijke normen voor 

vergelijkbare economische actoren; is 

bezorgd over het risico van een 

verzwakking van de 

consumentenbescherming, de rechten van 

werknemers en de belastingnaleving; is 

bezorgd over de aanwezigheid van 

netwerkeffecten die de ontwikkeling van 

monopolies kunnen dienen; erkent de 

gevolgen die bedrijven in de deeleconomie 

voor het stedelijk milieu hebben; 

Or. en 

 

Amendement   61 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, 

Biljana Borzan, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, 

Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

4. erkent tegelijkertijd dat de 

deeleconomie een ingrijpende weerslag 

heeft op reeds lang bestaande 

bedrijfsmodellen; onderstreept het risico 

van uiteenlopende wettelijke normen voor 

vergelijkbare economische actoren; is 

bezorgd over het risico van een 

verzwakking van de 

consumentenbescherming, de rechten van 

werknemers en de belastingnaleving; 

erkent de gevolgen die bedrijven in de 

deeleconomie voor het stedelijk milieu 

hebben; 

4. erkent tegelijkertijd dat de 

deeleconomie een ingrijpende weerslag 

heeft op reeds lang bestaande 

bedrijfsmodellen in veel strategische 

sectoren zoals de vervoerssector, de hotel- 

en restaurantsector, de dienstensector, de 

detailhandelsector en de financiële sector; 

onderstreept het risico van uiteenlopende 

wettelijke normen voor vergelijkbare 

economische actoren; is bezorgd over het 

risico van een verzwakking van de 

consumentenbescherming, de rechten van 

werknemers en de belastingnaleving; 

erkent de gevolgen die bedrijven in de 



PE599.597v01-00 30/175 AM\1116419NL.docx 

NL 

deeleconomie voor het stedelijk milieu 

hebben; 

Or. en 

 

Amendement   62 

Jiří Maštálka 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

4. erkent tegelijkertijd dat de 

deeleconomie een ingrijpende weerslag 

heeft op reeds lang bestaande 

bedrijfsmodellen; onderstreept het risico 

van uiteenlopende wettelijke normen voor 

vergelijkbare economische actoren; is 

bezorgd over het risico van een 

verzwakking van de 

consumentenbescherming, de rechten van 

werknemers en de belastingnaleving; 

erkent de gevolgen die bedrijven in de 

deeleconomie voor het stedelijk milieu 

hebben; 

4. erkent tegelijkertijd dat de 

deeleconomie een ingrijpende weerslag 

heeft op reeds lang bestaande gereguleerde 

bedrijfsmodellen; onderstreept het risico 

van uiteenlopende wettelijke normen voor 

vergelijkbare economische activiteiten en 

actoren; is bezorgd over het risico van een 

verzwakking van de 

consumentenbescherming, de rechten van 

werknemers en de belastingnaleving; 

erkent de gevolgen die bedrijven in de 

deeleconomie voor het stedelijk milieu 

hebben en het huisvestingsbeleid; 

Or. en 

 

Amendement   63 

Virginie Rozière 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

4. erkent tegelijkertijd dat de 

deeleconomie een ingrijpende weerslag 

heeft op reeds lang bestaande 

bedrijfsmodellen; onderstreept het risico 

van uiteenlopende wettelijke normen voor 

vergelijkbare economische actoren; is 

bezorgd over het risico van een 

verzwakking van de 

consumentenbescherming, de rechten van 

werknemers en de belastingnaleving; 

4. erkent tegelijkertijd dat de 

deeleconomie een ingrijpende weerslag 

heeft op reeds lang bestaande 

bedrijfsmodellen; onderstreept het risico 

van uiteenlopende wettelijke normen voor 

vergelijkbare economische actoren; is 

bezorgd over het risico van een 

verzwakking van de 

consumentenbescherming, de rechten van 

werknemers, met name hun sociale 
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erkent de gevolgen die bedrijven in de 

deeleconomie voor het stedelijk milieu 

hebben; 

bescherming, en de belastingnaleving; 

erkent de gevolgen die bedrijven in de 

deeleconomie voor het stedelijk milieu 

hebben; 

Or. fr 

 

Amendement   64 

Maria Grapini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

4. erkent tegelijkertijd dat de 

deeleconomie een ingrijpende weerslag 

heeft op reeds lang bestaande 

bedrijfsmodellen; onderstreept het risico 

van uiteenlopende wettelijke normen voor 

vergelijkbare economische actoren; is 

bezorgd over het risico van een 

verzwakking van de 

consumentenbescherming, de rechten van 

werknemers en de belastingnaleving; 

erkent de gevolgen die bedrijven in de 

deeleconomie voor het stedelijk milieu 

hebben; 

4. erkent tegelijkertijd dat de 

deeleconomie een ingrijpende weerslag 

kan hebben op reeds lang bestaande 

bedrijfsmodellen; onderstreept het risico 

van uiteenlopende wettelijke normen voor 

vergelijkbare economische actoren; is 

bezorgd over het risico van een 

verzwakking van de 

consumentenbescherming, de rechten van 

werknemers en de belastingnaleving; 

erkent de gevolgen die bedrijven in de 

deeleconomie voor het stedelijk milieu 

hebben; 

Or. ro 

 

Amendement   65 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

4. erkent tegelijkertijd dat de 

deeleconomie een ingrijpende weerslag 

heeft op reeds lang bestaande 

bedrijfsmodellen; onderstreept het risico 

van uiteenlopende wettelijke normen voor 

vergelijkbare economische actoren; is 

bezorgd over het risico van een 

4. erkent tegelijkertijd dat de 

deeleconomie een ingrijpende invloed en 

weerslag heeft op reeds lang bestaande 

bedrijfsmodellen; onderstreept het risico 

van uiteenlopende wettelijke normen voor 

vergelijkbare economische actoren; is 

bezorgd over het risico van een 
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verzwakking van de 

consumentenbescherming, de rechten van 

werknemers en de belastingnaleving; 

erkent de gevolgen die bedrijven in de 

deeleconomie voor het stedelijk milieu 

hebben; 

verzwakking van de 

consumentenbescherming, de rechten van 

werknemers en de belastingnaleving; 

erkent de gevolgen die bedrijven in de 

deeleconomie voor het stedelijk milieu 

hebben 

Or. en 

 

Amendement   66 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. constateert de toename van 

peerreviews en fora als onderdeel van de 

deeleconomie en de economie in het 

algemeen; is hiermee ingenomen en is het 

eens met de Commissie dat dit fenomeen 

kan bijdragen aan de aanpak van 

asymmetrische informatie-uitwisseling; 

onderstreept dat dergelijke beoordelingen 

en fora een efficiënt middel zijn om te 

zorgen voor betere informatie-

uitwisseling, betere consumentendiensten 

en klachtenafhandeling; 

Or. en 

 

Amendement   67 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. wijst op de risico's van meer grijze 

zones in de regelgeving, de daaruit 

voortvloeiende veronachtzaming van de 

bestaande regelgeving en de 

versnippering van de interne markt; is 

zich ervan bewust dat, indien deze 

veranderingen niet naar behoren worden 

Schrappen 
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beheerd, zij kunnen resulteren in 

rechtsonzekerheid over de toepasselijke 

regels en beperkingen bij de uitoefening 

van individuele rechten; 

Or. pl 

 

Amendement   68 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. wijst op de risico's van meer grijze 

zones in de regelgeving, de daaruit 

voortvloeiende veronachtzaming van de 

bestaande regelgeving en de 

versnippering van de interne markt; is 

zich ervan bewust dat, indien deze 

veranderingen niet naar behoren worden 

beheerd, zij kunnen resulteren in 

rechtsonzekerheid over de toepasselijke 

regels en beperkingen bij de uitoefening 

van individuele rechten; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   69 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. wijst op de risico's van meer grijze 

zones in de regelgeving, de daaruit 

voortvloeiende veronachtzaming van de 

bestaande regelgeving en de 

versnippering van de interne markt; is 

zich ervan bewust dat, indien deze 

veranderingen niet naar behoren worden 

beheerd, zij kunnen resulteren in 

rechtsonzekerheid over de toepasselijke 

regels en beperkingen bij de uitoefening 

5. wijst op de huidige versnippering 

van de interne markt vanwege de 

uiteenlopende aanpak op lokaal en 

nationaal niveau, het gebrek aan 

coördinatie tussen lidstaten en het tekort 

aan handhaving door de Europese 

Commissie; is zeer bezorgd over de 

negatieve gevolgen van rechtsonzekerheid 

en complexiteit van voorschriften ten 

aanzien van Europese start-ups en 
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van individuele rechten; maatschappelijke organisaties die in de 

deeleconomie actief zijn;  

Or. en 

 

Amendement   70 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. wijst op de risico's van meer grijze 

zones in de regelgeving, de daaruit 

voortvloeiende veronachtzaming van de 
bestaande regelgeving en de versnippering 

van de interne markt; is zich ervan bewust 

dat, indien deze veranderingen niet naar 

behoren worden beheerd, zij kunnen 

resulteren in rechtsonzekerheid over de 

toepasselijke regels en beperkingen bij de 

uitoefening van individuele rechten; 

5. wijst op de verwarring bij 

bedrijven en regelgevende instanties over 

de wijze van uitvoering van bestaande 

verordeningen en richtlijnen, hetgeen 

geleid heeft tot meer versnippering van 

de interne markt door regionale en 

nationale autoriteiten; is zich ervan 

bewust dat, indien deze verwarring niet 

naar behoren wordt beheerd, zij kan 

resulteren in rechtsonzekerheid over de 

toepasselijke regels en beperkingen bij de 

uitoefening van individuele rechten; 

Or. en 

 

Amendement   71 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. wijst op de risico's van meer grijze 

zones in de regelgeving, de daaruit 

voortvloeiende veronachtzaming van de 

bestaande regelgeving en de 

versnippering van de interne markt; is 

zich ervan bewust dat, indien deze 

veranderingen niet naar behoren worden 

beheerd, zij kunnen resulteren in 

rechtsonzekerheid over de toepasselijke 

regels en beperkingen bij de uitoefening 

van individuele rechten; 

5. is van mening dat regelgeving 

geschikt moet zijn voor het digitale 

tijdperk; maatregelen om grijze zones in 

de regelgeving en versnippering van 

de interne markt aan te pakken moeten 

toekomstbestendig zijn en digitale 

innovatie steunen, niet ondermijnen; is 

zich ervan bewust dat, indien deze 

veranderingen niet naar behoren worden 

beheerd, zij kunnen resulteren in 

rechtsonzekerheid over de toepasselijke 
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regels en beperkingen bij de uitoefening 

van individuele rechten; 

Or. en 

 

Amendement   72 

Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Antonio López-Istúriz 

White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. wijst op de risico's van meer grijze 

zones in de regelgeving, de daaruit 

voortvloeiende veronachtzaming van de 

bestaande regelgeving en de versnippering 

van de interne markt; is zich ervan bewust 

dat, indien deze veranderingen niet naar 

behoren worden beheerd, zij kunnen 

resulteren in rechtsonzekerheid over de 

toepasselijke regels en beperkingen bij de 

uitoefening van individuele rechten; 

5. wijst op de risico's van meer grijze 

zones in de regelgeving en de 

versnippering van de interne markt; is zich 

ervan bewust dat, indien deze 

veranderingen niet naar behoren worden 

beheerd, zij kunnen resulteren in 

rechtsonzekerheid over de toepasselijke 

regels en beperkingen bij de uitoefening 

van individuele rechten; 

Or. en 

 

Amendement   73 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. wijst op de risico's van meer grijze 

zones in de regelgeving, de daaruit 

voortvloeiende veronachtzaming van de 

bestaande regelgeving en de versnippering 

van de interne markt; is zich ervan bewust 

dat, indien deze veranderingen niet naar 

behoren worden beheerd, zij kunnen 

resulteren in rechtsonzekerheid over de 

toepasselijke regels en beperkingen bij de 

uitoefening van individuele rechten; 

5. wijst op de risico's van meer grijze 

zones in de regelgeving en de 

versnippering van de interne markt; is zich 

ervan bewust dat, indien deze 

veranderingen niet naar behoren worden 

beheerd, zij kunnen resulteren in 

rechtsonzekerheid over de toepasselijke 

regels en beperkingen bij de uitoefening 

van individuele rechten; 
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Or. en 

 

Amendement   74 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. wijst op de risico's van meer grijze 

zones in de regelgeving, de daaruit 

voortvloeiende veronachtzaming van de 

bestaande regelgeving en de versnippering 

van de interne markt; is zich ervan bewust 

dat, indien deze veranderingen niet naar 

behoren worden beheerd, zij kunnen 

resulteren in rechtsonzekerheid over de 

toepasselijke regels en beperkingen bij de 

uitoefening van individuele rechten; 

5. wijst op de risico's van meer grijze 

zones in de regelgeving, de daaruit 

voortvloeiende veronachtzaming van de 

bestaande regelgeving en de versnippering 

van de interne markt; is zich ervan bewust 

dat, indien deze veranderingen niet naar 

behoren worden beheerd, zij kunnen 

resulteren in rechtsonzekerheid over de 

toepasselijke regels en beperkingen bij de 

uitoefening van individuele rechten en bij 

de consumentenbescherming; 

Or. fr 

 

Amendement   75 

Pina Picierno 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. onderstreept dat moet worden 

voorkomen dat bepaalde actoren een 

monopoliepositie kunnen innemen, de 

toegang van kleinere bedrijven tot de 

markt kunnen belemmeren en bijgevolg 

de keuzemogelijkheden van de 

consumenten kunnen beperken; 

Or. it 

 

Amendement   76 

Adam Szejnfeld 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. is van oordeel dat, wil de 

deeleconomie in de EU kunnen floreren, 

de ontwikkeling van een dynamisch en 

duidelijk juridisch kader van het grootste 

belang is; 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   77 

Jiří Pospíšil 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. is van oordeel dat, wil de 

deeleconomie in de EU kunnen floreren, 

de ontwikkeling van een dynamisch en 

duidelijk juridisch kader van het grootste 

belang is; 

6. is van oordeel dat, wil de 

deeleconomie in de EU succesvol kunnen 

zijn, een duidelijk juridisch een essentiële 

voorwaarde is; 

Or. cs 

 

Amendement   78 

Maria Grapini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. is van oordeel dat, wil de 

deeleconomie in de EU kunnen floreren, 
de ontwikkeling van een dynamisch en 

duidelijk juridisch kader van het grootste 

belang is; 

6. is van oordeel dat de ontwikkeling 

van een dynamisch en duidelijk juridisch 

kader van het grootste belang is voor een 

duurzame en efficiënte deeleconomie; 

Or. ro 
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Amendement   79 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. is van oordeel dat, wil de 

deeleconomie in de EU kunnen floreren, de 

ontwikkeling van een dynamisch en 

duidelijk juridisch kader van het grootste 

belang is; 

6. is van oordeel dat, wil de 

deeleconomie in de EU kunnen floreren, de 

ontwikkeling van een geharmoniseerd, 

dynamisch en duidelijk juridisch kader van 

het grootste belang is; 

Or. en 

 

Amendement   80 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. is van oordeel dat, wil de 

deeleconomie in de EU kunnen floreren, de 

ontwikkeling van een dynamisch en 

duidelijk juridisch kader van het grootste 

belang is; 

6. is van oordeel dat, wil de 

deeleconomie in de EU kunnen floreren, de 

ontwikkeling van een dynamisch en 

duidelijk juridisch kader van het grootste 

belang is; onderstreept dat solidariteit, 

gelijkheid, gemeenschapszin en 

vertrouwen fundamentele aspecten van 

deze economie zijn en dat 

samenwerkingsregels, onder meer over 

veiligheid, de kwaliteit van diensten en 

gegevensbescherming, essentieel zijn voor 

een eerlijke en veilige deeleconomie; 

Or. en 

 

Amendement   81 

Renato Soru 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 
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Ontwerpresolutie Amendement 

6. is van oordeel dat, wil de 

deeleconomie in de EU kunnen floreren, de 

ontwikkeling van een dynamisch en 

duidelijk juridisch kader van het grootste 

belang is; 

6. is van oordeel dat, wil de 

deeleconomie in de EU kunnen floreren, de 

ontwikkeling van een dynamisch en 

duidelijk juridisch kader van het grootste 

belang is; steunt inspanningen om 

evenredigheid in regelgeving te behouden 

en kiest voor duidelijke algemene 

beginselen en definities waarbij een 

buitensporige prescriptieve aanpak voor 

een nieuwe en veranderende sector wordt 

vermeden; 

Or. en 

 

Amendement   82 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. is van oordeel dat, wil de 

deeleconomie in de EU kunnen floreren, de 

ontwikkeling van een dynamisch en 

duidelijk juridisch kader van het grootste 

belang is; 

6. is van oordeel dat, wil de 

deeleconomie in de EU kunnen floreren en 

zich ontwikkelen, met behoud van 

rechtvaardige mededingingsvoorwaarden 

en een hoog niveau van 

consumentenbescherming, de 

ontwikkeling van een dynamisch en 

duidelijk juridisch kader van het grootste 

belang is; 

Or. fr 

 

Amendement   83 

Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. is van oordeel dat, wil de 

deeleconomie in de EU kunnen floreren, de 

ontwikkeling van een dynamisch en 

6. is van oordeel dat, wil de 

deeleconomie in de EU kunnen floreren, de 

ontwikkeling van een dynamisch en 
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duidelijk juridisch kader van het grootste 

belang is; 

duidelijk juridisch kader, met derhalve 

gelijke randvoorwaarden, van het grootste 

belang is; 

Or. de 

 

Amendement   84 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. is van oordeel dat, wil de 

deeleconomie in de EU kunnen floreren, de 

ontwikkeling van een dynamisch en 

duidelijk juridisch kader van het grootste 

belang is; 

6. is van oordeel dat, wil de 

deeleconomie in de EU kunnen floreren, de 

ontwikkeling van een dynamisch en 

duidelijk juridisch kader van het grootste 

belang is; merkt op dat er al veel 

voorbeelden voorhanden zijn van het 

gebruik van zelf- en coregulering om deze 

doelen te bereiken; 

Or. en 

 

Amendement   85 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. onderstreept dat het nodig is de 

deeleconomie niet alleen als een 

bedrijfsmodel te zien, maar ook als een 

nieuwe vorm van integratie tussen de 

economie en de samenleving die het 

mogelijk maakt economische 

betrekkingen in sociale betrekkingen in te 

bouwen en nieuwe vormen van 

gemeenschapsleven te creëren; 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement   86 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. onderstreept dat het nodig is de 

deeleconomie niet alleen als een 

bedrijfsmodel te zien, maar ook als een 

nieuwe vorm van integratie tussen de 

economie en de samenleving die het 

mogelijk maakt economische 

betrekkingen in sociale betrekkingen in te 

bouwen en nieuwe vormen van 

gemeenschapsleven te creëren; 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   87 

Jiří Pospíšil 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. onderstreept dat het nodig is de 

deeleconomie niet alleen als een 

bedrijfsmodel te zien, maar ook als een 

nieuwe vorm van integratie tussen de 

economie en de samenleving die het 

mogelijk maakt economische 

betrekkingen in sociale betrekkingen in te 

bouwen en nieuwe vormen van 

gemeenschapsleven te creëren; 

7. onderstreept dat het nodig is de 

deeleconomie niet alleen als een 

bedrijfsmodel te zien, maar ook als een 

nieuwe vorm van ontwikkeling van de 

samenleving; 

Or. cs 

 

Amendement   88 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 
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Ontwerpresolutie Amendement 

7. onderstreept dat het nodig is de 

deeleconomie niet alleen als een 

bedrijfsmodel te zien, maar ook als een 

nieuwe vorm van integratie tussen de 

economie en de samenleving die het 

mogelijk maakt economische betrekkingen 

in sociale betrekkingen in te bouwen en 

nieuwe vormen van gemeenschapsleven te 

creëren; 

7. onderstreept dat het nodig is de 

deeleconomie niet alleen als een 

bedrijfsmodel te zien, maar ook als een 

nieuwe vorm van integratie tussen de 

economie en de samenleving die het 

mogelijk maakt economische betrekkingen 

in sociale betrekkingen in te bouwen en 

een nieuw soort relatie tussen de actoren 

te laten ontstaan; 

Or. fr 

 

Amendement   89 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. onderstreept dat het nodig is de 

deeleconomie niet alleen als een 

bedrijfsmodel te zien, maar ook als een 

nieuwe vorm van integratie tussen de 

economie en de samenleving die het 

mogelijk maakt economische betrekkingen 

in sociale betrekkingen in te bouwen en 

nieuwe vormen van gemeenschapsleven te 

creëren; 

7. onderstreept dat het nodig is de 

deeleconomie niet alleen als een 

verzameling van nieuwe bedrijfsmodellen 

voor het aanbieden van goederen en 

diensten te zien, maar ook als een nieuwe 

vorm van integratie tussen de economie en 

de samenleving die het mogelijk maakt 

economische betrekkingen in sociale 

betrekkingen in te bouwen en nieuwe 

vormen van gemeenschapsleven te creëren; 

Or. en 

 

Amendement   90 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. onderstreept dat het nodig is de 

deeleconomie niet alleen als een 

bedrijfsmodel te zien, maar ook als een 

7. onderstreept dat het nodig is de 

deeleconomie niet alleen als een 

bedrijfsmodel te zien, maar ook als een 
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nieuwe vorm van integratie tussen de 

economie en de samenleving die het 

mogelijk maakt economische betrekkingen 

in sociale betrekkingen in te bouwen en 

nieuwe vormen van gemeenschapsleven te 

creëren; 

nieuwe vorm van integratie tussen 

traditionele economische modellen en de 

samenleving die het mogelijk maakt 

economische betrekkingen in sociale 

betrekkingen in te bouwen en nieuwe 

vormen van gemeenschapsleven en nieuwe 

bedrijfsmodellen te creëren; 

Or. en 

 

Amendement   91 

Maria Grapini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. onderstreept dat het nodig is de 

deeleconomie niet alleen als een 

bedrijfsmodel te zien, maar ook als een 

nieuwe vorm van integratie tussen de 

economie en de samenleving die het 

mogelijk maakt economische betrekkingen 

in sociale betrekkingen in te bouwen en 

nieuwe vormen van gemeenschapsleven te 

creëren; 

7. onderstreept dat het nodig is de 

deeleconomie niet alleen als een 

bedrijfsmodel te zien, maar ook als een 

nieuwe vorm van interconnectie tussen de 

economie en de samenleving die het 

mogelijk maakt economische betrekkingen 

in sociale betrekkingen in te bouwen en 

nieuwe vormen van gemeenschapsleven te 

creëren; 

Or. ro 

 

Amendement   92 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. onderstreept dat het nodig is de 

deeleconomie niet alleen als een 

bedrijfsmodel te zien, maar ook als een 

nieuwe vorm van integratie tussen de 

economie en de samenleving die het 

mogelijk maakt economische betrekkingen 

in sociale betrekkingen in te bouwen en 

nieuwe vormen van gemeenschapsleven te 

creëren; 

7. onderstreept dat het nodig is de 

deeleconomie niet alleen als een 

bedrijfsmodel te zien, maar ook als een 

nieuwe vorm van integratie tussen de 

economie en de samenleving die het 

mogelijk maakt economische betrekkingen 

in sociale betrekkingen in te bouwen en 

nieuwe vormen van gemeenschapsleven te 

creëren; onderstreept echter dat een 
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onderscheid moet worden gemaakt tussen 

de diverse vormen van de deeleconomie, 

die diensten kunnen aanbieden die gaan 

van giften, ruilen, de terugbetaling van 

kosten en de markt; stelt vast dat dit kan 

variëren van het daadwerkelijk delen tot 

activiteiten met een winstoogmerk en dat 

hiertoe samenwerking tussen peers en 

dienstverlening door professionele 

actoren kunnen behoren; 

Or. it 

 

Amendement   93 

Renato Soru 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. onderstreept dat het nodig is de 

deeleconomie niet alleen als een 

bedrijfsmodel te zien, maar ook als een 

nieuwe vorm van integratie tussen de 

economie en de samenleving die het 

mogelijk maakt economische betrekkingen 

in sociale betrekkingen in te bouwen en 

nieuwe vormen van gemeenschapsleven te 

creëren; 

7. onderstreept dat het nodig is de 

deeleconomie niet alleen als een 

bedrijfsmodel te zien, maar ook als een 

nieuwe vorm van integratie tussen de 

economie en de samenleving die het 

mogelijk maakt economische betrekkingen 

in sociale betrekkingen in te bouwen en 

nieuwe vormen van gemeenschapsleven te 

creëren; is van oordeel dat de 

deeleconomie een motor kan zijn van 

de toename van sociaal kapitaal en van 

economische groei; 

Or. en 

 

Amendement   94 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. onderstreept dat het nodig is de 

deeleconomie niet alleen als een 

bedrijfsmodel te zien, maar ook als een 

7. onderstreept dat het nodig is de 

deeleconomie niet alleen als een 

bedrijfsmodel te zien, maar ook als een 
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nieuwe vorm van integratie tussen de 

economie en de samenleving die het 

mogelijk maakt economische betrekkingen 

in sociale betrekkingen in te bouwen en 

nieuwe vormen van gemeenschapsleven te 

creëren; 

nieuwe vorm van integratie tussen de 

economie en de samenleving die het 

mogelijk maakt economische betrekkingen 

in sociale betrekkingen in te bouwen en 

nieuwe vormen van gemeenschapsleven te 

creëren; stelt vast dat de in de 

deeleconomie aangeboden diensten zijn 

gebaseerd op zeer uiteenlopende 

betrekkingen, waartoe bijvoorbeeld gratis 

aanbiedingen, echte ruil, de terugbetaling 

van gemaakte kosten en activiteiten met 

winstoogmerk behoren; 

Or. it 

 

Amendement   95 

Antonio López-Istúriz White 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. is van mening dat een duidelijke 

grens moet worden getrokken tussen 

louter en alleen de bemiddeling via 

technologische platforms en de verlening 

van een dienst die geen dienst van de 

informatiemaatschappij is; dringt in dit 

verband erop aan dat gebruik wordt 

gemaakt van de interpretatiecriteria in de 

mededeling van de Commissie van 2 juni 

2016 getiteld "Een Europese agenda voor 

de deeleconomie"; 

Or. es 

 

Amendement   96 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. vestigt de aandacht op het feit dat 8. merkt op dat de deeleconomie in 
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de deeleconomie in Europa een aantal 

specifieke kenmerken vertoont, aangezien 

zij doorgaans meer op plaatselijk niveau 

verankerd is waarin de Europese 

bedrijfsstructuur tot uiting komt die 
voornamelijk uit kmo's bestaat; 

Europa tot dusverre voornamelijk uit 

kmo's bestaat; 

Or. en 

 

Amendement   97 

Virginie Rozière 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. vestigt de aandacht op het feit dat 

de deeleconomie in Europa een aantal 

specifieke kenmerken vertoont, aangezien 

zij doorgaans meer op plaatselijk niveau 

verankerd is waarin de Europese 

bedrijfsstructuur tot uiting komt die 

voornamelijk uit kmo's bestaat; 

8. vestigt de aandacht op het feit dat 

bepaalde actoren van de deeleconomie in 

Europa een aantal specifieke kenmerken 

vertonen; 

Or. fr 

 

Amendement   98 

Jiří Pospíšil 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. vestigt de aandacht op het feit dat 

de deeleconomie in Europa een aantal 

specifieke kenmerken vertoont, aangezien 

zij doorgaans meer op plaatselijk niveau 

verankerd is waarin de Europese 

bedrijfsstructuur tot uiting komt die 

voornamelijk uit kmo's bestaat; 

8. vestigt de aandacht op het feit dat 

de deeleconomie in Europa een aantal 

specifieke kenmerken vertoont, aangezien 

zij doorgaans meer op plaatselijk niveau 

verankerd is en het feit weerspiegelt dat 

kmo's een belangrijke rol vervullen in de 

Europese economie; 

Or. cs 
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Amendement   99 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez 

Prieto, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. vestigt de aandacht op het feit dat 

de deeleconomie in Europa een aantal 

specifieke kenmerken vertoont, aangezien 

zij doorgaans meer op plaatselijk niveau 

verankerd is waarin de Europese 

bedrijfsstructuur tot uiting komt die 

voornamelijk uit kmo's bestaat; 

8. vestigt de aandacht op het feit dat 

de deeleconomie in Europa een aantal 

specifieke kenmerken vertoont, aangezien 

zij doorgaans meer op plaatselijk niveau 

verankerd is waarin de Europese 

bedrijfsstructuur tot uiting komt die 

voornamelijk uit kmo's bestaat; deze 

kenmerken bieden nieuwe kansen voor de 

deeleconomie in Europa maar maken het 

tegelijkertijd voor deelplatforms moeilijk 

om sterk concurrerend te zijn op de 

wereldmarkt; 

Or. en 

 

Amendement   100 

Jiří Maštálka 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. vestigt de aandacht op het feit dat 

de deeleconomie in Europa een aantal 

specifieke kenmerken vertoont, aangezien 

zij doorgaans meer op plaatselijk niveau 

verankerd is waarin de Europese 

bedrijfsstructuur tot uiting komt die 

voornamelijk uit kmo's bestaat; 

8. vestigt de aandacht op het feit dat 

de deeleconomie in Europa een aantal 

specifieke kenmerken vertoont, aangezien 

zij doorgaans meer op plaatselijk niveau 

verankerd is waarin de Europese 

bedrijfsstructuur tot uiting komt die 

voornamelijk uit kmo's en micro-

ondernemingen bestaat; 

Or. en 

 

Amendement   101 

Nicola Danti, Kerstin Westphal, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio 
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Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel 

Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. onderstreept het belang van de 

aanpak van problemen die ontstaan 

wanneer Europese klanten gebruikmaken 

van onlineplatforms die hun 

hoofdkantoor hebben buiten de EU, in 

een niet-Europese culturele en 

regelgevende context, met name in 

verband met gegevensbescherming, 

aansprakelijkheid van de platforms, 

belastingheffing en arbeidsrecht; 

Or. en 

 

Amendement   102 

Jiří Pospíšil 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

9. constateert dat Europese 

ondernemers sterk geneigd zijn 

deelplatforms voor sociale doeleinden in 

het leven te roepen en erkent dat er een 

groeiende belangstelling voor 

coöperatieve bestuursmodellen bestaat; 

9. constateert dat Europese 

ondernemers en consumenten steeds meer 

belangstelling vertonen voor de 

deeleconomie op basis van samenwerking; 

Or. cs 

 

Amendement   103 

Anna Hedh 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

9. constateert dat Europese 9. constateert dat Europese 
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ondernemers sterk geneigd zijn 

deelplatforms voor sociale doeleinden in 

het leven te roepen en erkent dat er een 

groeiende belangstelling voor coöperatieve 

bestuursmodellen bestaat; 

ondernemers sterk geneigd zijn 

deelplatforms voor sociale doeleinden in 

het leven te roepen en erkent dat er een 

groeiende belangstelling voor coöperatieve 

bestuursmodellen bestaat; is van oordeel 

dat het tegelijkertijd noodzakelijk is om in 

de deeleconomie een onderscheid te 

maken tussen ondernemingen die gericht 

zijn op het maken van winst 

en ondernemingen die gericht zijn op 

maatschappelijke, duurzame belangen; 

Or. en 

 

Amendement   104 

Marcus Pretzell 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. onderstreept dat het belangrijk is 

elke vorm van discriminatie te 

voorkomen, opdat een doeltreffende en 

gelijke toegang tot coöperatieve diensten 

wordt geboden, speciaal voor 

achtergestelde mensen en 

gemeenschappen; 

10. beklemtoont dat er geen sprake 

mag zijn van inperking - op ideologische 

gronden - door de overheid van de 

contractvrijheid tussen aanbieders en 

afnemers van diensten indien het contract 

in kwestie geen gevaar voor het 

overheidsbeleid inhoudt; 

Or. de 

 

Amendement   105 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. onderstreept dat het belangrijk is 

elke vorm van discriminatie te voorkomen, 

opdat een doeltreffende en gelijke toegang 

tot coöperatieve diensten wordt geboden, 

speciaal voor achtergestelde mensen en 

gemeenschappen; 

10. onderstreept dat het belangrijk is 

elke vorm van discriminatie te voorkomen, 

opdat een doeltreffende en gelijke toegang 

tot coöperatieve diensten wordt geboden, 

speciaal voor achtergestelde mensen; 
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Or. fr 

 

Amendement   106 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. onderstreept dat het belangrijk is 

elke vorm van discriminatie te voorkomen, 

opdat een doeltreffende en gelijke toegang 

tot coöperatieve diensten wordt geboden, 

speciaal voor achtergestelde mensen en 

gemeenschappen; 

10. onderstreept dat het belangrijk is 

elke vorm van discriminatie te voorkomen, 

opdat een doeltreffende en gelijke toegang 

tot coöperatieve diensten wordt geboden, 

speciaal voor achtergestelde mensen; 

Or. fr 

 

Amendement   107 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. onderstreept dat het belangrijk is 

elke vorm van discriminatie te voorkomen, 

opdat een doeltreffende en gelijke toegang 

tot coöperatieve diensten wordt geboden, 

speciaal voor achtergestelde mensen en 

gemeenschappen; 

10. onderstreept dat het belangrijk is 

elke vorm van discriminatie te voorkomen, 

opdat een doeltreffende en gelijke toegang 

tot coöperatieve diensten wordt geboden, 

speciaal voor vrouwen, achtergestelde 

mensen en gemeenschappen; 

Or. en 

 

Amendement   108 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Florent Marcellesi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 



AM\1116419NL.docx 51/175 PE599.597v01-00 

  NL 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. onderstreept dat het belangrijk is 

elke vorm van discriminatie te voorkomen, 

opdat een doeltreffende en gelijke toegang 

tot coöperatieve diensten wordt geboden, 

speciaal voor achtergestelde mensen en 

gemeenschappen; 

10. onderstreept dat het belangrijk is 

elke vorm van discriminatie te voorkomen, 

opdat een doeltreffende en gelijke toegang 

tot coöperatieve diensten wordt geboden, 

speciaal voor vrouwen, achtergestelde 

mensen en gemeenschappen; 

Or. en 

 

Amendement   109 

Maria Grapini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. onderstreept dat het belangrijk is 

elke vorm van discriminatie te voorkomen, 

opdat een doeltreffende en gelijke toegang 

tot coöperatieve diensten wordt geboden, 

speciaal voor achtergestelde mensen en 

gemeenschappen; 

10. onderstreept dat het belangrijk is 

elke vorm van discriminatie te voorkomen, 

opdat een doeltreffende en gelijke toegang 

tot coöperatieve diensten wordt geboden, 

speciaal voor achtergestelde mensen en 

gemeenschappen, en voor mensen met een 

handicap; 

Or. ro 

 

Amendement   110 

Jiří Pospíšil 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. onderstreept dat het belangrijk is 

elke vorm van discriminatie te voorkomen, 

opdat een doeltreffende en gelijke toegang 

tot coöperatieve diensten wordt geboden, 

speciaal voor achtergestelde mensen en 

gemeenschappen; 

10. onderstreept dat het belangrijk is 

vormen van discriminatie te voorkomen, 

opdat een doeltreffende en gelijke toegang 

tot coöperatieve diensten wordt geboden, 

speciaal voor achtergestelde mensen en 

gemeenschappen; 

Or. cs 

 



PE599.597v01-00 52/175 AM\1116419NL.docx 

NL 

Amendement   111 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. is van oordeel dat deze diensten 

binnen de deeleconomie waarvoor 

openlijk wordt geadverteerd en die met 

winstoogmerk worden aangeboden onder 

het toepassingsgebied vallen van Richtlijn 

2004/113/EG van de Raad houdende 

toepassing van het beginsel van gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen bij 

de toegang tot en het aanbod van 

goederen en diensten, en derhalve in 

overeenstemming moeten zijn met het 

beginsel van gelijke behandeling van 

mannen en vrouwen; 

Or. en 

 

Amendement   112 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Florent Marcellesi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. is van oordeel dat deze diensten 

binnen de deeleconomie waarvoor 

openlijk wordt geadverteerd en die met 

winstoogmerk worden aangeboden onder 

het toepassingsgebied vallen van Richtlijn 

2004/113/EG van de Raad houdende 

toepassing van het beginsel van gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen bij 

de toegang tot en het aanbod van 

goederen en diensten, en derhalve in 

overeenstemming moeten zijn met het 

beginsel van gelijke behandeling van 

mannen en vrouwen; 
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Or. en 

 

Amendement   113 

Anna Hedh 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. onderstreept het belang om nieuwe 

ondernemingsvormen niet uit te sluiten 

van regels en wetgeving inzake 

werknemers- en 

consumentenbescherming op grond van 

hun innovatieve vorm; 

Or. en 

 

Amendement   114 

Renato Soru 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. onderstreept het feit dat de waarde 

die platforms genereren in meer dan 

evenredige mate bepaald wordt door de 

omvang van hun netwerk; erkent het 

risico van monopolievorming en steunt 

alle pogingen om de interoperabiliteit 

tussen platforms tot stand te brengen; 

Or. en 

 

Amendement   115 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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 10 ter. is van oordeel dat, afhankelijk van 

de juridische aard van de relatie tussen 

afzonderlijke aanbieders van diensten en 

de aanbieder van het platform, ingeval 

van loondienst Richtlijn 2006/54/EU, en 

ingeval van werkzaamheden als 

zelfstandige, Richtlijn 2010/41/EU 

toegepast moet worden; 

Or. en 

 

Amendement   116 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Florent Marcellesi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 10 ter. is van oordeel dat, afhankelijk van 

de juridische aard van de relatie tussen 

afzonderlijke aanbieders van diensten en 

de aanbieder van het platform, ingeval 

van loondienst Richtlijn 2006/54/EU, en 

ingeval van werkzaamheden als 

zelfstandige, Richtlijn 2010/41/EU 

toegepast moet worden; 

Or. en 

 

Amendement   117 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. doet een beroep op de Commissie 

om door gebruikers beheerde, 

coöperatieve non-profitpraktijken aan te 

moedigen die zijn gericht op het delen van 

gebouwen en samenwerking, en een op 

het gemeengoed gerichte benadering van 

Schrappen 
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de deeleconomie ten einde de 

schaalbaarheid van een sociale economie 

en de toegang tot open kennis te 

bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement   118 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. doet een beroep op de Commissie 

om door gebruikers beheerde, 

coöperatieve non-profitpraktijken aan te 

moedigen die zijn gericht op het delen van 

gebouwen en samenwerking, en een op 

het gemeengoed gerichte benadering van 

de deeleconomie ten einde de 

schaalbaarheid van een sociale economie 

en de toegang tot open kennis te 

bevorderen; 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   119 

Jiří Pospíšil 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. doet een beroep op de Commissie 

om door gebruikers beheerde, 

coöperatieve non-profitpraktijken aan te 

moedigen die zijn gericht op het delen van 

gebouwen en samenwerking, en een op 

het gemeengoed gerichte benadering van 

de deeleconomie ten einde de 

schaalbaarheid van een sociale economie 

en de toegang tot open kennis te 

bevorderen; 

11. is van oordeel dat een op het 

gemeengoed gerichte deeleconomie goed 

zal zijn voor de ontwikkeling van kennis 

en vaardigheden in de samenleving; 
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Or. cs 

 

Amendement   120 

Renato Soru 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. doet een beroep op de Commissie 

om door gebruikers beheerde, 

coöperatieve non-profitpraktijken aan te 

moedigen die zijn gericht op het delen van 

gebouwen en samenwerking, en een op het 

gemeengoed gerichte benadering van de 

deeleconomie ten einde de schaalbaarheid 

van een sociale economie en de toegang tot 

open kennis te bevorderen; 

11. doet een beroep op de Commissie 

om de deeleconomie als geheel aan te 

moedigen, en met voorrang sectoren die 

moeilijkere toegang hebben tot 

financiering zoals door gebruikers 

beheerde, coöperatieve non-

profitpraktijken, die gericht zijn op 

het ontwikkelen van delen en 

samenwerken, en een op het gemeengoed 

gerichte benadering van de deeleconomie 

ten einde de schaalbaarheid van een sociale 

economie en de toegang tot open kennis te 

bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement   121 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. doet een beroep op de Commissie 

om door gebruikers beheerde, coöperatieve 

non-profitpraktijken aan te moedigen die 

zijn gericht op het delen van gebouwen en 

samenwerking, en een op het gemeengoed 

gerichte benadering van de deeleconomie 

ten einde de schaalbaarheid van een sociale 

economie en de toegang tot open kennis te 

bevorderen; 

11. doet een beroep op de Commissie 

om door gebruikers beheerde, coöperatieve 

non-profitpraktijken aan te moedigen die 

zijn gericht op het ontwikkelen van delen, 

solidariteit en samenwerken, en een op het 

gemeengoed gerichte benadering van de 

deeleconomie ten einde de schaalbaarheid 

van een sociale economie en de toegang tot 

open kennis te bevorderen; 

Or. fr 
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Amendement   122 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, 

Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Pina 

Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. benadrukt het belang van 

ultrasnelle vaste en draadloze netwerken 

als een voorwaarde om het volledige 

potentieel van de deeleconomie te 

benutten en profijt te trekken van de 

voordelen van de deeleconomie; wijst 

derhalve op de noodzaak te zorgen voor 

adequate netwerktoegang voor alle 

burgers in de EU, met name in die 

gebieden waar connectiviteit nog niet 

voldoende beschikbaar is; 

Or. en 

 

Amendement   123 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. is bezorgd over het feit dat, terwijl 

een groot deel van de ontluikende 

deeleconomie ongereguleerd blijft, zich 

aanzienlijke verschillen tussen de 

lidstaten voordoen vanwege nationale, 

regionale en plaatselijke regelgeving, 

alsmede jurisprudentie, hetgeen een risico 

voor de versnippering van de interne 

markt inhoudt; 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   124 

Mylène Troszczynski 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. is bezorgd over het feit dat, terwijl 

een groot deel van de ontluikende 

deeleconomie ongereguleerd blijft, zich 

aanzienlijke verschillen tussen de 

lidstaten voordoen vanwege nationale, 

regionale en plaatselijke regelgeving, 

alsmede jurisprudentie, hetgeen een risico 

voor de versnippering van de interne 

markt inhoudt; 

12. is bezorgd over het feit dat een 

groot deel van de ontluikende 

deeleconomie ongereguleerd blijft; 

Or. fr 

 

Amendement   125 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. is bezorgd over het feit dat, terwijl 

een groot deel van de ontluikende 

deeleconomie ongereguleerd blijft, zich 

aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten 

voordoen vanwege nationale, regionale en 

plaatselijke regelgeving, alsmede 

jurisprudentie, hetgeen een risico voor de 

versnippering van de interne markt 

inhoudt; 

12. is bezorgd over het feit dat het nog 

niet geheel duidelijk is welke EU-

verordeningen op alle sectoren van de 

deeleconomie van toepassing zijn en dat 

hierdoor aanzienlijke verschillen ontstaan 

tussen de lidstaten vanwege nationale, 

regionale en plaatselijke regelgeving, 

alsmede jurisprudentie, hetgeen de 

versnippering van de interne markt 

nog meer in de hand heeft gewerkt; 

Or. en 

 

Amendement   126 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Dita Charanzová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. is bezorgd over het feit dat, terwijl 12. merkt op dat veel delen van de 
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een groot deel van de ontluikende 

deeleconomie ongereguleerd blijft, zich 
aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten 

voordoen vanwege nationale, regionale en 

plaatselijke regelgeving, alsmede 

jurisprudentie, hetgeen een risico voor de 

versnippering van de interne markt 

inhoudt; 

deeleconomie worden beheerst door 

nationale en plaatselijke regelgeving; 

erkent evenwel dat enkele aanzienlijke 

verschillen tussen de lidstaten ontstaan 

vanwege nationale, regionale en 

plaatselijke regelgeving, alsmede 

jurisprudentie, hetgeen een risico voor de 

versnippering van de interne markt 

inhoudt; 

Or. en 

 

Amendement   127 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. is bezorgd over het feit dat, terwijl 

een groot deel van de ontluikende 

deeleconomie ongereguleerd blijft, zich 

aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten 

voordoen vanwege nationale, regionale en 

plaatselijke regelgeving, alsmede 

jurisprudentie, hetgeen een risico voor de 

versnippering van de interne markt 

inhoudt; 

12. is bezorgd over het feit dat zich 

aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten 

voordoen vanwege nationale, regionale en 

plaatselijke regelgeving, alsmede 

jurisprudentie, hetgeen een risico voor de 

versnippering van de interne markt 

inhoudt; 

Or. en 

 

Amendement   128 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. is bezorgd over het feit dat, terwijl 

een groot deel van de ontluikende 

deeleconomie ongereguleerd blijft, zich 

aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten 

voordoen vanwege nationale, regionale en 

plaatselijke regelgeving, alsmede 

12. is bezorgd over het risico van 

versnippering van de interne markt en 

wijst erop dat, hoewel een groot deel van 

de ontluikende deeleconomie 

ongereguleerd blijft, zich aanzienlijke 

verschillen tussen de lidstaten voordoen 
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jurisprudentie, hetgeen een risico voor de 

versnippering van de interne markt 

inhoudt; 

vanwege nationale, regionale en 

plaatselijke regelgeving; 

Or. fr 

 

Amendement   129 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. is bezorgd over het feit dat, terwijl 

een groot deel van de ontluikende 

deeleconomie ongereguleerd blijft, zich 

aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten 

voordoen vanwege nationale, regionale en 

plaatselijke regelgeving, alsmede 

jurisprudentie, hetgeen een risico voor de 

versnippering van de interne markt 

inhoudt; 

12. is bezorgd over het feit dat, terwijl 

een groot deel van de ontluikende 

deeleconomie zich in grijze zones in de 

regelgeving bevindt, zich aanzienlijke 

verschillen tussen de lidstaten voordoen 

vanwege nationale, regionale en 

plaatselijke regelgeving, alsmede 

jurisprudentie, hetgeen een risico voor de 

versnippering van de interne markt 

inhoudt; 

Or. en 

 

Amendement   130 

Jiří Maštálka 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. is bezorgd over het feit dat, terwijl 

een groot deel van de ontluikende 

deeleconomie ongereguleerd blijft, zich 

aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten 

voordoen vanwege nationale, regionale en 

plaatselijke regelgeving, alsmede 

jurisprudentie, hetgeen een risico voor de 

versnippering van de interne markt 

inhoudt; 

12. is bezorgd over het feit dat, terwijl 

een groot deel van de ontluikende 

deeleconomie zich in een grijze zone 

bevindt, zich aanzienlijke verschillen 

tussen de lidstaten voordoen vanwege 

nationale, regionale en plaatselijke 

regelgeving, alsmede jurisprudentie, 

hetgeen een risico voor de versnippering 

van de interne markt inhoudt; 

Or. en 
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Amendement   131 

Jiří Maštálka 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. onderkent dat tezelfdertijd, 

overeenkomstig het 

subsidiariteitsbeginsel, specifieke 

plaatselijke aspecten een andere aanpak 

kunnen vereisen bij het reguleren van 

activiteiten in de deeleconomie; 

Or. en 

 

Amendement   132 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. benadrukt de complexe aard van 

de vervoerssector binnen en buiten de 

deeleconomie; wijst erop dat de sector een 

strenge regelgeving kent, met name wat 

betreft de toegang tot het beroep, de 

betrokken activiteiten en de ontwikkeling, 

het gebruik en de commercialisering van 

vervoersdiensten (exclusieve rechten, 

bovengrens voor aantal licenties), alsook 

wat betreft subsidies; betreurt het feit dat 

die regelgeving, onder meer, soms als 

voorwendsel dient om kunstmatige 

hindernissen, met name tegen nieuwe 

bedrijfsmodellen, op te werpen; 

Or. en 

 

Amendement   133 

Adam Szejnfeld 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. is ingenomen met het voornemen 

van de Commissie om de huidige 

versnippering aan te pakken, maar 

betreurt dat in haar mededeling niet 

voldoende duidelijkheid bestaat over de 

toepasselijkheid van het bestaande EU-

recht op de verschillende modellen van de 

deeleconomie; 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   134 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. is ingenomen met het voornemen 

van de Commissie om de huidige 

versnippering aan te pakken, maar 

betreurt dat in haar mededeling niet 

voldoende duidelijkheid bestaat over de 

toepasselijkheid van het bestaande EU-

recht op de verschillende modellen van de 

deeleconomie; 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement   135 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. is ingenomen met het voornemen 

van de Commissie om de huidige 

versnippering aan te pakken, maar betreurt 

13. is ingenomen met het voornemen 

van de Commissie om de huidige 

versnippering aan te pakken, maar betreurt 
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dat in haar mededeling niet voldoende 

duidelijkheid bestaat over de 

toepasselijkheid van het bestaande EU-

recht op de verschillende modellen van de 

deeleconomie; 

dat in haar mededeling niet voldoende 

duidelijkheid bestaat over de 

toepasselijkheid van het bestaande EU-

recht op de verschillende modellen van de 

deeleconomie; wijst voorts op bestaande 

toepasselijke regelgeving zoals de 

dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG) 

en de noodzaak dat de lidstaten de 

rechtshandhaving opvoeren; moedigt de 

Commissie aan gebruik te maken van alle 

haar ter beschikking staande middelen om 

de volledige en juiste tenuitvoerlegging 

van de bestaande regelgeving te 

waarborgen, alsook van 

inbreukprocedures wanneer wordt 

geconstateerd dat de wetgeving onjuist of 

ontoereikend wordt uitgevoerd; 

Or. en 

 

Amendement   136 

Jiří Maštálka 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. is ingenomen met het voornemen 

van de Commissie om de huidige 

versnippering aan te pakken, maar betreurt 

dat in haar mededeling niet voldoende 

duidelijkheid bestaat over de 

toepasselijkheid van het bestaande EU-

recht op de verschillende modellen van de 

deeleconomie; 

13. is ingenomen met het voornemen 

van de Commissie om de huidige 

versnippering aan te pakken, maar betreurt 

dat in haar mededeling niet voldoende 

duidelijkheid bestaat over de 

toepasselijkheid van het bestaande EU-

recht op de verschillende modellen van de 

deeleconomie; wijst voorts op bestaande 

toepasselijke regelgeving zoals de 

dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG) 

en de noodzaak dat de lidstaten de 

rechtshandhaving opvoeren; moedigt de 

Commissie aan gebruik te maken van alle 

haar ter beschikking staande middelen om 

de volledige en juiste tenuitvoerlegging 

van de bestaande regelgeving te 

waarborgen, alsook van 

inbreukprocedures wanneer wordt 

geconstateerd dat de wetgeving onjuist of 

ontoereikend wordt uitgevoerd; 
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Or. en 

 

Amendement   137 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. is ingenomen met het voornemen 

van de Commissie om de huidige 

versnippering aan te pakken, maar betreurt 

dat in haar mededeling niet voldoende 

duidelijkheid bestaat over de 

toepasselijkheid van het bestaande EU-

recht op de verschillende modellen van de 

deeleconomie; 

13. is ingenomen met het voornemen 

van de Commissie om de huidige 

versnippering aan te pakken, maar betreurt 

dat in haar mededeling niet voldoende 

duidelijkheid bestaat over de 

toepasselijkheid van het bestaande EU-

recht op de verschillende modellen van de 

deeleconomie; roept op tot een duidelijk 

handhavingskader voor het 

consumentenacquis en voor de 

dienstenrichtlijn; moedigt de Commissie 

en de lidstaten aan de volledige en juiste 

tenuitvoerlegging van de bestaande 

regelgeving te waarborgen, door gebruik 

te maken van inbreukprocedures wanneer 

wordt geconstateerd dat de wetgeving 

onjuist of ontoereikend wordt uitgevoerd; 

Or. en 

 

Amendement   138 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. is ingenomen met het voornemen 

van de Commissie om de huidige 

versnippering aan te pakken, maar betreurt 

dat in haar mededeling niet voldoende 

duidelijkheid bestaat over de 

toepasselijkheid van het bestaande EU-

recht op de verschillende modellen van de 

deeleconomie; 

13. is ingenomen met het voornemen 

van de Commissie om de huidige 

versnippering aan te pakken, maar betreurt 

dat in haar mededeling niet voldoende 

duidelijkheid bestaat over de 

toepasselijkheid van het bestaande EU-

recht op de verschillende modellen van de 

deeleconomie; wijst met name op het 
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vraagstuk van de gegevensbescherming 

en doet een oproep aan alle actoren om 

de algemene verordening 

gegevensbescherming in de deeleconomie 

na te leven en te handhaven; 

Or. en 

 

Amendement   139 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. is ingenomen met het voornemen 

van de Commissie om de huidige 

versnippering aan te pakken, maar betreurt 

dat in haar mededeling niet voldoende 

duidelijkheid bestaat over de 

toepasselijkheid van het bestaande EU-

recht op de verschillende modellen van de 

deeleconomie; 

13. spoort de Commissie ertoe aan om 

de huidige versnippering aan te pakken, 

maar betreurt dat in haar mededeling niet 

voldoende duidelijkheid bestaat over de 

toepasselijkheid van het bestaande EU-

recht op de verschillende modellen van de 

deeleconomie; 

Or. it 

 

Amendement   140 

Maria Grapini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. is ingenomen met het voornemen 

van de Commissie om de huidige 

versnippering aan te pakken, maar betreurt 

dat in haar mededeling niet voldoende 

duidelijkheid bestaat over de 

toepasselijkheid van het bestaande EU-

recht op de verschillende modellen van de 

deeleconomie; 

13. is ingenomen met het voornemen 

van de Commissie om de huidige 

versnippering aan te pakken, maar betreurt 

dat in haar mededeling niet voldoende 

duidelijkheid bestaat over de 

toepasselijkheid van het bestaande EU-

recht op de verschillende modellen van de 

deeleconomie, en stelt voor de 

communicatie op de interne markt te 

verbeteren; 

Or. ro 



PE599.597v01-00 66/175 AM\1116419NL.docx 

NL 

 

Amendement   141 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. wijst op de bestaande regelgeving 

van de dienstenrichtlijn en de 

tekortschietende tenuitvoerlegging 

daarvan door veel lidstaten; verzoekt de 

Commissie om meer inbreukprocedures in 

te leiden tegen lidstaten die, 

niettegenstaande de omzetting van de 

richtlijn, de naleving door de plaatselijke 

en regionale autoriteiten niet hebben 

gewaarborgd; dringt er bij de Commissie 

op aan de behandeling van inbreuk- en 

mededingingszaken te bespoedigen met 

het oog op snelle afhandeling voor zowel 

ondernemingen als personen; 

Or. en 

 

Amendement   142 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. benadrukt de noodzaak dat de 

lidstaten de handhaving van bestaande 

wetgeving verbeteren, in het bijzonder van 

de dienstenrichtlijn; verzoekt de 

Commissie gebruik te maken van alle ter 

beschikking staande instrumenten om de 

volledige en juiste tenuitvoerlegging van 

de bestaande regelgeving betreffende de 

interne markt te waarborgen; verzoekt de 

Commissie sneller gebruik te maken van 

inbreukprocedures wanneer wordt 

geconstateerd dat de wetgeving onjuist of 

ontoereikend wordt uitgevoerd; 
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Or. en 

 

Amendement   143 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. is van mening dat er geen 

universele criteria bestaan voor de 

indeling van via deelplatforms verleende 

diensten, en dat het nodig is zich op 

analyses te baseren waarin rekening 

wordt gehouden met de specifieke 

kenmerken van de sector en het gebied 

waarin deze diensten worden verleend; 

onderstreept echter dat het belangrijk is 

een onderscheid te maken tussen 

professionele en peer-to-peer-diensten; is 

van oordeel dat bij dit onderscheid in het 

algemeen rekening moet worden 

gehouden met diverse factoren, zoals de 

frequentie van de verleende diensten, de 

reden van de dienstverlening en de hoogte 

van de door de dienstverlener 

gegenereerde inkomsten; vindt 

bijvoorbeeld dat een frequent verleende 

dienst die veeleer tegen een beloning dan 

een compensatie voor de gemaakte kosten 

wordt aangeboden en waarmee inkomsten 

kunnen worden gegenereerd boven de 

door de nationale en plaatselijke 

autoriteiten vastgestelde drempel, als een 

professionele activiteit kan worden 

beschouwd; is bovendien van mening dat, 

indien een online-platform de door 

dienstverleners op het platform 

aangeboden diensten controleert en 

voorwaarden vaststelt die een verplichting 

tot het verlenen van deze diensten 

inhouden, bijvoorbeeld in de vorm van 

keuzes over wanneer en hoe vaak een 

aanbieder de op het platform aangeboden 

diensten moet verlenen, de activiteit in 

kwestie als een professionele activiteit 

moet worden beschouwd; 
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Or. it 

 

Amendement   144 

Evelyne Gebhardt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. onderkent tegelijkertijd dat de 

Europese Unie geen flexibiliteit zonder 

zekerheid kan aanvaarden wanneer 

particulieren het marktrisico moeten 

dragen en de arbeidsomstandigheden en 

de arbeidsnormen worden ondermijnd; 

Or. en 

 

Amendement   145 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. stemt ermee in dat de vereisten 

inzake markttoegang voor deelplatforms 

en dienstverleners noodzakelijk, 

gerechtvaardigd en evenredig moeten zijn, 

en dat de beoordeling hiervan moet 

afhangen van de vraag of de diensten 

worden verleend door professionele of 

particuliere dienstverleners, opdat peers 

aan minder strenge wettelijke vereisten 

onderworpen worden; 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   146 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 
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Ontwerpresolutie Amendement 

14. stemt ermee in dat de vereisten 

inzake markttoegang voor deelplatforms en 

dienstverleners noodzakelijk, 

gerechtvaardigd en evenredig moeten zijn, 

en dat de beoordeling hiervan moet 

afhangen van de vraag of de diensten 

worden verleend door professionele of 

particuliere dienstverleners, opdat peers 

aan minder strenge wettelijke vereisten 

onderworpen worden; 

14. stemt ermee in dat, overeenkomstig 

het EU-Verdrag en toepasselijk afgeleid 

recht, de vereisten inzake markttoegang 

voor deelplatforms en dienstverleners 

noodzakelijk, gerechtvaardigd en 

evenredig moeten zijn om doelstellingen 

van algemeen belang als uiteengezet in de 

dienstenrichtlijn te verwezenlijken; wijst 

erop dat in de dienstenrichtlijn 

voorgeschreven wordt dat de autoriteiten 

van de lidstaten bestaande wetgeving 

herzien en dergelijke marktbeperkingen 

afschaffen; is van oordeel dat peers aan 

minder strenge wettelijke vereisten 

onderworpen moeten worden; 

Or. en 

 

Amendement   147 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. stemt ermee in dat de vereisten 

inzake markttoegang voor deelplatforms en 

dienstverleners noodzakelijk, 

gerechtvaardigd en evenredig moeten zijn, 

en dat de beoordeling hiervan moet 

afhangen van de vraag of de diensten 

worden verleend door professionele of 

particuliere dienstverleners, opdat peers 

aan minder strenge wettelijke vereisten 

onderworpen worden; 

14. stemt ermee in dat de vereisten 

inzake markttoegang voor deelplatforms en 

dienstverleners noodzakelijk, 

gerechtvaardigd en evenredig moeten zijn, 

en dat bij de beoordeling hiervan, onder 

bepaalde maar niet onder alle 

omstandigheden, rekening kan worden 

gehouden met de vraag of de diensten 

worden verleend door professionele of 

particuliere dienstverleners, opdat peers 

aan minder strenge wettelijke vereisten 

onderworpen worden; erkent de behoefte 

van zowel gevestigde als nieuwe 

marktdeelnemers en diensten in verband 

met digitale platforms om zich in een 

bedrijfsvriendelijk concurrerend klimaat 

te ontwikkelen, waarin wetswijzigingen op 

transparante wijze tot stand komen; 

Or. en 
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Amendement   148 

Antonio López-Istúriz White 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. stemt ermee in dat de vereisten 

inzake markttoegang voor deelplatforms en 

dienstverleners noodzakelijk, 

gerechtvaardigd en evenredig moeten zijn, 

en dat de beoordeling hiervan moet 

afhangen van de vraag of de diensten 

worden verleend door professionele of 

particuliere dienstverleners, opdat peers 

aan minder strenge wettelijke vereisten 

onderworpen worden; 

14. stemt ermee in dat de vereisten 

inzake markttoegang voor deelplatforms en 

dienstverleners noodzakelijk, 

gerechtvaardigd en evenredig moeten zijn, 

en dat de beoordeling hiervan moet 

afhangen van de vraag of de diensten 

worden verleend door professionele of 

particuliere dienstverleners, opdat peers 

aan wettelijke vereisten onderworpen 

worden die zijn afgestemd op hun aard, 

met handhaving van de kwaliteitsnormen; 

Or. es 

 

Amendement   149 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. stemt ermee in dat de vereisten 

inzake markttoegang voor deelplatforms en 

dienstverleners noodzakelijk, 

gerechtvaardigd en evenredig moeten zijn, 

en dat de beoordeling hiervan moet 

afhangen van de vraag of de diensten 

worden verleend door professionele of 

particuliere dienstverleners, opdat peers 

aan minder strenge wettelijke vereisten 

onderworpen worden; 

14. stemt ermee in dat de vereisten 

inzake markttoegang voor deelplatforms en 

dienstverleners noodzakelijk, 

gerechtvaardigd en evenredig moeten zijn, 

en dat de beoordeling hiervan moet 

afhangen van de vraag of de diensten 

worden verleend door professionele of 

particuliere dienstverleners, opdat peers 

aan minder strenge of geen wettelijke 

vereisten onderworpen worden; 

Or. en 

 

Amendement   150 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. stemt ermee in dat de vereisten 

inzake markttoegang voor deelplatforms en 

dienstverleners noodzakelijk, 

gerechtvaardigd en evenredig moeten zijn, 

en dat de beoordeling hiervan moet 

afhangen van de vraag of de diensten 

worden verleend door professionele of 

particuliere dienstverleners, opdat peers 

aan minder strenge wettelijke vereisten 

onderworpen worden; 

14. stemt ermee in dat de vereisten 

inzake markttoegang voor deelplatforms en 

dienstverleners noodzakelijk, 

gerechtvaardigd en evenredig moeten zijn, 

en dat de beoordeling hiervan moet 

afhangen van de vraag of de diensten 

worden verleend door professionele of 

particuliere dienstverleners waarbij tevens 

rekening moet worden gehouden met het 

onderscheid tussen professionele diensten 

en peer-to-peer-diensten, waarbij peer-to-

peer-diensten aan minder strenge 

wettelijke vereisten onderworpen worden, 

al naargelang van het geval; 

Or. it 

 

Amendement   151 

Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Antonio López-Istúriz 

White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. stemt ermee in dat de vereisten 

inzake markttoegang voor deelplatforms en 

dienstverleners noodzakelijk, 

gerechtvaardigd en evenredig moeten zijn, 

en dat de beoordeling hiervan moet 

afhangen van de vraag of de diensten 

worden verleend door professionele of 

particuliere dienstverleners, opdat peers 

aan minder strenge wettelijke vereisten 

onderworpen worden; 

14. benadrukt dat alle vereisten inzake 

markttoegang voor deelplatforms en 

dienstverleners noodzakelijk, 

gerechtvaardigd en evenredig moeten zijn, 

en dat de beoordeling hiervan moet 

afhangen van de vraag of de diensten 

worden verleend door professionele of 

particuliere dienstverleners, opdat peers 

aan minder strenge wettelijke vereisten 

onderworpen worden; 

Or. en 

 

Amendement   152 

Igor Šoltes 
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namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. stemt ermee in dat de vereisten 

inzake markttoegang voor deelplatforms en 

dienstverleners noodzakelijk, 

gerechtvaardigd en evenredig moeten zijn, 

en dat de beoordeling hiervan moet 

afhangen van de vraag of de diensten 

worden verleend door professionele of 

particuliere dienstverleners, opdat peers 

aan minder strenge wettelijke vereisten 

onderworpen worden; 

14. stemt ermee in dat de vereisten 

inzake markttoegang voor deelplatforms en 

dienstverleners noodzakelijk, 

gerechtvaardigd en evenredig moeten zijn, 

en dat de beoordeling hiervan onder meer 

moet afhangen van de vraag of de diensten 

worden verleend door professionele of 

particuliere dienstverleners, waarbij peers 

aan minder strenge wettelijke vereisten 

onderworpen worden, en met sectorale 

verschillen rekening wordt gehouden; 

benadrukt evenwel dat gevestigde en 

nieuwe marktdeelnemers en diensten in 

verband met digitale platforms de 

mogelijkheid moeten hebben om zich in 

een bedrijfsvriendelijk klimaat te 

ontwikkelen, waarin wetswijzigingen op 

een meer transparante wijze tot stand 

komen, en in gezonde concurrentie naast 

elkaar kunnen bestaan, zonder misbruik 

te maken van uitzonderingen in het EU-

recht om de toetreding van nieuwe 

partijen tot de markt te blokkeren; 

Or. en 

 

Amendement   153 

Jiří Maštálka 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. stemt ermee in dat de vereisten 

inzake markttoegang voor deelplatforms en 

dienstverleners noodzakelijk, 

gerechtvaardigd en evenredig moeten zijn, 

en dat de beoordeling hiervan moet 

afhangen van de vraag of de diensten 

worden verleend door professionele of 

particuliere dienstverleners, opdat peers 

14. stemt ermee in dat de vereisten 

inzake markttoegang voor deelplatforms en 

dienstverleners noodzakelijk, 

gerechtvaardigd en evenredig moeten zijn, 

en dat de beoordeling hiervan moet 

afhangen van de vraag of de diensten 

worden verleend door professionele of 

particuliere dienstverleners, opdat peers 
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aan minder strenge wettelijke vereisten 

onderworpen worden; 

aan minder strenge wettelijke vereisten 

onderworpen worden; strenge normen van 

consumentenbescherming moeten 

evenwel een prioriteit blijven; 

Or. en 

 

Amendement   154 

Jiří Maštálka 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. stemt ermee in dat de vereisten 

inzake markttoegang voor deelplatforms en 

dienstverleners noodzakelijk, 

gerechtvaardigd en evenredig moeten zijn, 

en dat de beoordeling hiervan moet 

afhangen van de vraag of de diensten 

worden verleend door professionele of 

particuliere dienstverleners, opdat peers 

aan minder strenge wettelijke vereisten 

onderworpen worden; 

14. stemt ermee in dat de vereisten 

inzake markttoegang voor deelplatforms en 

dienstverleners noodzakelijk, 

gerechtvaardigd en evenredig moeten zijn, 

en dat de beoordeling hiervan moet onder 

meer afhangen van de vraag of de diensten 

worden verleend door professionele of 

particuliere dienstverleners, opdat peers 

aan minder strenge wettelijke vereisten 

onderworpen worden; 

Or. en 

 

Amendement   155 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. is ingenomen met het voorstel voor 

een dienstenpakket en de richtsnoeren 

inzake gereglementeerde beroepen; 

verzoekt om verdere herziening en 

harmonisatie van de voorschriften inzake 

toegang tot gereglementeerde beroepen en 

activiteiten in Europa, opdat nieuwe 

marktdeelnemers en diensten in verband 

met digitale platforms mogelijk worden en 

de deeleconomie zich in een 

bedrijfsvriendelijk klimaat kan 



PE599.597v01-00 74/175 AM\1116419NL.docx 

NL 

ontwikkelen, waarin wetswijzigingen op 

een meer transparante wijze tot stand 

komen, en nieuwe marktdeelnemers en 

diensten in een klimaat van gezonde 

concurrentie naast gevestigde 

marktdeelnemers kunnen bestaan; 

Or. en 

 

Amendement   156 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 14 ter. is het eens met de mededeling dat 

bij de beoordeling of vereisten inzake 

markttoegang of andere vereisten voldoen 

aan de voorwaarden van de 

dienstenrichtlijn, de lidstaten rekening 

moeten houden met de specifieke 

kenmerken van de bedrijfsmodellen van 

de deeleconomie; stemt in met de 

discussienota over deeleconomie van de 

Raad waarin gesteld wordt dat niet alles 

wat in het verleden als gerechtvaardigd en 

proportioneel in een economische sector 

werd beschouwd ook automatisch 

gerechtvaardigd en proportioneel is in de 

deeleconomie; 

Or. en 

 

Amendement   157 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. verzoekt de Commissie aan de 

lidstaten verdere richtsnoeren te geven 

voor het vastleggen van doeltreffende 

criteria om een onderscheid te maken 

Schrappen 



AM\1116419NL.docx 75/175 PE599.597v01-00 

  NL 

tussen peers en professionals, hetgeen van 

cruciaal belang is voor de rechtvaardige 

ontwikkeling van de deeleconomie; 

Or. pl 

 

Amendement   158 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. verzoekt de Commissie aan de 

lidstaten verdere richtsnoeren te geven 

voor het vastleggen van doeltreffende 

criteria om een onderscheid te maken 

tussen peers en professionals, hetgeen van 

cruciaal belang is voor de rechtvaardige 

ontwikkeling van de deeleconomie; 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement   159 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. verzoekt de Commissie aan de 

lidstaten verdere richtsnoeren te geven 

voor het vastleggen van doeltreffende 

criteria om een onderscheid te maken 

tussen peers en professionals, hetgeen van 

cruciaal belang is voor de rechtvaardige 

ontwikkeling van de deeleconomie; 

15. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om in onderlinge samenwerking 

tot richtsnoeren te komen voor het maken 

van een onderscheid tussen peers en 

professionals, hetgeen van cruciaal belang 

is voor de rechtvaardige ontwikkeling van 

de deeleconomie; verzoekt de Europese 

Commissie een onderzoek te verrichten 

naar bestaande drempels in de 

deeleconomie in de lidstaten om een beter 

begrip te krijgen van bestaande praktijken 

en om in staat te zijn het beste 

toekomstgerichte beleid vast te stellen, 

rekening houdend met de uiteenlopende 

economische omstandigheden en 
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koopkracht van de bevolking in de 

lidstaten; onderkent dat een voor iedereen 

geldende oplossing mogelijk niet 

wenselijk is; merkt op dat in dergelijke 

richtsnoeren rekening moet worden 

gehouden met het feit dat er verschillende 

definities kunnen zijn van een 

professional, afhankelijk van het 

betreffende rechtsgebied; benadrukt het 

feit dat een belangrijk criterium om een 

peer te onderscheiden van een 

professional, de vraag is of de gebruiker 

winst maakt of alleen maar kosten deelt; 

Or. en 

 

Amendement   160 

Jiří Pospíšil 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. verzoekt de Commissie aan de 

lidstaten verdere richtsnoeren te geven 

voor het vastleggen van doeltreffende 

criteria om een onderscheid te maken 

tussen peers en professionals, hetgeen van 

cruciaal belang is voor de rechtvaardige 

ontwikkeling van de deeleconomie; 

15. verzoekt de Commissie aan de 

lidstaten verdere aanbevelingen te doen 

toekomen voor het vastleggen van 

doeltreffende criteria om een onderscheid 

te maken tussen peers en professionals, 

hetgeen van cruciaal belang is voor de 

rechtvaardige ontwikkeling van de 

deeleconomie; 

Or. cs 

 

Amendement   161 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. verzoekt de Commissie aan de 

lidstaten verdere richtsnoeren te geven 

voor het vastleggen van doeltreffende 

criteria om een onderscheid te maken 

15. stelt vast dat in vele lidstaten de 

tendens bestaat drempels vast te stellen 

om een onderscheid te maken tussen 

professionele diensten en peer-to-peer-
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tussen peers en professionals, hetgeen van 

cruciaal belang is voor de rechtvaardige 

ontwikkeling van de deeleconomie; 

diensten, en wenst dat deze drempels niet 

rigide zijn, maar dat hierbij rekening 

wordt gehouden met de kenmerken van de 

sectoren waarin de professionele diensten 

worden verleend, alsmede met de sociale 

en economische omstandigheden van het 

gebied; verzoekt de Commissie bovendien 

aan de lidstaten verdere richtsnoeren te 

geven voor het vastleggen van 

doeltreffende criteria om een onderscheid 

te maken tussen peers en professionals, 

hetgeen van cruciaal belang is voor de 

rechtvaardige ontwikkeling van de 

deeleconomie; 

Or. it 

 

Amendement   162 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. benadrukt de noodzaak van 

duidelijke definities om platforms en de 

gebruikers daarvan rechtszekerheid te 

verschaffen en de ontwikkeling van de 

deeleconomie in de EU te waarborgen; 

merkt op dat in de mobiliteitssector het 

belangrijk is om duidelijk onderscheid te 

maken tussen i) carpooling enerzijds en 

het delen van de kosten in de context van 

een reis die de bestuurder voor eigen 

doeleinden al gepland heeft, en ii) 

gereguleerde personenvervoersdiensten 

anderzijds; 

Or. en 

 

Amendement   163 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. onderstreept dat iedere drempel op 

grond van inkomensniveaus rekening 

moet houden met de belangrijke 

verschillen in inkomensniveaus en prijzen 

tussen de lidstaten; benadrukt dat er geen 

sprake kan zijn van een voor iedereen 

geldende EU-inkomensdrempel; 

Or. en 

 

Amendement   164 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. vestigt tegelijkertijd de aandacht 

op het risico dat het vaststellen van 

drempels kan leiden tot ongelijkheid 

tussen kleine en microbedrijven enerzijds 

en peers anderzijds; dringt derhalve erop 

aan dat de op professionele dienstverleners 

toepasselijke wetgeving wordt herzien om 

gelijke concurrentievoorwaarden tussen 

vergelijkbare categorieën dienstverleners 

te creëren en onnodige regeldruk weg te 

nemen; 

16. dringt erop aan dat de op 

professionele dienstverleners toepasselijke 

wetgeving wordt herzien om gelijke 

concurrentievoorwaarden tussen 

dienstverleners te creëren en onnodige 

regeldruk weg te nemen; 

Or. pl 

 

Amendement   165 

Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. vestigt tegelijkertijd de aandacht op 

het risico dat het vaststellen van drempels 

kan leiden tot ongelijkheid tussen kleine 

en microbedrijven enerzijds en peers 

anderzijds; dringt derhalve erop aan dat 

16. vestigt tegelijkertijd de aandacht op 

het feit dat het vaststellen van drempels tot 

een passende scheidslijn tussen peers en 

ondernemingen kan leiden; beklemtoont 

tegelijkertijd dat onnodige 
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de op professionele dienstverleners 

toepasselijke wetgeving wordt herzien om 

gelijke concurrentievoorwaarden tussen 

vergelijkbare categorieën dienstverleners 

te creëren en onnodige regeldruk weg te 

nemen; 

regelgevingsdruk, met name voor kleine 

en micro-ondernemingen, moet worden 

weggenomen; 

Or. de 

 

Amendement   166 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. vestigt tegelijkertijd de aandacht op 

het risico dat het vaststellen van drempels 

kan leiden tot ongelijkheid tussen kleine en 

microbedrijven enerzijds en peers 

anderzijds; dringt derhalve erop aan dat de 

op professionele dienstverleners 

toepasselijke wetgeving wordt herzien om 

gelijke concurrentievoorwaarden tussen 

vergelijkbare categorieën dienstverleners 

te creëren en onnodige regeldruk weg te 

nemen; 

16. is van oordeel dat peers, meestal 

particulieren die op een occasionele basis 

diensten aanbieden, niet mogen vallen 

onder de definitie van professionele 

dienstverleners, en dat drempels in dit 

verband nuttig kunnen zijn om peers vrij 

te stellen van juridische voorschriften; 

vestigt tegelijkertijd de aandacht op het 

risico dat het vaststellen van drempels niet 

alleen kan leiden tot ongelijkheid tussen 

kleine en microbedrijven enerzijds en peers 

anderzijds, maar ook tot ongelijkheid kan 

leiden tussen steden, regio's en lidstaten 

wanneer op lokaal, regionaal of nationaal 

niveau verschillende drempels worden 

vastgesteld; dringt derhalve erop aan dat de 

op professionele dienstverleners 

toepasselijke wetgeving wordt 

vereenvoudigd en gemoderniseerd om 

onnodige bezwarende regelgeving af te 

schaffen en ervoor te zorgen dat 

juridische voorschriften evenredig, 

noodzakelijk en niet-discriminerend zijn; 

Or. en 

 

Amendement   167 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. vestigt tegelijkertijd de aandacht op 

het risico dat het vaststellen van drempels 

kan leiden tot ongelijkheid tussen kleine en 

microbedrijven enerzijds en peers 

anderzijds; dringt derhalve erop aan dat de 

op professionele dienstverleners 

toepasselijke wetgeving wordt herzien om 

gelijke concurrentievoorwaarden tussen 

vergelijkbare categorieën dienstverleners 

te creëren en onnodige regeldruk weg te 

nemen; 

16. vestigt tegelijkertijd de aandacht op 

het risico dat het vaststellen van drempels 

kan leiden tot ongelijkheid tussen kleine en 

microbedrijven enerzijds en peers 

anderzijds; dringt derhalve aan op een 

volledige analyse van de mogelijke 

gevolgen voordat wordt overwogen of de 

op professionele dienstverleners 

toepasselijke wetgeving moet worden 

herzien en onnodige regeldruk weg te 

nemen; waarschuwt voor verzoeken om 

wetgeving die innovatie in de kiem 

smoort; 

Or. en 

 

Amendement   168 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. vestigt tegelijkertijd de aandacht op 

het risico dat het vaststellen van drempels 

kan leiden tot ongelijkheid tussen kleine en 

microbedrijven enerzijds en peers 

anderzijds; dringt derhalve erop aan dat de 

op professionele dienstverleners 

toepasselijke wetgeving wordt herzien om 

gelijke concurrentievoorwaarden tussen 

vergelijkbare categorieën dienstverleners te 

creëren en onnodige regeldruk weg te 

nemen; 

16. vestigt tegelijkertijd de aandacht op 

het risico dat de toepasselijke regels 

kunnen leiden tot ongelijkheid tussen 

kleine en microbedrijven enerzijds en peers 

anderzijds; dringt derhalve erop aan dat de 

op professionele dienstverleners 

toepasselijke wetgeving wordt herzien om 

gelijke concurrentievoorwaarden tussen 

vergelijkbare categorieën dienstverleners te 

creëren en onnodige regeldruk weg te 

nemen; 

Or. it 

 

Amendement   169 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 
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Ontwerpresolutie Amendement 

16. vestigt tegelijkertijd de aandacht op 

het risico dat het vaststellen van drempels 

kan leiden tot ongelijkheid tussen kleine en 

microbedrijven enerzijds en peers 

anderzijds; dringt derhalve erop aan dat de 

op professionele dienstverleners 

toepasselijke wetgeving wordt herzien om 

gelijke concurrentievoorwaarden tussen 

vergelijkbare categorieën dienstverleners te 

creëren en onnodige regeldruk weg te 

nemen; 

16. vestigt tegelijkertijd de aandacht op 

het risico dat het vaststellen van drempels 

kan leiden tot ongelijkheid tussen kleine en 

microbedrijven enerzijds en peers 

anderzijds; dringt derhalve erop aan dat de 

op professionele dienstverleners 

toepasselijke wetgeving wordt herzien om 

gelijke concurrentievoorwaarden tussen 

vergelijkbare categorieën dienstverleners te 

creëren en deze transformatie te benutten 

als een kans om onnodige regeldruk weg 

te nemen voor alle ondernemers, zowel 

ondernemers in de deeleconomie als 

traditionele ondernemers; 

Or. en 

 

Amendement   170 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. is van oordeel dat consumenten 

een hoge en doeltreffende mate van 

bescherming moeten genieten, ongeacht 

de vraag of diensten door professionele 

dienstverleners of peers worden verleend; 

onderstreept met name het belang van de 

consumentenbescherming bij peer-to-

peer-transacties; is ingenomen met het 

initiatief van de Commissie om ervoor te 

zorgen dat de consumentenwetgeving 

toereikend is en dat misbruik van de 

deeleconomie wordt voorkomen; 

17. is van oordeel dat misbruik van de 

deeleconomie moet worden voorkomen; 

Or. pl 

 

Amendement   171 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. is van oordeel dat consumenten een 

hoge en doeltreffende mate van 

bescherming moeten genieten, ongeacht de 

vraag of diensten door professionele 

dienstverleners of peers worden verleend; 

onderstreept met name het belang van de 

consumentenbescherming bij peer-to-

peer-transacties; is ingenomen met het 

initiatief van de Commissie om ervoor te 

zorgen dat de consumentenwetgeving 

toereikend is en dat misbruik van de 

deeleconomie wordt voorkomen; 

17. is van oordeel dat consumenten een 

hoge en doeltreffende mate van 

bescherming moeten genieten, ongeacht de 

vraag of diensten door professionele 

dienstverleners of peers worden verleend; 

is ingenomen met het initiatief van de 

Commissie om ervoor te zorgen dat de 

consumentenwetgeving toereikend is en 

dat misbruik van de deeleconomie wordt 

voorkomen; benadrukt dat bij dit initiatief 

rekening moet worden gehouden met de 

handelwijze van consumenten en 

platforms in de deeleconomie, 

consumenten die actiever zijn en meer 

macht hebben dan in traditionele 

markten, en deelplatforms die reactiever 

en soepeler zijn om de klant tevreden te 

stellen, gezien het feit dat hun 

bedrijfsmodel voornamelijk op vertrouwen 

gestoeld is; 

Or. en 

 

Amendement   172 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. is van oordeel dat consumenten een 

hoge en doeltreffende mate van 

bescherming moeten genieten, ongeacht de 

vraag of diensten door professionele 

dienstverleners of peers worden verleend; 

onderstreept met name het belang van de 

consumentenbescherming bij peer-to-peer-

transacties; is ingenomen met het initiatief 

van de Commissie om ervoor te zorgen dat 

de consumentenwetgeving toereikend is en 

dat misbruik van de deeleconomie wordt 

voorkomen; 

17. is van oordeel dat consumenten een 

hoge en doeltreffende mate van 

bescherming moeten genieten, ongeacht de 

vraag of diensten door professionele 

dienstverleners of peers worden verleend; 

onderstreept met name het belang 

van consumentenbescherming bij peer-to-

peer-transacties; is ingenomen met het 

initiatief van de Commissie om ervoor te 

zorgen dat de consumentenwetgeving 

toereikend is en dat misbruik van de 

deeleconomie wordt voorkomen; erkent 

dat platforms sommige 

beschermingsvormen kunnen bieden 
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zonder dat regelgeving nodig is; 

Or. en 

 

Amendement   173 

Jiří Pospíšil 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. is van oordeel dat consumenten een 

hoge en doeltreffende mate van 

bescherming moeten genieten, ongeacht de 

vraag of diensten door professionele 

dienstverleners of peers worden verleend; 

onderstreept met name het belang van de 

consumentenbescherming bij peer-to-peer-

transacties; is ingenomen met het initiatief 

van de Commissie om ervoor te zorgen dat 

de consumentenwetgeving toereikend is en 

dat misbruik van de deeleconomie wordt 

voorkomen; 

17. is van oordeel dat consumenten een 

hoge en doeltreffende mate van 

bescherming moeten genieten, ongeacht de 

vraag of diensten door professionele 

dienstverleners of peers worden verleend; 

onderstreept met name het belang van de 

consumentenbescherming bij peer-to-peer-

transacties; is ingenomen met de 

doelstelling van het ervoor zorgen dat de 

consumentenwetgeving toereikend is en 

dat misbruik van de deeleconomie wordt 

voorkomen; 

Or. cs 

 

Amendement   174 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. is van oordeel dat consumenten een 

hoge en doeltreffende mate van 

bescherming moeten genieten, ongeacht de 

vraag of diensten door professionele 

dienstverleners of peers worden verleend; 

onderstreept met name het belang van de 

consumentenbescherming bij peer-to-peer-

transacties; is ingenomen met het initiatief 

van de Commissie om ervoor te zorgen dat 

de consumentenwetgeving toereikend is en 

dat misbruik van de deeleconomie wordt 

17. is van oordeel dat consumenten een 

hoge en doeltreffende mate van 

bescherming moeten genieten, ongeacht de 

vraag of diensten door professionele 

dienstverleners of peers worden verleend; 

onderstreept met name het belang van de 

consumentenbescherming bij peer-to-peer-

transacties; is ingenomen met het initiatief 

van de Commissie om ervoor te zorgen dat 

de consumentenwetgeving toereikend is en 

dat misbruik van de deeleconomie wordt 
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voorkomen; voorkomen; benadrukt het belang van het 

zoeken naar oplossingen om de 

bescherming van consumenten te 

verbeteren en de risico's van 

gendergerelateerd geweld tot een 

minimum te beperken bij het leveren of 

aanvaarden van diensten binnen de 

deeleconomie; 

Or. en 

 

Amendement   175 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Florent Marcellesi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. is van oordeel dat consumenten een 

hoge en doeltreffende mate van 

bescherming moeten genieten, ongeacht de 

vraag of diensten door professionele 

dienstverleners of peers worden verleend; 

onderstreept met name het belang van de 

consumentenbescherming bij peer-to-peer-

transacties; is ingenomen met het initiatief 

van de Commissie om ervoor te zorgen dat 

de consumentenwetgeving toereikend is en 

dat misbruik van de deeleconomie wordt 

voorkomen; 

17. is van oordeel dat consumenten een 

hoge en doeltreffende mate van 

bescherming moeten genieten, ongeacht de 

vraag of diensten door professionele 

dienstverleners of peers worden verleend; 

onderstreept met name het belang van de 

consumentenbescherming bij peer-to-peer-

transacties; is ingenomen met het initiatief 

van de Commissie om ervoor te zorgen dat 

de consumentenwetgeving toereikend is en 

dat misbruik van de deeleconomie wordt 

voorkomen; benadrukt het belang van het 

zoeken naar oplossingen om de 

bescherming van consumenten te 

verbeteren en de risico's van 

gendergerelateerd geweld tot een 

minimum te beperken bij het leveren of 

aanvaarden van diensten binnen de 

deeleconomie; 

Or. en 

 

Amendement   176 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. is van oordeel dat consumenten een 

hoge en doeltreffende mate van 

bescherming moeten genieten, ongeacht de 

vraag of diensten door professionele 

dienstverleners of peers worden verleend; 

onderstreept met name het belang van de 

consumentenbescherming bij peer-to-peer-

transacties; is ingenomen met het initiatief 

van de Commissie om ervoor te zorgen dat 

de consumentenwetgeving toereikend is en 

dat misbruik van de deeleconomie wordt 

voorkomen; 

17. is van oordeel dat consumenten een 

hoge en doeltreffende mate van 

bescherming moeten genieten, ongeacht de 

vraag of diensten door professionele 

dienstverleners of peers worden verleend; 

onderstreept met name het belang van de 

consumentenbescherming bij peer-to-peer-

transacties; is ingenomen met het initiatief 

van de Commissie om ervoor te zorgen dat 

de consumentenwetgeving toereikend is en 

dat misbruik van de deeleconomie wordt 

voorkomen; onderstreept de noodzaak van 

meer duidelijkheid ten aanzien van de 

consumentenbescherming bij geschillen; 

Or. it 

 

Amendement   177 

Olga Sehnalová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. constateert dat consumenten er 

recht op hebben te weten of de 

beoordelingen van andere afnemers van 

een dienst mogelijkerwijs door de 

verstrekker van die dienst zijn beïnvloed, 

bijvoorbeeld in de vorm van betaalde 

reclame; 

Or. cs 

 

Amendement   178 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. merkt op dat intimidatie een 

bijzonder probleem vormt voor 

gendergelijkheid op het gebied van 

diensten in de deeleconomie; benadrukt 

dat hoewel het beleid van nultolerantie 

voor intimidatie dat door veel platformen 

is aangenomen een goede praktijk is die 

verder moet worden versterkt in de sector, 

de betrokken platformen voorrang moeten 

verlenen aan het voorkomen van 

intimidatie en moeten overwegen 

duidelijke procedures voor gebruikers te 

creëren voor het melden van gevallen van 

misbruik; 

Or. en 

 

Amendement   179 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Florent Marcellesi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. merkt op dat intimidatie een 

bijzonder probleem vormt voor 

gendergelijkheid op het gebied van 

diensten in de deeleconomie; benadrukt 

dat hoewel het beleid van nultolerantie 

voor intimidatie dat door veel platformen 

is aangenomen een goede praktijk is die 

verder moet worden versterkt in de sector, 

de betrokken platformen voorrang moeten 

verlenen aan het voorkomen van 

intimidatie en moeten overwegen 

duidelijke procedures voor gebruikers te 

creëren voor het melden van gevallen van 

misbruik; 

Or. en 

 

Amendement   180 
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Olga Sehnalová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 17 ter. is van oordeel dat indien entiteiten 

die in het kader van de deeleconomie een 

contract overeenkomen niet over hun 

eigen, goed-ontwikkelde mechanismen en 

maatregelen voor het beslechten van 

geschillen beschikken, het voor 

consumenten moeilijk kan zijn hun 

rechten op te eisen; 

Or. cs 

 

Amendement   181 

Olga Sehnalová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 17 quater. consumenten die in de 

deeleconomie diensten willen afnemen, 

moeten van hun rechten en plichten op de 

hoogte worden gesteld indien zij een 

"peer-to-peer"-contract afsluiten, en 

worden geïnformeerd over het verschil 

tussen deze rechten en plichten en de 

rechten en plichten die van toepassing 

zijn indien zij een contract afsluiten met 

een professionele dienstaanbieder; 

Or. cs 

 

Amendement   182 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 



PE599.597v01-00 88/175 AM\1116419NL.docx 

NL 

18. onderstreept dat in vele gevallen 

nog regels voor de 

consumentenbescherming in de 

deeleconomie nodig zijn, vooral wegens 

de aanhoudende asymmetrische 

informatie en het gebrek aan keuze; 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   183 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. onderstreept dat in vele gevallen 

nog regels voor de 

consumentenbescherming in de 

deeleconomie nodig zijn, vooral wegens 

de aanhoudende asymmetrische 

informatie en het gebrek aan keuze; 

18. ingeval de markt aanhoudend door 

bepaalde spelers gedomineerd wordt en er 

derhalve een gebrek aan keuze is, zijn 

klassieke regels voor de 

consumentenbescherming en maatregelen 

om nieuwe marktdeelnemers toegang te 

bieden tot een lokale of regionale markt, 

wellicht nog steeds nodig; 

Or. en 

 

Amendement   184 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. onderstreept dat in vele gevallen 

nog regels voor de 

consumentenbescherming in de 

deeleconomie nodig zijn, vooral wegens de 

aanhoudende asymmetrische informatie en 

het gebrek aan keuze; 

18. onderstreept dat regels voor de 

consumentenbescherming in de 

deeleconomie nog steeds nodig zijn, 

wanneer sprake is van aanhoudende 

asymmetrische informatie en het gebrek 

aan keuze; benadrukt derhalve dat de 

behoefte aan consumentenbescherming in 

de eerste plaats moet worden gebaseerd op 

een beoordeling van de mate waarin 

technologie asymmetrische informatie 

oplost; 
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Or. en 

 

Amendement   185 

Nicola Danti, Kerstin Westphal, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Virginie Rozière, Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Anna Hedh, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. onderstreept dat in vele gevallen 

nog regels voor de 

consumentenbescherming in de 

deeleconomie nodig zijn, vooral wegens de 

aanhoudende asymmetrische informatie 

en het gebrek aan keuze; 

18. onderstreept dat in vele gevallen, 

vanwege aanhoudende asymmetrische 

informatie of gebrek aan keuze, nog regels 

voor de consumentenbescherming in de 

deeleconomie nodig zijn, vooral ten 

aanzien van de informatie- en 

transparantieverplichtingen van de 

betrokken partijen; beklemtoont dat 

transparantie essentieel is om 

consumenten te beschermen en 

vertrouwen in de deeleconomie te 

versterken; 

Or. en 

 

Amendement   186 

Anna Hedh 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. onderstreept dat in vele gevallen 

nog regels voor de 

consumentenbescherming in de 

deeleconomie nodig zijn, vooral wegens de 

aanhoudende asymmetrische informatie en 

het gebrek aan keuze; 

18. onderstreept dat nog regels voor de 

consumentenbescherming in de 

deeleconomie nodig zijn, vooral wegens de 

aanhoudende asymmetrische informatie en 

het gebrek aan keuze; 

Or. en 

 

Amendement   187 
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Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. onderstreept dat in vele gevallen 

nog regels voor de 

consumentenbescherming in de 

deeleconomie nodig zijn, vooral wegens de 

aanhoudende asymmetrische informatie en 

het gebrek aan keuze; 

18. onderstreept dat in vele gevallen 

nog regels voor de 

consumentenbescherming in de 

deeleconomie nodig zijn; is ook van 

mening dat in veel gevallen de 

deeleconomie de positie van consumenten 

versterkt door meer informatie en keuze, 

hoewel er gebieden zijn waar dit niet het 

geval is, vooral wegens de aanhoudende 

asymmetrische informatie en het gebrek 

aan keuze; 

Or. en 

 

Amendement   188 

Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. wijst erop dat veel van hetgeen in 

de deeleconomie wordt aangeboden op 

beoordelingen door consumenten stoelt en 

dat veel aanbieders een 

concurrentievoordeel krijgen als gevolg 

van valse beoordelingen; beklemtoont 

derhalve dat onafhankelijke 

geaccrediteerde organen de beoordelingen 

op echtheid moeten controleren; 

Or. de 

 

Amendement   189 

Nicola Danti, Kerstin Westphal, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, 

Lucy Anderson 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. onderstreept het belang dat 

consumenten adequate informatie wordt 

gegarandeerd over het toepasselijke 

juridische kader van iedere transactie, de 

criteria om de professionele of niet-

professionele aard van de transactie te 

bepalen en de daaruit voortvloeiende 

rechten en juridische verplichtingen; 

Or. en 

 

Amendement   190 

Olga Sehnalová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. herinnert eraan dat de veiligheid 

van in de handel gebrachte producten van 

essentieel belang is voor de 

consumentenbescherming; acht het 

essentieel dat de deeleconomie 

consumenten waarborgt dat de 

aangeboden producten en diensten veilig 

zijn; 

Or. cs 

 

Amendement   191 

Olga Sehnalová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 18 ter. is van oordeel dat het verplicht 

moet worden gesteld dat collaboratieve 

platforms altijd bijhouden welke 

contractuele banden zij aangaan, en dat 
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beide partijen kunnen worden getraceerd, 

met name met het oog op het beslechten 

van geschillen; 

Or. cs 

 

Amendement   192 

Olga Sehnalová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 18 quater. beklemtoont dat de 

deeleconomie niet mag worden gebruikt 

om de wetgeving op het gebied van de 

consumentenbescherming, de veiligheid 

of de bescherming van de 

volksgezondheid te omzeilen; 

Or. cs 

 

Amendement   193 

Olga Sehnalová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 quinquies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 18 quinquies. wijst erop dat het in de 

deeleconomie voor consumenten niet 

altijd duidelijk is met wie zij een contract 

afsluiten en onder welke rechtsregels dit 

contract valt; acht het kunnen 

identificeren van de gebruikers van de 

diensten van de deeleconomie essentieel, 

en een maatregel die ertoe kan bijdragen 

mogelijke misverstanden te vermijden en 

de wetgeving te handhaven;  

Or. cs 

 

Amendement   194 
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Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie de 

aansprakelijkheidsregeling voor 

deelplatforms te verduidelijken, aangezien 

aldus verantwoord gedrag en het 

vertrouwen van de consumenten kunnen 

worden versterkt; 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   195 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie de 

aansprakelijkheidsregeling voor 

deelplatforms te verduidelijken, aangezien 

aldus verantwoord gedrag en het 

vertrouwen van de consumenten kunnen 

worden versterkt; 

19. onderstreept dat het kader voor 

elektronische handel volledig van 

toepassing is op de platforms van de 

deeleconomie, en onlineplatforms 

derhalve voordeel moeten hebben van de 

beperkteaansprakelijkheidsregeling onder 

de in de richtlijn elektronische handel 

opgenomen voorwaarden; onderkent 

echter het gebrek aan rechtszekerheid en 

duidelijkheid bij de vaststelling van het 

niveau van de controle en de kennis van 

een platform met betrekking tot de 

informatie die het opslaat; verzoekt de 

Commissie nadere richtsnoeren te 

verschaffen inzake de toepassing van de 

criteria op grond waarvan vastgesteld 

wordt of een platform een onderliggende 

dienst levert of slechts host en inzake de 

mogelijkheden voor hostingaanbieders om 

vrijwillige maatregelen te treffen om 
verantwoord gedrag en het vertrouwen van 

de consumenten te versterken; 

Or. en 
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Amendement   196 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie de 

aansprakelijkheidsregeling voor 

deelplatforms te verduidelijken, aangezien 

aldus verantwoord gedrag en het 

vertrouwen van de consumenten kunnen 

worden versterkt; 

19. benadrukt dat gezien het feit dat 

onlinetussenpersonen onderworpen zijn 

en moeten voldoen aan alle wetgeving van 

de Europese Unie, waaronder die met 

betrekking tot consumentenrechten en 

mededinging, de veilige havens inzake 

aansprakelijkheid van tussenpersonen 

cruciaal zijn voor de bescherming van het 

open internet, grondrechten, 

rechtszekerheid en innovatie; erkent in dit 

verband dat de bepalingen inzake 

aansprakelijkheid van tussenpersonen in 

de richtlijn elektronische handel 

toekomstbestendig en technisch neutraal 

moeten blijven; 

Or. en 

 

Amendement   197 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie de 

aansprakelijkheidsregeling voor 

deelplatforms te verduidelijken, aangezien 

aldus verantwoord gedrag en het 

vertrouwen van de consumenten kunnen 

worden versterkt; 

19. wijst op de richtlijn elektronische 

handel en de voorschriften met betrekking 

tot de aansprakelijkheid van 

onlinetussenpersonen; vraagt platforms 

tegelijkertijd vrijwillig maatregelen te 

treffen om verantwoord gedrag en het 

vertrouwen van de consumenten te 

versterken; 

Or. en 
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Amendement   198 

Igor Šoltes, Julia Reda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie de 

aansprakelijkheidsregeling voor 

deelplatforms te verduidelijken, aangezien 

aldus verantwoord gedrag en het 

vertrouwen van de consumenten kunnen 

worden versterkt; 

19. is ingenomen met de aankondiging 

van de Commissie om de bestaande 

aansprakelijkheidsregeling voor 

tussenpersonen in de richtlijn 

elektronische handel, te behouden, 

hetgeen van vitaal belang is voor de 

ontwikkeling van platforms in de 

deeleconomie; verzoekt de Commissie een 

wetgevingsvoorstel in te dienen ter 

verduidelijking van meldings- en 

actieprocedures die van toepassing zijn op 

onder meer deelplatforms, aangezien aldus 

verantwoord gedrag en het vertrouwen van 

de consumenten kunnen worden versterkt; 

Or. en 

 

Amendement   199 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie de 

aansprakelijkheidsregeling voor 

deelplatforms te verduidelijken, aangezien 

aldus verantwoord gedrag en het 

vertrouwen van de consumenten kunnen 

worden versterkt; 

19. verzoekt de Commissie de 

aansprakelijkheidsregeling voor 

deelplatforms snel te verduidelijken ten 

einde hun verantwoord gedrag te 

verbeteren, te zorgen voor meer 

rechtszekerheid en aldus het vertrouwen 

van de consumenten kunnen te versterken; 

Or. fr 

 

Amendement   200 

Jiří Maštálka 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie de 

aansprakelijkheidsregeling voor 

deelplatforms te verduidelijken, aangezien 

aldus verantwoord gedrag en het 

vertrouwen van de consumenten kunnen 

worden versterkt; 

19. verzoekt de Commissie de 

aansprakelijkheidsregeling voor 

deelplatforms te verduidelijken, teneinde 

hun verantwoord gedrag te bevorderen, 

het vertrouwen van de consumenten te 

versterken en transparantie te 

waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement   201 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Pina Picierno, Marc Tarabella, 

Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie de 

aansprakelijkheidsregeling voor 

deelplatforms te verduidelijken, aangezien 

aldus verantwoord gedrag en het 

vertrouwen van de consumenten kunnen 

worden versterkt; 

19. verzoekt de Commissie de 

aansprakelijkheidsregeling voor 

deelplatforms te verduidelijken, aangezien 

aldus verantwoord gedrag en het 

vertrouwen van de consumenten kunnen 

worden versterkt, hun verplichtingen op 

grond van reeds bestaande regelgeving te 

evalueren en te overwegen of ad-

hocwetgeving in dit verband nodig is; 

Or. en 

 

Amendement   202 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie de 

aansprakelijkheidsregeling voor 

19. verzoekt de Commissie de 

aansprakelijkheidsregeling voor 
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deelplatforms te verduidelijken, aangezien 

aldus verantwoord gedrag en het 

vertrouwen van de consumenten kunnen 

worden versterkt; 

deelplatforms te verduidelijken en tevens 

te preciseren of platforms die 

functioneren in sectoren die risico's 

inhouden voor de veiligheid van de 

gebruikers, ervoor moeten zorgen dat de 

dienstenverleners een passende opleiding 

volgen om aldus verantwoord gedrag en 

het vertrouwen van de consumenten te 

versterken; 

Or. it 

 

Amendement   203 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie de 

aansprakelijkheidsregeling voor 

deelplatforms te verduidelijken, aangezien 

aldus verantwoord gedrag en het 

vertrouwen van de consumenten kunnen 

worden versterkt; 

19. verzoekt de Commissie de 

aansprakelijkheidsregeling voor 

deelplatforms te verduidelijken om aldus 

verantwoord gedrag en het vertrouwen van 

de consumenten te versterken; 

Or. it 

 

Amendement   204 

Maria Grapini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie de 

aansprakelijkheidsregeling voor 

deelplatforms te verduidelijken, aangezien 

aldus verantwoord gedrag en het 

vertrouwen van de consumenten kunnen 

worden versterkt; 

19. verzoekt de Commissie de 

aansprakelijkheidsregeling voor 

deelplatforms te verduidelijken, aangezien 

aldus verantwoord gedrag en het 

vertrouwen van de consumenten kunnen 

worden versterkt; is van mening dat een 

jaarverslag van de Commissie in dit 

verband noodzakelijk is; 

Or. ro 
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Amendement   205 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. benadrukt dat de bepalingen 

inzake aansprakelijkheid van aanbieders 

van goederen en diensten en de 

verbindende online platforms moeten 

worden verduidelijkt op basis van 

Richtlijn 2004/113/EG houdende 

toepassing van het beginsel van gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen bij 

de toegang tot en het aanbod van 

goederen en diensten, met name in 

gevallen van intimidatie door derde 

partijen, waar voornamelijk vrouwen mee 

te maken hebben; verzoekt de Commissie 

juridische analyse te verrichten en in dit 

verband richtsnoeren uit te vaardigen; 

Or. en 

 

Amendement   206 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Florent Marcellesi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. benadrukt dat de bepalingen 

inzake aansprakelijkheid van aanbieders 

van goederen en diensten en de 

verbindende online platforms moeten 

worden verduidelijkt op basis van 

Richtlijn 2004/113/EG houdende 

toepassing van het beginsel van gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen bij 

de toegang tot en het aanbod van 

goederen en diensten, met name in 
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gevallen van intimidatie door derde 

partijen, waar voornamelijk vrouwen mee 

te maken hebben; verzoekt de Commissie 

juridische analyse te verrichten en in dit 

verband richtsnoeren uit te vaardigen; 

Or. en 

 

Amendement   207 

Antonio López-Istúriz White 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. dringt aan op de volledige en 

voortgezette naleving van de regels inzake 

de consumentenbescherming door 

occasionele dienstverleners op dezelfde of 

een vergelijkbare basis als de 

professionele dienstverleners; 

Or. es 

 

Amendement   208 

Olga Sehnalová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. herinnert eraan dat de 

bescherming van persoonsgegevens ook 

in het kader van de deeleconomie erg 

belangrijk is, aangezien de meeste 

entiteiten die contracten afsluiten 

onlineplatforms gebruiken en via die 

platforms grote hoeveelheden gegevens 

van gebruikers in handen krijgen; 

herinnert eraandat deze gegevens in veel 

gevallen aan anderen kunnen worden 

doorgegeven; 

Or. cs 
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Amendement   209 

Olga Sehnalová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 19 ter. is van oordeel dat de gebruikers 

van collaboratieve platforms in staat 

moeten zijn hun persoonsgegevens aan 

anderen over te dragen; 

Or. cs 

 

Amendement   210 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. doet een beroep op de Commissie 

het EU-recht nader onder de loep te nemen 

om onzekerheden te verminderen over de 

regels die van toepassing zijn op 

bedrijfsmodellen van de deeleconomie en 

om te evalueren of nieuwe of aangepaste 

regels wenselijk zijn; 

20. doet een beroep op de Commissie 

het EU-recht nader onder de loep te nemen 

om onzekerheden te verminderen over de 

regels die van toepassing zijn op 

bedrijfsmodellen van de deeleconomie; 

Or. pl 

 

Amendement   211 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. doet een beroep op de Commissie 

het EU-recht nader onder de loep te nemen 

om onzekerheden te verminderen over de 

regels die van toepassing zijn op 

20. doet een beroep op de Commissie 

het EU-recht nader onder de loep te nemen 

om onzekerheden te verminderen over de 

regels die van toepassing zijn op 
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bedrijfsmodellen van de deeleconomie en 

om te evalueren of nieuwe of aangepaste 

regels wenselijk zijn; 

bedrijfsmodellen van de deeleconomie, 

meer rechtszekerheid voor alle actoren 

van de deeleconomie te garanderen en te 

evalueren of nieuwe of aangepaste regels 

noodzakelijk zijn; 

Or. fr 

 

Amendement   212 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. doet een beroep op de Commissie 

het EU-recht nader onder de loep te nemen 

om onzekerheden te verminderen over de 

regels die van toepassing zijn op 

bedrijfsmodellen van de deeleconomie en 

om te evalueren of nieuwe of aangepaste 

regels wenselijk zijn; 

20. doet een beroep op de Commissie 

het EU-recht nader onder de loep te nemen 

om onzekerheden te verminderen over de 

regels die van toepassing zijn op 

bedrijfsmodellen van de deeleconomie en 

om te evalueren of nieuwe of aangepaste 

regels passend zijn; 

Or. en 

 

Amendement   213 

Pina Picierno 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. doet een beroep op de Commissie 

het EU-recht nader onder de loep te nemen 

om onzekerheden te verminderen over de 

regels die van toepassing zijn op 

bedrijfsmodellen van de deeleconomie en 

om te evalueren of nieuwe of aangepaste 

regels wenselijk zijn; 

20. doet een beroep op de Commissie 

het EU-recht nader onder de loep te nemen 

om onzekerheden te verminderen over de 

regels die van toepassing zijn op 

bedrijfsmodellen van de deeleconomie en 

om te evalueren of nieuwe of aangepaste 

regels wenselijk zijn; dringt er bij de 

Commissie in het bijzonder op aan na te 

gaan in hoeverre behoefte is aan nieuwe 

regels inzake actieve tussenpersonen die 

vragen beantwoorden met betrekking 

tot informatie- en transparantievereisten, 

zorgvuldigheidsnormen, wanprestatie en 
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aansprakelijkheid; 

Or. en 

 

Amendement   214 

Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat met nieuwe 

regelgeving de zelfbestuurscapaciteiten 

van platforms moeten worden versterkt; is 

ervan overtuigd dat deelplatforms in een 

dergelijk nieuw regelgevingskader zelf 

een actieve rol zouden kunnen vervullen 

door veel asymmetrische informatie en 

ander marktfalen, die van oudsher via 

regelgeving zijn aangepakt, te corrigeren, 

vooral middels digitale mechanismen voor 

het opbouwen van vertrouwen; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement   215 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat met nieuwe 

regelgeving de zelfbestuurscapaciteiten 

van platforms moeten worden versterkt; is 

ervan overtuigd dat deelplatforms in een 

dergelijk nieuw regelgevingskader zelf 

een actieve rol zouden kunnen vervullen 

door veel asymmetrische informatie en 

ander marktfalen, die van oudsher via 

regelgeving zijn aangepakt, te corrigeren, 

vooral middels digitale mechanismen voor 

het opbouwen van vertrouwen; 

Schrappen 

Or. pl 
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Amendement   216 

Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Antonio López-Istúriz 

White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat met nieuwe 

regelgeving de zelfbestuurscapaciteiten 

van platforms moeten worden versterkt; is 

ervan overtuigd dat deelplatforms in een 

dergelijk nieuw regelgevingskader zelf een 

actieve rol zouden kunnen vervullen door 

veel asymmetrische informatie en ander 

marktfalen, die van oudsher via 

regelgeving zijn aangepakt, te corrigeren, 

vooral middels digitale mechanismen voor 

het opbouwen van vertrouwen; 

21. is van mening dat met een nieuw 

regelgevingskader de 

zelfbestuurscapaciteiten van platforms 

moeten worden versterkt; is ervan 

overtuigd dat deelplatforms in een 

dergelijk nieuw regelgevingskader zelf een 

actieve rol zouden kunnen vervullen, 

vooral middels digitale mechanismen voor 

het opbouwen van vertrouwen; 

Or. en 

 

Amendement   217 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat met nieuwe 

regelgeving de zelfbestuurscapaciteiten van 

platforms moeten worden versterkt; is 

ervan overtuigd dat deelplatforms in een 

dergelijk nieuw regelgevingskader zelf een 

actieve rol zouden kunnen vervullen door 

veel asymmetrische informatie en ander 

marktfalen, die van oudsher via 

regelgeving zijn aangepakt, te corrigeren, 

vooral middels digitale mechanismen voor 

het opbouwen van vertrouwen; 

21. is van mening dat nieuwe 

regelgeving gericht moet zijn op 

regulering achteraf in plaats van vooraf 

en dat zelfbestuurscapaciteiten van 

platforms en peerreview zoveel mogelijk 

moet worden versterkt; is ervan overtuigd 

dat deelplatforms in een nieuw 

regelgevingskader zelf een actieve rol 

zouden kunnen vervullen door veel 

asymmetrische informatie en ander 

marktfalen, die van oudsher via 

regelgeving zijn aangepakt, te corrigeren, 

vooral middels digitale mechanismen voor 

het opbouwen van vertrouwen; 

Or. en 
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Amendement   218 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat met nieuwe 

regelgeving de zelfbestuurscapaciteiten van 

platforms moeten worden versterkt; is 

ervan overtuigd dat deelplatforms in een 

dergelijk nieuw regelgevingskader zelf een 

actieve rol zouden kunnen vervullen door 

veel asymmetrische informatie en ander 

marktfalen, die van oudsher via 

regelgeving zijn aangepakt, te corrigeren, 

vooral middels digitale mechanismen voor 

het opbouwen van vertrouwen; 

21. is van mening dat met nieuwe 

regelgeving de zelfbestuurscapaciteiten van 

platforms moeten worden versterkt; is 

ervan overtuigd dat deelplatforms in een 

dergelijk nieuw regelgevingskader zelf een 

actieve rol zouden kunnen vervullen door 

veel asymmetrische informatie en ander 

marktfalen te corrigeren, vooral middels 

digitale controlemechanismen voor het 

opbouwen van het vertrouwen van de 

gebruikers; 

Or. fr 

 

Amendement   219 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat met nieuwe 

regelgeving de zelfbestuurscapaciteiten van 

platforms moeten worden versterkt; is 

ervan overtuigd dat deelplatforms in een 

dergelijk nieuw regelgevingskader zelf 

een actieve rol zouden kunnen vervullen 
door veel asymmetrische informatie en 

ander marktfalen, die van oudsher via 

regelgeving zijn aangepakt, te corrigeren, 

vooral middels digitale mechanismen voor 

het opbouwen van vertrouwen; 

21. is van mening dat met nieuwe 

regelgeving de zelfbestuurscapaciteiten van 

platforms moeten worden versterkt; is 

ervan overtuigd dat deelplatforms een 

actieve rol kunnen vervullen in het 

creëren van een nieuw regelgevingskader 
door veel asymmetrische informatie en 

ander marktfalen, die van oudsher via 

regelgeving zijn aangepakt, te corrigeren, 

vooral middels digitale mechanismen voor 

het opbouwen van vertrouwen; 

Or. en 

 

Amendement   220 
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Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat met nieuwe 

regelgeving de zelfbestuurscapaciteiten van 

platforms moeten worden versterkt; is 

ervan overtuigd dat deelplatforms in een 

dergelijk nieuw regelgevingskader zelf een 

actieve rol zouden kunnen vervullen door 

veel asymmetrische informatie en ander 

marktfalen, die van oudsher via 

regelgeving zijn aangepakt, te corrigeren, 

vooral middels digitale mechanismen voor 

het opbouwen van vertrouwen; 

21. is van mening dat met nieuwe 

regelgeving de zelfbestuurscapaciteiten van 

platforms moeten worden versterkt; is 

ervan overtuigd dat deelplatforms in een 

dergelijk nieuw regelgevingskader zelf een 

actieve rol zouden kunnen vervullen door 

veel asymmetrische informatie en ander 

marktfalen, die van oudsher via 

regelgeving zijn aangepakt, te corrigeren, 

vooral middels digitale mechanismen voor 

het opbouwen van vertrouwen, maar 

beschouwt kwaliteitslabels die in het 

kader van zelfregulering worden 

toegekend, als ongeschikt middel om 

veiligheidsnormen en normen voor de 

kwaliteit van diensten tot stand te 

brengen; 

Or. en 

 

Amendement   221 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. is van mening dat met nieuwe 

regelgeving de zelfbestuurscapaciteiten van 

platforms moeten worden versterkt; is 

ervan overtuigd dat deelplatforms in een 

dergelijk nieuw regelgevingskader zelf een 

actieve rol zouden kunnen vervullen door 

veel asymmetrische informatie en ander 

marktfalen, die van oudsher via 

regelgeving zijn aangepakt, te corrigeren, 

vooral middels digitale mechanismen voor 

het opbouwen van vertrouwen; 

21. is van mening dat met nieuwe 

regelgeving de zelfbestuurscapaciteiten van 

platforms moeten worden versterkt; is 

ervan overtuigd dat deelplatforms in een 

dergelijk nieuw regelgevingskader zelf een 

actieve rol zouden kunnen vervullen door 

veel asymmetrische informatie en ander 

marktfalen, die van oudsher via 

regelgeving zijn aangepakt, te corrigeren, 

vooral middels digitale mechanismen voor 

het opbouwen van vertrouwen; is 

ingenomen met de inspanningen van 

talrijke platforms om vertekeningen in de 
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mechanismen voor de beoordeling van 

diensten te voorkomen en verzoekt alle 

platforms te proberen ervoor te zorgen dat 

de beoordelingen door de gebruikers 

waarachtig zijn en dat manipulaties 

worden beperkt;  

Or. it 

 

Amendement   222 

Nicola Danti, Kerstin Westphal, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna 

Hedh, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. is ingenomen met de mechanismen 

voor het opbouwen van vertrouwen die 

door sommige deelplatforms zijn 

ingesteld, met inbegrip van de instelling 

van een effectief en betrouwbaar systeem 

voor beoordeling en reputatie door 

invoering van garanties of verzekeringen, 

identiteitscontrole van peers en 

prosumenten, zoals 

screeningmechanismen, en ontwikkeling 

van veilige en meer transparante 

betalingssystemen; moedigt deelplatforms 

aan te leren van optimale praktijken en 

informatie te verstrekken en voor te 

lichten over de juridische 

verplichtingen van hun gebruikers; 

Or. en 

 

Amendement   223 

Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. beklemtoont dat de digitale 
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mechanismen voor het opbouwen van 

vertrouwen zoals feedback van 

beoordelingen, een essentieel onderdeel 

zijn van de deeleconomie; is van oordeel 

dat het dan ook noodzakelijk is om 

misbruik van deze beoordelingen op een 

passende wijze, bijvoorbeeld met 

onafhankelijke controles, aan te pakken; 

Or. en 

 

Amendement   224 

Anna Hedh 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. benadrukt het belang van 

coherente wetgeving om de goede werking 

van de interne markt voor een ieder te 

waarborgen en verzoekt de Commissie de 

geldende regels en wetgeving inzake 

werknemers- en consumentenrechten te 

vrijwaren voordat nieuwe wetgeving wordt 

ingevoerd die de interne markt kan 

versnipperen; 

Or. en 

 

Amendement   225 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. is verontrust over de nog steeds 

voorkomende, talloze gevallen van fraude 

in de economische transacties van de 

deeleconomie; spoort derhalve de 

platforms ertoe aan toereikende systemen 

voor de controle van online-betalingen in 

te voeren om de het risico van bedrog tot 

een minimum te beperken, en voor 
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klachtenprocedures te zorgen, opdat het 

vertrouwen van de consumenten wordt 

versterkt;  

Or. it 

 

Amendement   226 

Nicola Danti, Kerstin Westphal, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Virginie Rozière, 

Biljana Borzan, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, 

Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 ter. is ingenomen met alle initiatieven 

die gericht zijn op de versterking van het 

vertrouwen in en de transparantie van 

beoordelingsmechanismen en de 

invoering van betrouwbare criteria met 

betrekking tot reputatie in 

bedrijfsmodellen in de deeleconomie; is 

van mening dat 

wederzijdsebeoordelingsmechanismen en 

vrijwillige vaststelling van 

certificeringsregelingen goede 

voorbeelden zijn van initiatieven ter 

voorkoming van misbruik, manipulatie en 

nepfeedback; 

Or. en 

 

Amendement   227 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. is er tegelijkertijd stellig van 

overtuigd dat naast dit zelfregulerend 

vermogen regelgeving nodig is, vooral 

voor marktfalen dat de platforms niet 

kunnen verhelpen en voor andere 

Schrappen 
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normatieve doeleinden (bijv. het 

terugdringen van ongelijkheid, het 

bevorderen van rechtvaardigheid, inclusie 

en openheid, enz.) 

Or. en 

 

Amendement   228 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. is er tegelijkertijd stellig van 

overtuigd dat naast dit zelfregulerend 

vermogen regelgeving nodig is, vooral 

voor marktfalen dat de platforms niet 

kunnen verhelpen en voor andere 

normatieve doeleinden (bijv. het 

terugdringen van ongelijkheid, het 

bevorderen van rechtvaardigheid, inclusie 

en openheid, enz.) 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   229 

Andreas Schwab 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. is er tegelijkertijd stellig van 

overtuigd dat naast dit zelfregulerend 

vermogen regelgeving nodig is, vooral 

voor marktfalen dat de platforms niet 

kunnen verhelpen en voor andere 

normatieve doeleinden (bijv. het 

terugdringen van ongelijkheid, het 

bevorderen van rechtvaardigheid, inclusie 

en openheid, enz.) 

Schrappen 

Or. de 
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Amendement   230 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. is er tegelijkertijd stellig van 

overtuigd dat naast dit zelfregulerend 

vermogen regelgeving nodig is, vooral 

voor marktfalen dat de platforms niet 

kunnen verhelpen en voor andere 

normatieve doeleinden (bijv. het 

terugdringen van ongelijkheid, het 

bevorderen van rechtvaardigheid, inclusie 

en openheid, enz.) 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   231 

Marcus Pretzell 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. is er tegelijkertijd stellig van 

overtuigd dat naast dit zelfregulerend 

vermogen regelgeving nodig is, vooral 

voor marktfalen dat de platforms niet 

kunnen verhelpen en voor andere 

normatieve doeleinden (bijv. het 

terugdringen van ongelijkheid, het 

bevorderen van rechtvaardigheid, inclusie 

en openheid, enz.) 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement   232 

Vicky Ford, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 
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Ontwerpresolutie Amendement 

22. is er tegelijkertijd stellig van 

overtuigd dat naast dit zelfregulerend 

vermogen regelgeving nodig is, vooral 

voor marktfalen dat de platforms niet 

kunnen verhelpen en voor andere 

normatieve doeleinden (bijv. het 

terugdringen van ongelijkheid, het 

bevorderen van rechtvaardigheid, inclusie 

en openheid, enz.) 

22. overwegende dat zelfregulering 

een goed alternatief blijkt te zijn voor 
regelgeving vooraf, met name op het 

gebied van de deeleconomie, dankzij 

nieuwe technologische ontwikkelingen 

zoals 

wederzijdsebeoordelingsmechanismen; 

merkt op dat klanttevredenheid over 

diensten in de deeleconomie veel groter is 

dan in de traditionele sectoren; is er 

tegelijkertijd van overtuigd dat dit 

zelfregulerend vermogen de behoefte aan 

regelgeving niet vervangt, zoals de 

dienstenrichtlijn, de richtlijn 

elektronische handel en het EU-

consumentenrecht, die voor coherentie en 

complementariteit moet zorgen; 

Or. en 

 

Amendement   233 

Jiří Pospíšil 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. is er tegelijkertijd stellig van 

overtuigd dat naast dit zelfregulerend 

vermogen regelgeving nodig is, vooral 

voor marktfalen dat de platforms niet 

kunnen verhelpen en voor andere 

normatieve doeleinden (bijv. het 

terugdringen van ongelijkheid, het 

bevorderen van rechtvaardigheid, inclusie 

en openheid, enz.) 

22. is tegelijkertijd van oordeel dat 

naast dit zelfregulerend vermogen 

regelgeving nodig is, vooral voor 

marktfalen dat de platforms niet kunnen 

verhelpen en voor andere normatieve 

doeleinden (bijv. het terugdringen van 

ongelijkheid, het bevorderen van 

rechtvaardigheid, inclusie en openheid, 

enz.) 

Or. cs 

 

Amendement   234 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. is er tegelijkertijd stellig van 

overtuigd dat naast dit zelfregulerend 

vermogen regelgeving nodig is, vooral 

voor marktfalen dat de platforms niet 

kunnen verhelpen en voor andere 

normatieve doeleinden (bijv. het 

terugdringen van ongelijkheid, het 

bevorderen van rechtvaardigheid, inclusie 

en openheid, enz.) 

22. is er tegelijkertijd stellig van 

overtuigd dat naast dit zelfregulerend 

vermogen regelgeving nodig is, vooral 

voor marktfalen dat de platforms niet 

kunnen verhelpen en voor andere 

normatieve doeleinden (bijv. het 

terugdringen van ongelijkheid, het 

bevorderen van rechtvaardigheid, inclusie 

en openheid, enz.) wijst op de positieve 

ervaringen die lokaal met regelgeving zijn 

opgedaan, waarbij is uitgegaan van de 

beginselen van transparantie van 

informatie, participatie, inclusie en 

behoorlijk bestuur in het algemeen; 

Or. en 

 

Amendement   235 

Renato Soru 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. is er tegelijkertijd stellig van 

overtuigd dat naast dit zelfregulerend 

vermogen regelgeving nodig is, vooral 

voor marktfalen dat de platforms niet 

kunnen verhelpen en voor andere 

normatieve doeleinden (bijv. het 

terugdringen van ongelijkheid, het 

bevorderen van rechtvaardigheid, inclusie 

en openheid, enz.) 

22. is er tegelijkertijd stellig van 

overtuigd dat naast dit zelfregulerend 

vermogen regelgeving nodig is, vooral 

voor marktfalen dat de platforms niet 

kunnen verhelpen en voor andere 

normatieve doeleinden (bijv. het 

terugdringen van ongelijkheid, het 

bevorderen van rechtvaardigheid, inclusie 

en openheid, ontmoediging van 

monopolievorming, enz.) 

Or. en 

 

Amendement   236 

Jiří Maštálka 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. is er tegelijkertijd stellig van 

overtuigd dat naast dit zelfregulerend 

vermogen regelgeving nodig is, vooral 

voor marktfalen dat de platforms niet 

kunnen verhelpen en voor andere 

normatieve doeleinden (bijv. het 

terugdringen van ongelijkheid, het 

bevorderen van rechtvaardigheid, inclusie 

en openheid, enz.) 

22. is er tegelijkertijd stellig van 

overtuigd dat naast dit zelfregulerend 

vermogen regelgeving nodig is, vooral 

voor marktfalen dat de platforms niet 

kunnen verhelpen en voor andere 

normatieve doeleinden (bijv. het 

terugdringen van ongelijkheid, het 

bevorderen van rechtvaardigheid, inclusie 

en openheid, bestrijding van de zwarte 

economie, enz.) 

Or. en 

 

Amendement   237 

Marcus Pretzell 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. wijst op het cruciale belang van 

het verduidelijken van de methoden 

waarmee op algoritmen gebaseerde 

besluiten worden genomen en van het 

waarborgen van rechtvaardige 

algoritmen; onderstreept dat het zaak is 

het potentiële gevaar voor de privacy van 

big data te verifiëren, de weerslag van 

data op verschillende geledingen van de 

samenleving te evalueren en discriminatie 

te voorkomen; verzoekt de Commissie om 

voor op informatie gebaseerde 

deelplatforms doeltreffende criteria vast te 

leggen voor het uitwerken van 

verantwoordingsbeginselen voor 

algoritmen; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement   238 

Vicky Ford, Daniel Dalton 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. wijst op het cruciale belang van 

het verduidelijken van de methoden 

waarmee op algoritmen gebaseerde 

besluiten worden genomen en van het 

waarborgen van rechtvaardige 

algoritmen; onderstreept dat het zaak is 

het potentiële gevaar voor de privacy van 

big data te verifiëren, de weerslag van 

data op verschillende geledingen van de 

samenleving te evalueren en discriminatie 

te voorkomen; verzoekt de Commissie om 

voor op informatie gebaseerde 

deelplatforms doeltreffende criteria vast te 

leggen voor het uitwerken van 

verantwoordingsbeginselen voor 

algoritmen; 

23. merkt op dat het nuttig kan zijn het 

gebruik van gegevens te evalueren 

wanneer dat verschillende gevolgen voor 

verschillende segmenten van de 

samenleving heeft en om discriminatie te 

voorkomen, maar wijst erop dat de 

Europese Unie reeds een omvattend kader 

voor gegevensbescherming heeft 

ontwikkeld en het gelijkheids- en non-

discriminatiebeginsel toepast in haar 

beleid; is ervan overtuigd dat algoritmen 

of andere soortgelijke intellectuele 

eigendom of handelsgeheimen niet mogen 

worden ondermijnd door vage of slecht 

gedefinieerde beginselen, aangezien dit de 

eigenlijke waarde van de producten en 

diensten zelf kan ondermijnen; is 

niettemin van mening dat het gebruik van 

geautomatiseerde 

prijsstellingsmechanismen of soortgelijke 

instrumenten die aanzienlijke invloed 

hebben op de commerciële besluitvorming 

en de besluitvorming van consumenten en 

in strijd zijn met het mededingingsrecht 

van de EU, moet worden onderzocht, als 

deel van de rol van de EU in het 

mededingingsbeleid; 

Or. en 

 

Amendement   239 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. wijst op het cruciale belang van 

het verduidelijken van de methoden 

waarmee op algoritmen gebaseerde 

besluiten worden genomen en van het 

waarborgen van rechtvaardige 

algoritmen; onderstreept dat het zaak is het 

23. onderstreept dat het zaak is het 

potentiële gevaar voor de privacy van big 

data te verifiëren, de weerslag van data op 

verschillende geledingen van de 

samenleving te evalueren en discriminatie 

te voorkomen; 
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potentiële gevaar voor de privacy van big 

data te verifiëren, de weerslag van data op 

verschillende geledingen van de 

samenleving te evalueren en discriminatie 

te voorkomen; verzoekt de Commissie om 

voor op informatie gebaseerde 

deelplatforms doeltreffende criteria vast te 

leggen voor het uitwerken van 

verantwoordingsbeginselen voor 

algoritmen; 

Or. pl 

 

Amendement   240 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. wijst op het cruciale belang van het 

verduidelijken van de methoden waarmee 

op algoritmen gebaseerde besluiten worden 

genomen en van het waarborgen van 

rechtvaardige algoritmen; onderstreept dat 

het zaak is het potentiële gevaar voor de 

privacy van big data te verifiëren, de 

weerslag van data op verschillende 

geledingen van de samenleving te 

evalueren en discriminatie te voorkomen; 

verzoekt de Commissie om voor op 

informatie gebaseerde deelplatforms 

doeltreffende criteria vast te leggen voor 

het uitwerken van 

verantwoordingsbeginselen voor 

algoritmen; 

23. wijst op het cruciale belang van het 

verduidelijken van de methoden waarmee 

op algoritmen gebaseerde besluiten worden 

genomen en van het waarborgen van 

rechtvaardige algoritmen; verzoekt de 

Commissie om voor op informatie 

gebaseerde deelplatforms doeltreffende 

criteria vast te leggen voor het uitwerken 

van verantwoordingsbeginselen voor 

algoritmen; 

Or. en 

 

Amendement   241 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 
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Ontwerpresolutie Amendement 

23. wijst op het cruciale belang van het 

verduidelijken van de methoden waarmee 

op algoritmen gebaseerde besluiten 

worden genomen en van het waarborgen 

van rechtvaardige algoritmen; 

onderstreept dat het zaak is het potentiële 

gevaar voor de privacy van big data te 

verifiëren, de weerslag van data op 

verschillende geledingen van de 

samenleving te evalueren en discriminatie 

te voorkomen; verzoekt de Commissie om 

voor op informatie gebaseerde 

deelplatforms doeltreffende criteria vast te 

leggen voor het uitwerken van 

verantwoordingsbeginselen voor 

algoritmen; 

23. wijst op het cruciale belang de 

controle van geautomatiseerde 

besluitvormingssystemen mogelijk te 

maken; onderstreept dat het zaak is de 

gevolgen van algoritmes van 

onafhankelijke derde partijen na te gaan; 

verzoekt de Commissie met de lidstaten, de 

particuliere sector en de desbetreffende 

regulerende instanties een 

gestructureerde dialoog aan te gaan om 

sectorspecifieke criteria vast te stellen 

voor de aansprakelijkheid van op 

informatie gebaseerde deelplatforms voor 

het onzorgvuldig gebruik van 

geautomatiseerde 

besluitvormingssystemen; 

Or. en 

 

Amendement   242 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. wijst op het cruciale belang van het 

verduidelijken van de methoden waarmee 

op algoritmen gebaseerde besluiten worden 

genomen en van het waarborgen van 

rechtvaardige algoritmen; onderstreept dat 

het zaak is het potentiële gevaar voor de 

privacy van big data te verifiëren, de 

weerslag van data op verschillende 

geledingen van de samenleving te 

evalueren en discriminatie te voorkomen; 

verzoekt de Commissie om voor op 

informatie gebaseerde deelplatforms 

doeltreffende criteria vast te leggen voor 

het uitwerken van 

verantwoordingsbeginselen voor 

algoritmen; 

23. wijst op het cruciale belang van het 

verduidelijken van de methoden waarmee 

op algoritmen gebaseerde besluiten worden 

genomen en van het waarborgen van 

rechtvaardige algoritmen; onderstreept dat 

het zaak is het potentiële gevaar voor de 

privacy van big data te verifiëren, de 

weerslag van data op verschillende 

geledingen van de samenleving te 

evalueren en discriminatie te voorkomen; 

is verontrust over het feit dat in sommige 

gevallen de door platforms verzamelde 

gegevens gevoelige informatie bevatten 

over de dienstverleners en de gebruikers, 

zoals de plaats waar zij zich bevinden of 

de kredietkaartgegevens; verzoekt 

derhalve de platforms aan de 

dienstverleners en de gebruikers 

transparante informatie te verschaffen 

over de verzamelde persoonsgegevens en 
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de wijze waarop deze worden verwerkt, en 

ervoor te zorgen dat de dienstverleners en 

de gebruikers hun uitdrukkelijke 

toestemming geven voor de verwerking 

van de persoonsgegevens; verzoekt de 

Commissie om voor op informatie 

gebaseerde deelplatforms doeltreffende 

criteria vast te leggen voor het uitwerken 

van verantwoordingsbeginselen voor 

algoritmen; 

Or. it 

 

Amendement   243 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. wijst op het cruciale belang van het 

verduidelijken van de methoden waarmee 

op algoritmen gebaseerde besluiten worden 

genomen en van het waarborgen van 

rechtvaardige algoritmen; onderstreept dat 

het zaak is het potentiële gevaar voor de 

privacy van big data te verifiëren, de 

weerslag van data op verschillende 

geledingen van de samenleving te 

evalueren en discriminatie te voorkomen; 

verzoekt de Commissie om voor op 

informatie gebaseerde deelplatforms 

doeltreffende criteria vast te leggen voor 

het uitwerken van 

verantwoordingsbeginselen voor 

algoritmen; 

23. wijst op het cruciale belang van het 

verduidelijken van de methoden waarmee 

op algoritmen gebaseerde besluiten worden 

genomen en van het waarborgen van 

rechtvaardige en transparante algoritmen; 

onderstreept dat het zaak is het potentiële 

gevaar voor de privacy van big data te 

verifiëren, de weerslag van data op 

verschillende geledingen van de 

samenleving te evalueren en discriminatie 

te voorkomen; verzoekt de Commissie om 

voor op informatie gebaseerde 

deelplatforms doeltreffende criteria vast te 

leggen voor het uitwerken van 

verantwoordingsbeginselen voor 

algoritmen; 

Or. fr 

 

Amendement   244 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 
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Ontwerpresolutie Amendement 

24. is ervan overtuigd dat, naast 

eventueel noodzakelijke sectorspecifieke 

regelgeving, een gemeenschappelijk 

horizontaal en geharmoniseerd EU-

regelgevingskader moet worden 

ontwikkeld dat een combinatie van 

algemene beginselen en specifieke regels 

omvat; 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement   245 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. is ervan overtuigd dat, naast 

eventueel noodzakelijke sectorspecifieke 

regelgeving, een gemeenschappelijk 

horizontaal en geharmoniseerd EU-

regelgevingskader moet worden 

ontwikkeld dat een combinatie van 

algemene beginselen en specifieke regels 

omvat; 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   246 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. is ervan overtuigd dat, naast 

eventueel noodzakelijke sectorspecifieke 

regelgeving, een gemeenschappelijk 

horizontaal en geharmoniseerd EU-

regelgevingskader moet worden 

ontwikkeld dat een combinatie van 

algemene beginselen en specifieke regels 

24. is van mening dat een 

gemeenschappelijk EU-regelgevingskader 

innovatievriendelijk, technologisch 

neutraal en toekomstbestendig moet zijn 

en dat bij de vaststelling van sectorale 

specificaties algemene beginselen worden 

erkend; 
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omvat; 

Or. en 

 

Amendement   247 

Jiří Pospíšil 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. is ervan overtuigd dat, naast 

eventueel noodzakelijke sectorspecifieke 

regelgeving, een gemeenschappelijk 

horizontaal en geharmoniseerd EU-

regelgevingskader moet worden 

ontwikkeld dat een combinatie van 

algemene beginselen en specifieke regels 

omvat; 

24. is ervan overtuigd dat nagedacht 

moet worden over het ontwikkelen, naast 

eventueel noodzakelijke sectorspecifieke 

regelgeving, van een gemeenschappelijk 

horizontaal en geharmoniseerd EU-

regelgevingskader dat een combinatie van 

algemene beginselen en specifieke regels 

omvat, en dat dit moet aansluiten bij de 

ervaringen die in de lidstaten worden 

opgedaan; 

Or. cs 

 

Amendement   248 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. is ervan overtuigd dat, naast 

eventueel noodzakelijke sectorspecifieke 

regelgeving, een gemeenschappelijk 

horizontaal en geharmoniseerd EU-

regelgevingskader moet worden 

ontwikkeld dat een combinatie van 

algemene beginselen en specifieke regels 

omvat; 

24. verzoekt de Commissie te 

beoordelen of, naast eventueel 

noodzakelijke sectorspecifieke 

regelgeving, een gemeenschappelijk 

horizontaal en geharmoniseerd EU-

regelgevingskader dat een combinatie van 

algemene beginselen en specifieke regels 

omvat, nodig is om verdere versnippering 

van de interne markt te vermijden; 

Or. en 
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Amendement   249 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. is ervan overtuigd dat, naast 

eventueel noodzakelijke sectorspecifieke 

regelgeving, een gemeenschappelijk 

horizontaal en geharmoniseerd EU-

regelgevingskader moet worden 

ontwikkeld dat een combinatie van 

algemene beginselen en specifieke regels 

omvat; 

24. is ervan overtuigd dat, naast 

eventueel noodzakelijke sectorspecifieke 

regelgeving, een gemeenschappelijk 

horizontaal en geharmoniseerd EU-

regelgevingskader moet worden 

ontwikkeld dat een combinatie van 

algemene beginselen en specifieke regels 

omvat; is van mening dat iedere wetgeving 

waarin nieuwe eisen worden gesteld aan 

deelnemers aan de deeleconomie, met 

name belastinggerelateerde, en sociale en 

milieumaatregelen, proportioneel, 

eenvoudig en duidelijk moet zijn en hun 

ontwikkeling niet mag belemmeren; 

Or. en 

 

Amendement   250 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. is ervan overtuigd dat, naast 

eventueel noodzakelijke sectorspecifieke 

regelgeving, een gemeenschappelijk 

horizontaal en geharmoniseerd EU-

regelgevingskader moet worden 

ontwikkeld dat een combinatie van 

algemene beginselen en specifieke regels 

omvat; 

24. is ervan overtuigd dat, naast 

eventueel noodzakelijke sectorspecifieke 

regelgeving, een gemeenschappelijk 

horizontaal en geharmoniseerd EU-

regelgevingskader moet worden 

ontwikkeld dat flexibel is en kan worden 

aangepast aan de plaatselijke context en 

dat een combinatie van algemene 

beginselen en specifieke regels omvat; 

Or. it 

 

Amendement   251 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. is van oordeel dat de toepassing 

van het bestaande rechtskader van de EU 

moet worden voortgezet, en dat 

toekomstige wijzigingen in de vorm van 

algemene beginselen en specifieke 

voorschriften overwogen moeten worden 

om per geval lacunes en tekortkomingen 

aan te pakken, overeenkomstig beginselen 

voor een betere regelgeving; 

Or. en 

 

Amendement   252 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt de Commissie een 

ambitieus handhavingskader vast te 

leggen en de lidstaten te steunen bij de 

ontwikkeling van een sterke cultuur van 

naleving en handhaving; 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement   253 

Marcus Pretzell 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt de Commissie een 

ambitieus handhavingskader vast te leggen 

en de lidstaten te steunen bij de 

ontwikkeling van een sterke cultuur van 

naleving en handhaving; 

25. vraagt de lidstaten een dynamisch 

handhavingskader tot stand te brengen, 

teneinde ervoor te zorgen dat de regels 

ook in het geval van een wijziging van de 

regels betreffende de deeleconomie nog in 
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acht kunnen worden genomen; 

Or. de 

 

Amendement   254 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt de Commissie een 

ambitieus handhavingskader vast te 

leggen en de lidstaten te steunen bij de 

ontwikkeling van een sterke cultuur van 

naleving en handhaving; 

25. verzoekt de Commissie de lidstaten 

te steunen bij de ontwikkeling van een 

sterke cultuur van naleving en handhaving; 

Or. pl 

 

Amendement   255 

Jiří Pospíšil 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt de Commissie een 

ambitieus handhavingskader vast te leggen 

en de lidstaten te steunen bij de 

ontwikkeling van een sterke cultuur van 

naleving en handhaving; 

25. verzoekt de Commissie een 

handhavingskader vast te leggen en de 

lidstaten te steunen bij de ontwikkeling van 

een sterke cultuur van naleving en 

handhaving; 

Or. cs 

 

Amendement   256 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt de Commissie een 25. is ernstig bezorgd over de gevolgen 
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ambitieus handhavingskader vast te leggen 

en de lidstaten te steunen bij de 

ontwikkeling van een sterke cultuur van 

naleving en handhaving; 

voor de innovatie in Europa van 

ongerechtvaardigde eisen die in talrijke 

lidstaten aan de toegang tot de markt zijn 

gesteld; verzoekt de Commissie een 

ambitieus en effectiever handhavingskader 

vast te leggen en de lidstaten te steunen bij 

de ontwikkeling van een sterke cultuur van 

naleving en handhaving; 

Or. en 

 

Amendement   257 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. moedigt de Commissie aan gelijke 

voorwaarden voor de concurrentie tussen 

deelplatforms te bevorderen; onderstreept 

het belang van het opsporen en 

aanpakken van belemmeringen voor de 

opkomst en opschaling van bedrijven van 

de deeleconomie, met name van startende 

bedrijven; onderstreept in dit verband de 

noodzaak van het vrije verkeer van 

gegevens, de overdraagbaarheid en 

interoperabiliteit van gegevens, die het 

overstappen tussen platforms 

vergemakkelijken en klantenbinding 

voorkomen en die sleutelfactoren vormen 

voor een open en eerlijke concurrentie en 

voor een grotere inbreng van gebruikers 

van deelplatforms; 

26. onderstreept de noodzaak van het 

vrije verkeer van gegevens, de 

overdraagbaarheid en interoperabiliteit van 

gegevens, die het overstappen tussen 

platforms vergemakkelijken en 

klantenbinding voorkomen en die 

sleutelfactoren vormen voor een open en 

eerlijke concurrentie; 

Or. pl 

 

Amendement   258 

Marcus Pretzell 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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26. moedigt de Commissie aan gelijke 

voorwaarden voor de concurrentie tussen 

deelplatforms te bevorderen; onderstreept 

het belang van het opsporen en aanpakken 

van belemmeringen voor de opkomst en 

opschaling van bedrijven van de 

deeleconomie, met name van startende 

bedrijven; onderstreept in dit verband de 

noodzaak van het vrije verkeer van 

gegevens, de overdraagbaarheid en 

interoperabiliteit van gegevens, die het 

overstappen tussen platforms 

vergemakkelijken en klantenbinding 

voorkomen en die sleutelfactoren vormen 

voor een open en eerlijke concurrentie en 

voor een grotere inbreng van gebruikers 

van deelplatforms; 

26. onderstreept het belang van het 

opsporen en aanpakken van 

belemmeringen voor de opkomst en 

opschaling van bedrijven van de 

deeleconomie, met name van startende 

bedrijven; onderstreept in dit verband de 

noodzaak van het vrije verkeer van 

gegevens, de overdraagbaarheid en 

interoperabiliteit van gegevens, die het 

overstappen tussen platforms 

vergemakkelijken en klantenbinding 

voorkomen en die sleutelfactoren vormen 

voor een open en eerlijke concurrentie en 

voor een grotere inbreng van gebruikers 

van deelplatforms; 

Or. de 

 

Amendement   259 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. moedigt de Commissie aan gelijke 

voorwaarden voor de concurrentie tussen 

deelplatforms te bevorderen; onderstreept 

het belang van het opsporen en aanpakken 

van belemmeringen voor de opkomst en 

opschaling van bedrijven van de 

deeleconomie, met name van startende 

bedrijven; onderstreept in dit verband de 

noodzaak van het vrije verkeer van 

gegevens, de overdraagbaarheid en 

interoperabiliteit van gegevens, die het 

overstappen tussen platforms 

vergemakkelijken en klantenbinding 

voorkomen en die sleutelfactoren vormen 

voor een open en eerlijke concurrentie en 

voor een grotere inbreng van gebruikers 

van deelplatforms; 

26. moedigt de Commissie aan gelijke 

voorwaarden voor de concurrentie tussen 

deelplatforms te bevorderen; onderstreept 

het belang van het opsporen en aanpakken 

van belemmeringen voor de opkomst en 

opschaling van bedrijven van de 

deeleconomie, met name van startende 

bedrijven; 

Or. fr 

 



AM\1116419NL.docx 125/175 PE599.597v01-00 

  NL 

Amendement   260 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. moedigt de Commissie aan gelijke 

voorwaarden voor de concurrentie tussen 

deelplatforms te bevorderen; onderstreept 

het belang van het opsporen en aanpakken 

van belemmeringen voor de opkomst en 

opschaling van bedrijven van de 

deeleconomie, met name van startende 

bedrijven; onderstreept in dit verband de 

noodzaak van het vrije verkeer van 

gegevens, de overdraagbaarheid en 

interoperabiliteit van gegevens, die het 

overstappen tussen platforms 

vergemakkelijken en klantenbinding 

voorkomen en die sleutelfactoren vormen 

voor een open en eerlijke concurrentie en 

voor een grotere inbreng van gebruikers 

van deelplatforms; 

26. moedigt de Commissie aan gelijke 

voorwaarden voor de concurrentie tussen 

deelplatforms te bevorderen; onderstreept 

het belang van het opsporen en aanpakken 

van belemmeringen voor de opkomst en 

opschaling van bedrijven van de 

deeleconomie, met name van startende 

bedrijven; onderstreept in dit verband de 

noodzaak van het vrije verkeer van 

gegevens, de overdraagbaarheid en 

interoperabiliteit van gegevens, die het 

overstappen tussen platforms 

vergemakkelijken en klantenbinding 

voorkomen en die sleutelfactoren vormen 

voor een open en eerlijke concurrentie en 

voor een grotere inbreng van gebruikers 

van deelplatforms; onderkent de behoefte 

om grotere overdraagbaarheid en 

interoperabiliteit van gegevens, waar 

nodig, in evenwicht te brengen met de 

legitieme belangen van marktspelers die 

investeren in productontwikkeling, 

teneinde ervoor te zorgen dat zij hun 

investeringen kunnen terugverdienen 

en zodoende aan innovatie bijdragen; 

Or. en 

 

Amendement   261 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. moedigt de Commissie aan gelijke 

voorwaarden voor de concurrentie tussen 

deelplatforms te bevorderen; onderstreept 

het belang van het opsporen en aanpakken 

van belemmeringen voor de opkomst en 

26. moedigt de Commissie aan gelijke 

voorwaarden voor de concurrentie tussen 

deelplatforms en traditionele bedrijven te 

bevorderen; onderstreept het belang van 

het opsporen en aanpakken van 
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opschaling van bedrijven van de 

deeleconomie, met name van startende 

bedrijven; onderstreept in dit verband de 

noodzaak van het vrije verkeer van 

gegevens, de overdraagbaarheid en 

interoperabiliteit van gegevens, die het 

overstappen tussen platforms 

vergemakkelijken en klantenbinding 

voorkomen en die sleutelfactoren vormen 

voor een open en eerlijke concurrentie en 

voor een grotere inbreng van gebruikers 

van deelplatforms; 

belemmeringen voor de opkomst en 

opschaling van bedrijven van de 

deeleconomie, met name van startende 

bedrijven; onderstreept in dit verband de 

noodzaak van het vrije verkeer van 

gegevens, de overdraagbaarheid en 

interoperabiliteit van gegevens, die het 

overstappen tussen platforms 

vergemakkelijken en klantenbinding en 

strategieën om consumenten afhankelijk 

te maken voorkomen en die sleutelfactoren 

vormen voor een open en eerlijke 

concurrentie en voor een grotere inbreng 

van gebruikers van deelplatforms; 

Or. fr 

 

Amendement   262 

Virginie Rozière 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. moedigt de Commissie aan gelijke 

voorwaarden voor de concurrentie tussen 

deelplatforms te bevorderen; onderstreept 

het belang van het opsporen en aanpakken 

van belemmeringen voor de opkomst en 

opschaling van bedrijven van de 

deeleconomie, met name van startende 

bedrijven; onderstreept in dit verband de 

noodzaak van het vrije verkeer van 

gegevens, de overdraagbaarheid en 

interoperabiliteit van gegevens, die het 

overstappen tussen platforms 

vergemakkelijken en klantenbinding 

voorkomen en die sleutelfactoren vormen 

voor een open en eerlijke concurrentie en 

voor een grotere inbreng van gebruikers 

van deelplatforms; 

26. moedigt de Commissie aan gelijke 

voorwaarden voor de concurrentie tussen 

deelplatforms onderling en met 

traditionele bedrijven te bevorderen; 

onderstreept het belang van het opsporen 

en aanpakken van belemmeringen voor de 

opkomst en opschaling van bedrijven van 

de deeleconomie, met name van startende 

bedrijven; onderstreept in dit verband de 

noodzaak van het vrije verkeer van 

gegevens, de overdraagbaarheid en 

interoperabiliteit van gegevens, die het 

overstappen tussen platforms 

vergemakkelijken en klantenbinding 

voorkomen en die sleutelfactoren vormen 

voor een open en eerlijke concurrentie en 

voor een grotere inbreng van gebruikers 

van deelplatforms; 

Or. fr 

 

Amendement   263 
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Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

26. moedigt de Commissie aan gelijke 

voorwaarden voor de concurrentie tussen 

deelplatforms te bevorderen; onderstreept 

het belang van het opsporen en aanpakken 

van belemmeringen voor de opkomst en 

opschaling van bedrijven van de 

deeleconomie, met name van startende 

bedrijven; onderstreept in dit verband de 

noodzaak van het vrije verkeer van 

gegevens, de overdraagbaarheid en 

interoperabiliteit van gegevens, die het 

overstappen tussen platforms 

vergemakkelijken en klantenbinding 

voorkomen en die sleutelfactoren vormen 

voor een open en eerlijke concurrentie en 

voor een grotere inbreng van gebruikers 

van deelplatforms; 

26. moedigt de Commissie aan gelijke 

voorwaarden voor de concurrentie tussen 

deelplatforms te bevorderen; onderstreept 

het belang van het opsporen en aanpakken 

van belemmeringen voor de opkomst en 

opschaling van bedrijven van de 

deeleconomie, met name van startende 

bedrijven; onderstreept in dit verband, 

met behoud van de bescherming van 

gebruikersinformatie en 

persoonsgegevens, de noodzaak van het 

vrije verkeer van gegevens, de 

overdraagbaarheid en interoperabiliteit van 

gegevens, die het overstappen tussen 

platforms vergemakkelijken en 

klantenbinding voorkomen en die 

sleutelfactoren vormen voor een open en 

eerlijke concurrentie en voor een grotere 

inbreng van gebruikers van deelplatforms; 

Or. en 

 

Amendement   264 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 bis. is ingenomen dat de groei van de 

deeleconomie heeft gezorgd voor meer 

concurrentie en gevestigde 

marktdeelnemers ertoe heeft gebracht 

zich te richten op de reële wensen van de 

consumenten, de dienstverlening aan 

klanten en een betere verhouding tussen 

dienstverlening en kosten; onderstreept 

dat de deeleconomie een positief effect 

heeft, ook voor personen die er niet 

rechtstreeks aan deelnemen; 
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Or. en 

 

Amendement   265 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 26 bis. benadrukt dat de deeleconomie 

nimmer een manier mag zijn om 

belastingverplichtingen te ontlopen; is 

van mening dat het van cruciaal belang is 

dat lidstaten problemen in verband met de 

naleving van belastingregelingen 

aanpakken om te zorgen voor een gelijk 

speelveld; 

Or. en 

 

Amendement   266 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

27. is bezorgd over de problemen die 

zich tot dusverre met betrekking tot de 

belastingnaleving en -handhaving hebben 

voorgedaan, ondanks de toegenomen 

traceerbaarheid van economische 

transacties via online-platforms; 

27. is ingenomen met de toegenomen 

traceerbaarheid van economische 

transacties die door online-platforms 

mogelijk wordt gemaakt; 

Or. en 

 

Amendement   267 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 
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Ontwerpresolutie Amendement 

27. is bezorgd over de problemen die 

zich tot dusverre met betrekking tot de 

belastingnaleving en -handhaving hebben 

voorgedaan, ondanks de toegenomen 

traceerbaarheid van economische 

transacties via online-platforms; 

27. neemt kennis van de toegenomen 

traceerbaarheid van economische 

transacties via online-platforms; 

Or. pl 

 

Amendement   268 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

27. is bezorgd over de problemen die 

zich tot dusverre met betrekking tot de 
belastingnaleving en -handhaving hebben 

voorgedaan, ondanks de toegenomen 

traceerbaarheid van economische 

transacties via online-platforms; 

27. benadrukt dat de toegenomen 

traceerbaarheid van economische 

transacties via online-platforms moet 

leiden tot een betere belastingnaleving en -

handhaving; verzoekt de lidstaten om, met 

behulp van deze optimale praktijken, ook 

de belastingnaleving en -handhaving bij 

gevestigde marktdeelnemers te trachten te 

verbeteren; 

Or. en 

 

Amendement   269 

Vicky Ford, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

27. is bezorgd over de problemen die 

zich tot dusverre met betrekking tot de 

belastingnaleving en -handhaving hebben 

voorgedaan, ondanks de toegenomen 

traceerbaarheid van economische 

transacties via online-platforms; 

27. is bezorgd dat er zich met 

betrekking tot de belastingnaleving en -

handhaving problemen kunnen hebben 

voorgedaan, ondanks de toegenomen 

traceerbaarheid van economische 

transacties via online-platforms; erkent dat 

deze problemen in bepaalde lidstaten zijn 

aangepakt; verzoekt derhalve de Europese 
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Commissie en de lidstaten om een 

uitwisseling van optimale praktijken 

tussen belastingautoriteiten en 

belanghebbenden te vergemakkelijken, 

om de lidstaten in staat te stellen passende 

oplossingen te ontwikkelen voor het 

betalen van belasting in de deeleconomie; 

Or. en 

 

Amendement   270 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

27. is bezorgd over de problemen die 

zich tot dusverre met betrekking tot de 

belastingnaleving en -handhaving hebben 

voorgedaan, ondanks de toegenomen 

traceerbaarheid van economische 

transacties via online-platforms; 

27. is bezorgd over de problemen die 

zich tot dusverre met betrekking tot de 

belastingnaleving en -handhaving hebben 

voorgedaan, ondanks de toegenomen 

traceerbaarheid van economische 

transacties via online-platforms; 

onderstreept dat publiek-private 

samenwerking met betrekking tot 

naleving op het gebied van belastingen en 

sociale zekerheid in sommige lidstaten 

succesvol is gebleken; benadrukt de rol 

die bevoegde autoriteiten moeten spelen 

om samen met platforms effectieve en 

innovatieve oplossingen te ontwikkelen 

die naleving vereenvoudigen en de rol van 

de Europese Commissie bij het 

vergemakkelijken van de uitwisseling van 

optimale praktijken en het hergebruik van 

technologische oplossingen; 

Or. en 

 

Amendement   271 

Renato Soru 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 
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Ontwerpresolutie Amendement 

27. is bezorgd over de problemen die 

zich tot dusverre met betrekking tot de 

belastingnaleving en -handhaving hebben 

voorgedaan, ondanks de toegenomen 

traceerbaarheid van economische 

transacties via online-platforms; 

27. is bezorgd over de problemen die 

zich tot dusverre met betrekking tot de 

belastingnaleving en -handhaving hebben 

voorgedaan, ondanks de toegenomen 

traceerbaarheid van economische 

transacties via online-platforms; steunt de 

optimale praktijken inzake de 

samenwerking tussen platforms en 

overheid die in sommige landen is 

ontwikkeld; 

Or. en 

 

Amendement   272 

Evelyne Gebhardt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 27 bis. spoort de Commissie aan 

proactieve stappen te ondernemen om 

ervoor te zorgen dat onze 

sociale bijdragen en onze sociale stelsels 

aansluiten op de nieuwe realiteit van de 

toekomstige wereld waarin werkers veel 

vaker van werkgever en arbeidsvormen 

zullen veranderen dan momenteel het 

geval is; 

Or. en 

 

Amendement   273 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

28. onderstreept voorts dat de bevoegde 

autoriteiten dringend met de deelplatforms 

moeten samenwerken op het gebied van 

belastingnaleving en -inning, en dringt 

28. onderstreept voorts dat het 

dringend nodig is de rol vast te leggen die 
de deelplatforms moeten spelen om te 

zorgen voor belastingnaleving en -inning; 
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erop aan dat laatstgenoemde een actieve 

rol vervullen; 

Or. it 

 

Amendement   274 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

28. onderstreept voorts dat de bevoegde 

autoriteiten dringend met de deelplatforms 

moeten samenwerken op het gebied van 

belastingnaleving en -inning, en dringt 

erop aan dat laatstgenoemde een actieve 

rol vervullen; 

28. onderstreept voorts dat dringend 

moet worden samengewerkt om de rol vast 

te leggen die de deelplatforms moeten 

spelen om te zorgen voor 
belastingnaleving en -inning; 

Or. it 

 

Amendement   275 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 28 bis. wijst er nogmaals op dat digitale 

platforms en andere intermediairs een 

verplichting moeten hebben om alle 

werkzaamheden die via hen worden 

ondernomen, te rapporteren aan de 

bevoegde autoriteiten om zo toereikende 

bijdragen en bescherming te waarborgen 

door middel van sociale en 

gezondheidsverzekering voor alle 

werkenden; 

Or. en 

 

Amendement   276 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 28 bis. verzoekt de deelplatforms de mate 

van transparantie over de hoogte van de 

commissietarieven voor de verrichte 

diensten te vergroten ten einde het 

vertrouwen van de consumenten te 

versterken; 

Or. it 

 

Amendement   277 

Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Antonio López-Istúriz 

White, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

29. moedigt de lidstaten aan een 

uniform pakket aan informatie overeen te 

komen die bedrijven in het kader van hun 

fiscale informatieplicht aan de 

belastingautoriteiten moeten mededelen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   278 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

29. moedigt de lidstaten aan een 

uniform pakket aan informatie overeen te 

komen die bedrijven in het kader van hun 

fiscale informatieplicht aan de 

belastingautoriteiten moeten mededelen; 

Schrappen 

Or. pl 
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Amendement   279 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

29. moedigt de lidstaten aan een 

uniform pakket aan informatie overeen te 

komen die bedrijven in het kader van hun 

fiscale informatieplicht aan de 

belastingautoriteiten moeten mededelen; 

29. moedigt de lidstaten aan een 

uniform pakket aan informatie overeen te 

komen die bedrijven in het kader van hun 

fiscale informatieplicht aan de 

belastingautoriteiten moeten mededelen; 

wijst erop dat bestaande samenwerking 

tussen nationale autoriteiten en 

ondernemingen waarin de mogelijkheden 

benut worden die de digitale technologie 

biedt, heeft geresulteerd in effectievere, 

controleerbare en transparante systemen 

voor belastinginning, en daarmee alle 

partijen in staat stelt aan hun belasting- 

en socialezekerheidsverplichtingen te 

voldoen; 

Or. en 

 

Amendement   280 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

29. moedigt de lidstaten aan een 

uniform pakket aan informatie overeen te 

komen die bedrijven in het kader van hun 

fiscale informatieplicht aan de 

belastingautoriteiten moeten mededelen; 

29. moedigt de lidstaten aan een 

uniform pakket aan informatie overeen te 

komen die peers, professionele 

dienstverleners, bedrijven en 

deelplatforms in het kader van hun fiscale 

informatieplicht aan de 

belastingautoriteiten moeten mededelen; 

Or. it 

 

Amendement   281 
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Marco Zullo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

29. moedigt de lidstaten aan een 

uniform pakket aan informatie overeen te 

komen die bedrijven in het kader van hun 

fiscale informatieplicht aan de 

belastingautoriteiten moeten mededelen; 

29. moedigt de lidstaten aan een 

uniform pakket aan informatie overeen te 

komen die bedrijven en professionele 

dienstverleners in het kader van hun 

fiscale informatieplicht aan de 

belastingautoriteiten moeten mededelen; 

Or. it 

 

Amendement   282 

Jiří Pospíšil 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 29 bis. vraagt de lidstaten samen te 

werken en informatie uit te wisselen met 

betrekking tot belastingen, teneinde het 

risico van toekomstige 

grensoverschrijdende belastingfraude uit 

te sluiten; 

Or. cs 

 

Amendement   283 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

30. stemt ermee in dat functioneel 

vergelijkbare fiscale verplichtingen moeten 

worden opgelegd aan bedrijven die 

vergelijkbare diensten verlenen, en is 

ervan overtuigd dat belastingen moeten 

worden betaald daar waar winst wordt 

30. stemt ermee in dat functioneel 

vergelijkbare fiscale verplichtingen moeten 

worden opgelegd aan bedrijven die 

vergelijkbare diensten verlenen; merkt op 

dat belastingen moeten worden betaald in 

volledige overeenstemming met nationale 
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geboekt; en plaatselijke belastingwetten; 

Or. en 

 

Amendement   284 

Dita Charanzová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

30. stemt ermee in dat functioneel 

vergelijkbare fiscale verplichtingen moeten 

worden opgelegd aan bedrijven die 

vergelijkbare diensten verlenen, en is 

ervan overtuigd dat belastingen moeten 

worden betaald daar waar winst wordt 

geboekt; 

30. stemt ermee in dat, met 

inachtneming van het 

subsidiariteitsbeginsel en nationaal 

belastingbeleid, functioneel vergelijkbare 

fiscale verplichtingen moeten worden 

opgelegd aan bedrijven die vergelijkbare 

diensten verlenen; 

Or. en 

 

Amendement   285 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

30. stemt ermee in dat functioneel 

vergelijkbare fiscale verplichtingen moeten 

worden opgelegd aan bedrijven die 

vergelijkbare diensten verlenen, en is ervan 

overtuigd dat belastingen moeten worden 

betaald daar waar winst wordt geboekt; 

30. stemt ermee in dat functioneel 

vergelijkbare fiscale verplichtingen moeten 

worden opgelegd aan bedrijven die 

vergelijkbare diensten verlenen, hetzij in 

de traditionele economie hetzij in de 

deeleconomie, en is ervan overtuigd dat de 

winsten moeten worden belast in de 

lidstaat waar de economische activiteit 

plaatsvindt en waar de winst wordt 

geboekt; 

Or. it 

 

Amendement   286 

Jiří Maštálka 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

30. stemt ermee in dat functioneel 

vergelijkbare fiscale verplichtingen moeten 

worden opgelegd aan bedrijven die 

vergelijkbare diensten verlenen, en is ervan 

overtuigd dat belastingen moeten worden 

betaald daar waar winst wordt geboekt; 

30. stemt ermee in dat functioneel 

vergelijkbare fiscale verplichtingen moeten 

worden opgelegd aan bedrijven die 

vergelijkbare diensten verlenen, en is ervan 

overtuigd dat belastingen moeten worden 

betaald daar waar winst wordt geboekt; 

Or. en 

 

Amendement   287 

Alessandra Mussolini, Lara Comi, Aldo Patriciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

30. stemt ermee in dat functioneel 

vergelijkbare fiscale verplichtingen moeten 

worden opgelegd aan bedrijven die 

vergelijkbare diensten verlenen, en is ervan 

overtuigd dat belastingen moeten worden 

betaald daar waar winst wordt geboekt; 

30. stemt ermee in dat functioneel 

vergelijkbare fiscale verplichtingen moeten 

worden opgelegd aan peers, professionele 

dienstverleners, bedrijven en 

deelplatforms die vergelijkbare diensten 

verlenen, hetzij in de traditionele 

economie hetzij in de deeleconomie, en is 

ervan overtuigd dat belastingen moeten 

worden betaald daar waar winst wordt 

geboekt; 

Or. it 

 

Amendement   288 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

30. stemt ermee in dat functioneel 

vergelijkbare fiscale verplichtingen moeten 

worden opgelegd aan bedrijven die 

30. stemt ermee in dat functioneel 

vergelijkbare fiscale verplichtingen moeten 

worden opgelegd aan bedrijven die 
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vergelijkbare diensten verlenen, en is ervan 

overtuigd dat belastingen moeten worden 

betaald daar waar winst wordt geboekt; 

vergelijkbare diensten verlenen, en is ervan 

overtuigd dat belastingen moeten worden 

betaald daar waar winst wordt geboekt, met 

name ten aanzien van de activiteiten van 

digitale platforms; 

Or. fr 

 

Amendement   289 

Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

30. stemt ermee in dat functioneel 

vergelijkbare fiscale verplichtingen moeten 

worden opgelegd aan bedrijven die 

vergelijkbare diensten verlenen, en is ervan 

overtuigd dat belastingen moeten worden 

betaald daar waar winst wordt geboekt; 

30. stemt ermee in dat functioneel 

vergelijkbare fiscale verplichtingen moeten 

worden opgelegd aan bedrijven die 

vergelijkbare diensten verlenen, en is ervan 

overtuigd dat belastingen moeten worden 

betaald daar waar winst wordt geboekt, en 

waar het om meer gaat dan alleen 

bijdragen in de kosten; 

Or. de 

 

Amendement   290 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 30 bis. onderstreept dat het voortduren 

van schadelijke en niet-transparante 

belastingpraktijken in rechtsgebieden die 

als belastingparadijzen fungeren de 

mededinging, ook in de deeleconomie, 

ernstig ondergraven en bijzondere schade 

toebrengen aan actoren die toegang tot de 

markt proberen te krijgen; doet derhalve 

een beroep op de Commissie en de 

lidstaten om ten aanzien van de 

deeleconomie te strijden tegen 

belastingontduiking, -ontwijking en -
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fraude, agressieve belastingplanning en 

belastingparadijzen;  

Or. it 

 

Amendement   291 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

Gevolgen voor de arbeidsmarkt en de 

rechten van werknemers 

Gevolgen voor de arbeidsmarkt 

Or. en 

 

Amendement   292 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

31. onderstreept dat de digitale 

revolutie ingrijpende gevolgen heeft voor 

de arbeidsmarkt en dat opkomende trends 

in de deeleconomie deel uitmaken van een 

bredere tendens; 

31. onderstreept dat de digitale 

revolutie ingrijpende gevolgen heeft voor 

de arbeidsmarkt en dat opkomende trends 

in de deeleconomie deel uitmaken van een 

bredere tendens van transformatie van de 

samenleving en economie van een 

verticale hiërarchische structuur naar een 

meer horizontale structuur; is van mening 

dat de deeleconomie werknemers meer 

flexibiliteit, autonomie en kansen biedt 

die een gevolg zijn van deze ontwikkeling 

van handelwijzen en dat, bijgevolg, een 

modernisering van het werk en de stelsels 

van sociale zekerheid nodig is; benadrukt 

dat in dat opzicht modernisering een 

hervorming moet inhouden van een 

systeem dat niet langer gebaseerd mag 

zijn op overeenkomsten voor onbepaalde 

tijd, die niet langer de norm zijn, maar op 

de arbeidsmarkt, om ervoor te zorgen dat 

iedereen over sociale bescherming 
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beschikt; 

Or. en 

 

Amendement   293 

Nicola Danti, Kerstin Westphal, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, 

Liisa Jaakonsaari, Jutta Steinruck, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, 

Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Pina 

Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

31. onderstreept dat de digitale 

revolutie ingrijpende gevolgen heeft voor 

de arbeidsmarkt en dat opkomende trends 

in de deeleconomie deel uitmaken van een 

bredere tendens; 

31. onderstreept dat de digitale 

revolutie ingrijpende gevolgen heeft voor 

de arbeidsmarkt en dat opkomende trends 

in de deeleconomie deel uitmaken van een 

bredere tendens in het kader van de 

algemene digitalisering van de 

samenleving; onderstreept de risico's van 

onduidelijke arbeidsverhoudingen, 

onbillijke werkomstandigheden en niet-

inachtneming van de rechten van 

werkers; 

Or. en 

 

Amendement   294 

Jiří Maštálka 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

31. onderstreept dat de digitale 

revolutie ingrijpende gevolgen heeft voor 

de arbeidsmarkt en dat opkomende trends 

in de deeleconomie deel uitmaken van een 

bredere tendens; 

31. onderstreept dat de digitale 

revolutie ingrijpende gevolgen heeft voor 

de arbeidsmarkt en dat opkomende trends 

in de deeleconomie deel uitmaken van een 

bredere tendens; waarschuwt dat 

verbetering van de vaardigheden van de 

beroepsbevolking, met name wat de 

digitale vaardigheden betreft, alleen 

eventueel niet voldoende is om mensen 

voor zichzelf te laten zorgen en niet in 
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armoede te laten vervallen, hetgeen 

betekent dat andere oplossingen 

noodzakelijk zijn, zoals het versterken van 

elementaire sociale diensten voor hen die 

door het gebruik van machines van de 

arbeidsmarkt worden uitgesloten; 

Or. en 

 

Amendement   295 

Pina Picierno 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

31. onderstreept dat de digitale 

revolutie ingrijpende gevolgen heeft voor 

de arbeidsmarkt en dat opkomende trends 

in de deeleconomie deel uitmaken van een 

bredere tendens; 

31. onderstreept dat de digitale 

revolutie ingrijpende gevolgen heeft voor 

de arbeidsmarkt en dat opkomende trends 

in de deeleconomie deel uitmaken van een 

bredere tendens; spoort derhalve de 

Commissie en de lidstaten ertoe aan 

onderwijs- en opleidingssystemen te 

bevorderen die de burgers en toekomstige 

werknemers niet alleen de nodige 

technische vaardigheden bijbrengen, 

maar ook de onontbeerlijke sociale 

vaardigheden, opdat zij de kansen en 

voordelen van een radicaal veranderde 

arbeidsmarkt en maatschappij ten volle 

kunnen benutten; 

Or. it 

 

Amendement   296 

Jiří Pospíšil 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

31. onderstreept dat de digitale 

revolutie ingrijpende gevolgen heeft voor 

de arbeidsmarkt en dat opkomende trends 

in de deeleconomie deel uitmaken van een 

31. onderstreept dat de digitale 

revolutie ingrijpende gevolgen heeft voor 

de arbeidsmarkt en dat opkomende trends 

in de deeleconomie deel uitmaken van de 



PE599.597v01-00 142/175 AM\1116419NL.docx 

NL 

bredere tendens; huidige tendens; 

Or. cs 

 

Amendement   297 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

31. onderstreept dat de digitale 

revolutie ingrijpende gevolgen heeft voor 

de arbeidsmarkt en dat opkomende trends 

in de deeleconomie deel uitmaken van een 

bredere tendens; 

31. onderstreept dat de digitale 

revolutie gevolgen heeft voor de 

arbeidsmarkt en dat opkomende trends in 

de deeleconomie deel uitmaken van een 

bredere tendens; 

Or. fr 

 

Amendement   298 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Jutta Steinruck, 

Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Lucy 

Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 31 bis. merkt tegelijkertijd op dat de 

deeleconomie nieuwe kansen biedt en 

nieuwe, flexibele wegen biedt om te 

komen tot werk voor alle gebruikers, met 

inbegrip van prosumenten, tot bloeiende 

innovatie en meer ondernemerschap in 

Europa;  

Or. en 

 

Amendement   299 

Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 31 bis. erkent dat de deeleconomie kansen 

biedt voor het ondernemerschap en de 

zelfbeschikking van burgers vergroot, 

ongeacht de demografische context of de 

generatie; 

Or. en 

 

Amendement   300 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

32. onderstreept het grote belang van 

het waarborgen van de rechten van 

werknemers in de coöperatieve 

dienstverlening, het voorkomen van 

sociale dumping en het waarborgen van 

billijke arbeidsvoorwaarden en een 

toereikende sociale bescherming; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   301 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

32. onderstreept het grote belang van 

het waarborgen van de rechten van 

werknemers in de coöperatieve 

dienstverlening, het voorkomen van 

sociale dumping en het waarborgen van 

billijke arbeidsvoorwaarden en een 

toereikende sociale bescherming; 

Schrappen 

Or. pl 
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Amendement   302 

Jiří Maštálka 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

32. onderstreept het grote belang van 

het waarborgen van de rechten van 

werknemers in de coöperatieve 

dienstverlening, het voorkomen van 

sociale dumping en het waarborgen van 

billijke arbeidsvoorwaarden en een 

toereikende sociale bescherming; 

32. onderstreept het grote belang van 

het waarborgen van de rechten van 

werknemers in de coöperatieve 

dienstverlening; wijst erop dat in het 

algemeen werknemers in deze sector 

onder geen enkel sociaalzekerheidsstelsel 

vallen; verzoekt derhalve de Commissie en 

de lidstaten ervoor te zorgen dat tijdens de 

groei van de deeleconomie de 

arbeidsrechten, alsook billijke 

arbeidsvoorwaarden en toereikende sociale 

bescherming worden gewaarborgd, 

waarbij rekening gehouden wordt met 

haar potentieel wat nieuwe vormen van 

arbeid betreft; 

Or. en 

 

Amendement   303 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

32. onderstreept het grote belang van 

het waarborgen van de rechten van 

werknemers in de coöperatieve 

dienstverlening, het voorkomen van 

sociale dumping en het waarborgen van 

billijke arbeidsvoorwaarden en een 

toereikende sociale bescherming; 

32. onderstreept het belang van het 

waarborgen van de arbeidsrechten in de 

coöperatieve dienstverlening, waarbij 

rekening gehouden wordt met haar 

potentieel van meer flexibele en nieuwe 

vormen van arbeid en de verbetering van 

de rechten en bescherming van 

daadwerkelijk zelfstandige werkers; 

Or. en 
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Amendement   304 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

32. onderstreept het grote belang van 

het waarborgen van de rechten van 

werknemers in de coöperatieve 

dienstverlening, het voorkomen van 

sociale dumping en het waarborgen van 

billijke arbeidsvoorwaarden en een 

toereikende sociale bescherming; 

32. onderstreept het grote belang van 

het waarborgen van de rechten van 

werknemers in de coöperatieve 

dienstverlening en het waarborgen van 

billijke arbeidsvoorwaarden en een 

toereikende sociale bescherming; 

Or. en 

 

Amendement   305 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Jutta Steinruck, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, 

Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

32. onderstreept het grote belang van 

het waarborgen van de rechten van 

werknemers in de coöperatieve 

dienstverlening, het voorkomen van sociale 

dumping en het waarborgen van billijke 

arbeidsvoorwaarden en een toereikende 

sociale bescherming; 

32. onderstreept het grote belang van 

het waarborgen van de rechten van 

werknemers in de coöperatieve 

dienstverlening, met name het recht van 

werknemers om zich te organiseren, om 

collectieve actie te voeren en over 

collectieve overeenkomsten te 

onderhandelen, het voorkomen van sociale 

dumping en het waarborgen van billijke 

arbeidsvoorwaarden en een toereikende 

sociale bescherming; 

Or. en 

 

Amendement   306 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

32. onderstreept het grote belang van 

het waarborgen van de rechten van 

werknemers in de coöperatieve 

dienstverlening, het voorkomen van sociale 

dumping en het waarborgen van billijke 

arbeidsvoorwaarden en een toereikende 

sociale bescherming; 

32. onderstreept het grote belang van 

het waarborgen van de rechten van 

werknemers in de coöperatieve 

dienstverlening, het voorkomen van sociale 

dumping en het waarborgen van billijke 

arbeidsvoorwaarden en een toereikende 

sociale bescherming; bijzondere aandacht 

moet uitgaan naar het voorkomen van 

modellen van onzekere arbeidsvormen, 

gezien het feit dat eerder vrouwen dan 

mannen onder onzekere omstandigheden 

werkzaam zijn; 

Or. en 

 

Amendement   307 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Florent Marcellesi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

32. onderstreept het grote belang van 

het waarborgen van de rechten van 

werknemers in de coöperatieve 

dienstverlening, het voorkomen van sociale 

dumping en het waarborgen van billijke 

arbeidsvoorwaarden en een toereikende 

sociale bescherming; 

32. onderstreept het grote belang van 

het waarborgen van de rechten van 

werknemers in de coöperatieve 

dienstverlening, het voorkomen van sociale 

dumping en het waarborgen van billijke 

arbeidsvoorwaarden en een toereikende 

sociale bescherming; bijzondere aandacht 

moet uitgaan naar het voorkomen van 

modellen van onzekere arbeidsvormen, 

gezien het feit dat eerder vrouwen dan 

mannen onder onzekere omstandigheden 

werkzaam zijn; 

Or. en 

 

Amendement   308 
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Marcus Pretzell 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

32. onderstreept het grote belang van 

het waarborgen van de rechten van 

werknemers in de coöperatieve 

dienstverlening, het voorkomen van sociale 

dumping en het waarborgen van billijke 

arbeidsvoorwaarden en een toereikende 

sociale bescherming; 

32. onderstreept het grote belang van 

contractvrijheid, het waarborgen van de 

rechten van werknemers in de coöperatieve 

dienstverlening, het voorkomen van sociale 

dumping en het waarborgen van billijke 

arbeidsvoorwaarden en een toereikende 

sociale bescherming; 

Or. de 

 

Amendement   309 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 32 bis. verzoekt nogmaals de Commissie 

om een aanbeveling inzake sociale 

bescherming te presenteren in het kader 

van de Europese pijler van sociale 

rechten, waarin getracht wordt ervoor te 

zorgen dat iedereen in alle 

arbeidsvormen, arbeidsverhoudingen en 

als zelfstandige rechten kan opbouwen die 

inkomenszekerheid bieden in situaties als 

werkloosheid, deeltijdwerk, 

gezondheidsproblemen, hoge leeftijd of 

loopbaanonderbreking voor opvoeding 

van kinderen, andere zorgactiviteiten of in 

geval van opleiding, en dat iedereen over 

een eigen activiteitenrekening beschikt 

aan de hand waarvan men kan vaststellen 

wat zijn rechten zijn; 

Or. en 

 

Amendement   310 

Jiří Maštálka 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 32 bis. verzoekt de Commissie een 

officiële statistiek in te voeren inzake 

werkgelegenheid in de deeleconomie en 

de directe en indirecte gevolgen daarvan 

en oplossingen voor te stellen voor het 

waarborgen van minimuminkomenseisen, 

informatie-uitwisseling met platforms tot 

vaststelling van de inkomsten van 

werknemers ter verbetering van 

belastingaangiften, tegemoetkoming aan 

bijzondere beschermingsbehoeften van 

platformwerkers, uitbreiding van 

collectieve regelingen tot meer 

categorieën dan "werknemers"; 

Or. en 

 

Amendement   311 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

33. is bezorgd over het risico dat 

oproepwerkers geen echte wettelijke 

bescherming genieten en dat 

deelplatforms hun risico's op de 

werknemers afwentelen die niet voor het 

bedrijf verantwoordelijk zijn; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   312 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 
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Ontwerpresolutie Amendement 

33. is bezorgd over het risico dat 

oproepwerkers geen echte wettelijke 

bescherming genieten en dat 

deelplatforms hun risico's op de 

werknemers afwentelen die niet voor het 

bedrijf verantwoordelijk zijn; 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement   313 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

33. is bezorgd over het risico dat 

oproepwerkers geen echte wettelijke 

bescherming genieten en dat 

deelplatforms hun risico's op de 

werknemers afwentelen die niet voor het 

bedrijf verantwoordelijk zijn; 

33. onderstreept dat de deeleconomie 

mogelijkheden biedt van flexibel 

oproepwerk voor personen die momenteel 

ver van de arbeidsmarkt af staan; 

Or. en 

 

Amendement   314 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

33. is bezorgd over het risico dat 

oproepwerkers geen echte wettelijke 

bescherming genieten en dat 

deelplatforms hun risico's op de 

werknemers afwentelen die niet voor het 

bedrijf verantwoordelijk zijn; 

33. is van mening dat oproepwerkers 

passende wettelijke bescherming moeten 

genieten; 

Or. en 
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Amendement   315 

Jiří Maštálka 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

33. is bezorgd over het risico dat 

oproepwerkers geen echte wettelijke 

bescherming genieten en dat deelplatforms 

hun risico's op de werknemers afwentelen 

die niet voor het bedrijf verantwoordelijk 

zijn; 

33. is bezorgd over de risico's 

verbonden aan zelfstandige arbeid en 

baanzekerheid en het feit dat 

oproepwerkers geen echte wettelijke 

bescherming genieten en dat deelplatforms 

hun risico's op de werknemers afwentelen 

die niet voor het bedrijf verantwoordelijk 

zijn; 

Or. en 

 

Amendement   316 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 33 bis. herhaalt zijn verzoeken aan de 

sociale partners en de Commissie om 

samen aan een voorstel te werken voor 

een kaderrichtlijn inzake fatsoenlijke 

arbeidsvoorwaarden in alle 

arbeidsvormen, als een essentieel 

onderdeel van de Europese pijler van 

sociale rechten, teneinde de geldende 

minimumnormen naar nieuwe soorten 

arbeidsverhoudingen uit te breiden, de 

handhaving van EU-recht te verbeteren, 

rechtszekerheid binnen de gehele interne 

markt te vergroten en discriminatie te 

voorkomen door iedere werker een 

kernpakket afdwingbare rechten te 

garanderen, ongeacht het type 

overeenkomst of arbeidsverhouding; 

Or. en 
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Amendement   317 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Jutta Steinruck, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel 

Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 33 bis. benadrukt de grote behoefte aan 

volledige duidelijkheid over de 

arbeidsverhouding tussen werkers en 

deelplatforms; verzoekt de Commissie en 

de lidstaten een gelijk speelveld te 

garanderen voor digitale en traditionele 

economieën, mede uit het oogpunt van de 

arbeidsmarkt en de arbeidsrechten, en 

zodoende het risico van toepassing van 

verschillende regels op vergelijkbare 

situaties en oneerlijke mededinging te 

voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement   318 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 33 bis. merkt de positieve effecten op van 

het scheppen door in de deeleconomie 

actieve partijen van nieuwe, flexibele 

banen voor degenen die tot de 

arbeidsmarkt toetreden, zelfstandigen en 

gemarginaliseerde groepen zoals 

migranten, deeltijdwerkers en de 

langdurig werklozen, zonder de risico's in 

verband met zelfstandige arbeid en 

minder baanzekerheid uit het oog te 

verliezen; 

Or. en 
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Amendement   319 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 33 bis. merkt op dat de deeleconomie 

nieuwe, flexibele banen schept voor 

jongeren die tot de arbeidsmarkt 

toetreden, zelfstandigen en 

gemarginaliseerde groepen die anders van 

de arbeidsmarkt uitgesloten zouden zijn; 

Or. en 

 

Amendement   320 

Renato Soru 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 33 bis. dringt er bij de lidstaten op aan te 

erkennen dat de deeleconomie ook 

ontwrichting met zich zal meebrengen, en 

derhalve absorptiemaatregelen voor te 

bereiden voor bepaalde sectoren, met 

ondersteuning voor opleiding en 

ontslagbegeleiding; 

Or. en 

 

Amendement   321 

Christel Schaldemose 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 33 bis. benadrukt het belang van "up-to-

date"-vaardigheden in de veranderende 



AM\1116419NL.docx 153/175 PE599.597v01-00 

  NL 

wereld van de werkgelegenheid om ervoor 

te zorgen dat alle werkers over de 

adequate vaardigheden beschikken die de 

digitale economie vereist; spoort lidstaten 

en de bedrijven in de deeleconomie aan 

om een leven lang leren en ontwikkeling 

van vaardigheden voor alle werkers 

mogelijk te maken; 

Or. en 

 

Amendement   322 

Jiří Maštálka 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 33 bis. verzoekt de Commissie een dialoog 

met sociale partners te starten, die een 

belangrijke rol spelen bij het ontwerpen 

en ondersteunen van gedragscodes met 

het oog op de arbeidsbescherming in de 

deeleconomie; 

Or. en 

 

Amendement   323 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Jutta Steinruck, Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Marlene 

Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 33 ter. wijst erop dat alle werkers in de 

deeleconomie ofwel in dienst zijn 

(werknemers) ofwel zelfstandig zijn en dat 

al het werk in de deeleconomie 

dienovereenkomstig moet worden 

ingedeeld, waardoor een nieuwe hybride 

categorie van werkers in de deeleconomie 

wordt voorkomen; verzoekt de Commissie 

en de lidstaten de mogelijkheid te 
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onderzoeken om de traditionele 

bescherming die op nationaal niveau 

geboden wordt door het arbeidsrecht en 

de sociale zekerheid, uit te breiden naar 

de werkers in de deeleconomie; 

Or. en 

 

Amendement   324 

Evelyne Gebhardt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 33 ter. benadrukt de behoefte om vast te 

stellen dat het mededingingsrecht er niet 

aan in de weg staat dat het groeiende 

aantal mensen dat gedwongen wordt 

zelfstandige te worden, collectief 

onderhandelt; 

Or. en 

 

Amendement   325 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 

Jutta Steinruck, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, 

Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 33 quater. dringt er bij de Commissie 

op aan, gezien het stijgende aantal 

zelfstandige werkers in de deeleconomie, 

opnieuw de geldende EU-

mededingingswetgeving te onderzoeken, 

welke momenteel de uitoefening 

belemmert van het recht van de werkers 

die als onafhankelijke contractanten 

worden behandeld, om zich te 

organiseren, teneinde het grondrecht te 

waarborgen om zich te organiseren, 
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collectieve actie te voeren en collectief te 

onderhandelen, met inbegrip over de 

vergoeding; 

Or. en 

 

Amendement   326 

Evelyne Gebhardt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 33 quater. dringt er bij de Commissie 

op aan te onderzoeken of meer 

maatregelen nodig zijn om de rechten van 

individuele dienstverleners op 

toepasselijke, zelfgeproduceerde gegevens 

op onder meer het gebied van 

beoordelingen, reputatie en inkomsten, te 

vrijwaren, teneinde de mobiliteit van 

transacties tussen platforms te vergroten; 

Or. en 

 

Amendement   327 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Jutta Steinruck, 

Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, 

Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 quinquies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 33 quinquies. onderstreept het belang om 

de overdraagbaarheid van beoordelingen 

en waarderingen van werkers bij 

deelplatforms te waarborgen en de 

overdraagbaarheid en accumulatie van 

beoordelingen en waarderingen tussen 

verschillende platforms te garanderen, 

met inachtneming van de regels inzake 

gegevensbescherming en de privacy van 

andere betrokken partijen; 



PE599.597v01-00 156/175 AM\1116419NL.docx 

NL 

Or. en 

 

Amendement   328 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Jutta Steinruck, 

Virginie Rozière, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, 

Marlene Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 sexies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 33 sexies. benadrukt het belang van 

"up-to-date"-vaardigheden in de 

veranderende wereld van de 

werkgelegenheid om ervoor te zorgen dat 

alle werkers over de adequate 

vaardigheden beschikken die de digitale 

economie vereist; spoort de Commissie, de 

lidstaten en bedrijven in de deeleconomie 

aan om een leven lang leren en 

ontwikkeling van vaardigheden mogelijk 

te maken; 

Or. en 

 

Amendement   329 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Joachim Schuster, Maria Grapini, Jutta Steinruck, 

Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Anna Hedh, Pina Picierno, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 septies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 33 septies. wijst op het gebrek aan 

gegevens over de door de deeleconomie 

teweeggebrachte veranderingen in de 

wereld van de werkgelegenheid en 

onderstreept het belang van nauwlettend 

monitoren van arbeidsvoorwaarden in de 

deeleconomie teneinde 

onrechtmatigheden te bestrijden; spoort 

voorts iedere lidstaat aan om een 

bevoegde nationale entiteit aan te stellen 

die verantwoordelijk is voor het 
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controleren en evalueren van opkomende 

trends op de arbeidsmarkt van de 

deeleconomie, en die de noodzakelijke 

maatregelen treft in geval van 

onrechtmatigheden en andere relevante 

autoriteiten daaromtrent inlicht; verzoekt 

de lidstaten om de Europese Commissie 

periodiek te voorzien van gegevens en 

informatie over banen en 

arbeidsvoorwaarden in de deeleconomie; 

Or. en 

 

Amendement   330 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

34. constateert dat plaatselijke 

overheden reeds actief zijn bij het 

reguleren en bevorderen van de 

deeleconomie en zich richten op 

coöperatieve praktijken als onderwerp van 

hun beleid en als beginsel voor het 

organiseren van nieuwe vormen van 

coöperatief bestuur; 

34. is bezorgd dat plaatselijke 

overheden reeds actief zijn bij het 

reguleren van de deeleconomie en zich 

richten op coöperatieve praktijken als 

onderwerp van hun beleid en als beginsel 

voor het organiseren van nieuwe vormen 

van coöperatief bestuur; 

Or. en 

 

Amendement   331 

Jiří Pospíšil 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

34. constateert dat plaatselijke 

overheden reeds actief zijn bij het 

reguleren en bevorderen van de 

deeleconomie en zich richten op 

coöperatieve praktijken als onderwerp van 

hun beleid en als beginsel voor het 

organiseren van nieuwe vormen van 

34. constateert dat sommige 

plaatselijke overheden reeds actief zijn bij 

het reguleren en bevorderen van de 

deeleconomie en zich richten op 

coöperatieve praktijken als onderwerp van 

hun beleid en als beginsel voor het 

organiseren van nieuwe vormen van 
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coöperatief bestuur; coöperatief bestuur; 

Or. cs 

 

Amendement   332 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

34. constateert dat plaatselijke 

overheden reeds actief zijn bij het 

reguleren en bevorderen van de 

deeleconomie en zich richten op 

coöperatieve praktijken als onderwerp van 

hun beleid en als beginsel voor het 

organiseren van nieuwe vormen van 

coöperatief bestuur; 

34. constateert dat plaatselijke 

autoriteiten reeds actief zijn bij het 

reguleren en bevorderen van de 

deeleconomie en zich richten op 

coöperatieve praktijken als onderwerp van 

hun beleid en als beginsel voor het 

organiseren van nieuwe vormen van 

coöperatief bestuur; 

Or. fr 

 

Amendement   333 

Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Pina 

Picierno, Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 34 bis. is ervan overtuigd dat een van de 

meest interessante voorbeelden civiele 

crowdfunding betreft dat publiek-privaat 

partnerschap combineert met innovatieve 

vormen van participerende democratie; 

Or. en 

 

Amendement   334 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 
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Ontwerpresolutie Amendement 

35. is van oordeel dat de nationale, 

regionale en plaatselijke autoriteiten over 

veel speelruimte beschikken om 

contextspecifieke regelingen vast te stellen 

ten einde duidelijk afgebakende 

doelstellingen van algemeen belang na te 

streven middels evenredige maatregelen 

die volledig stroken met het EU-recht; 

verzoekt de Commissie derhalve de 

lidstaten te ondersteunen in hun 

beleidsvorming en bij het vaststellen van 

regels overeenkomstig het EU-recht; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   335 

Mylène Troszczynski 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

35. is van oordeel dat de nationale, 

regionale en plaatselijke autoriteiten over 

veel speelruimte beschikken om 

contextspecifieke regelingen vast te stellen 

ten einde duidelijk afgebakende 

doelstellingen van algemeen belang na te 

streven middels evenredige maatregelen 

die volledig stroken met het EU-recht; 

verzoekt de Commissie derhalve de 

lidstaten te ondersteunen in hun 

beleidsvorming en bij het vaststellen van 

regels overeenkomstig het EU-recht; 

35. is van oordeel dat de nationale, 

regionale en plaatselijke autoriteiten over 

veel speelruimte beschikken om 

contextspecifieke regelingen vast te stellen 

ten einde doelstellingen van algemeen 

belang na te streven; 

Or. fr 

 

Amendement   336 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 



PE599.597v01-00 160/175 AM\1116419NL.docx 

NL 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. is van oordeel dat de nationale, 

regionale en plaatselijke autoriteiten over 

veel speelruimte beschikken om 

contextspecifieke regelingen vast te stellen 

ten einde duidelijk afgebakende 

doelstellingen van algemeen belang na te 

streven middels evenredige maatregelen 

die volledig stroken met het EU-recht; 

verzoekt de Commissie derhalve de 

lidstaten te ondersteunen in hun 

beleidsvorming en bij het vaststellen van 

regels overeenkomstig het EU-recht; 

35. stelt vast dat de nationale, regionale 

en plaatselijke autoriteiten over veel 

speelruimte beschikken om regelingen vast 

te stellen ten einde doelstellingen van 

algemeen belang na te streven; verzoekt de 

Commissie derhalve erop toe te zien dat 

deze regelingen evenredig zijn en stroken 

met het EU-recht; 

Or. fr 

 

Amendement   337 

Marcus Pretzell 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

35. is van oordeel dat de nationale, 

regionale en plaatselijke autoriteiten over 

veel speelruimte beschikken om 

contextspecifieke regelingen vast te stellen 

ten einde duidelijk afgebakende 

doelstellingen van algemeen belang na te 

streven middels evenredige maatregelen 

die volledig stroken met het EU-recht; 

verzoekt de Commissie derhalve de 

lidstaten te ondersteunen in hun 

beleidsvorming en bij het vaststellen van 

regels overeenkomstig het EU-recht; 

35. is van oordeel dat de nationale, 

regionale en plaatselijke autoriteiten over 

veel speelruimte beschikken om 

contextspecifieke regelingen vast te stellen 

ten einde duidelijk afgebakende 

doelstellingen van algemeen belang na te 

streven middels evenredige maatregelen 

die volledig stroken met het EU-recht; 

verzoekt de Commissie derhalve de 

lidstaten te ondersteunen in hun 

beleidsvorming; 

Or. de 

 

Amendement   338 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 
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Ontwerpresolutie Amendement 

35. is van oordeel dat de nationale, 

regionale en plaatselijke autoriteiten over 

veel speelruimte beschikken om 

contextspecifieke regelingen vast te stellen 

ten einde duidelijk afgebakende 

doelstellingen van algemeen belang na te 

streven middels evenredige maatregelen 

die volledig stroken met het EU-recht; 

verzoekt de Commissie derhalve de 

lidstaten te ondersteunen in hun 

beleidsvorming en bij het vaststellen van 

regels overeenkomstig het EU-recht; 

35. is van oordeel dat de nationale, 

regionale en plaatselijke autoriteiten over 

veel speelruimte beschikken om 

contextspecifieke richtsnoeren vast te 

stellen ten einde duidelijk afgebakende 

doelstellingen van algemeen belang na te 

streven middels evenredige maatregelen 

die volledig stroken met het EU-recht; 

verzoekt de Commissie derhalve de 

lidstaten te ondersteunen in hun 

beleidsvorming en bij het vaststellen van 

regels overeenkomstig het EU-recht; 

Or. en 

 

Amendement   339 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 35 bis. betreurt het dat de plaatselijke 

overheden tot nu toe heel gefragmenteerd, 

en in sommige gevallen in strijd met het 

potentieel en de voordelen van de 

ontwikkeling van deze sector en de 

verwachtingen van consumenten, op de 

ontwikkeling van de deeleconomie hebben 

gereageerd; is van mening dat een 

algemeen gecoördineerd optreden op 

Europees niveau nodig is om plaatselijke 

en regionale autoriteiten te verhinderen 

voorschriften vast te stellen die in strijd 

zijn met het EU-recht; 

Or. en 

 

Amendement   340 

Marco Zullo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 35 bis. spoort de platforms ertoe een 

actieve rol te vervullen bij de 

samenwerking met de plaatselĳke 

autoriteiten; wenst met name dat de 

platforms een leidende rol vervullen bij de 

verwezenlijking van slimme steden en het 

vergemakkelijken van de overgang naar 

doeltreffendere en burgervriendelijke 

infrastructuur; 

Or. it 

 

Amendement   341 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 35 ter. roept de lidstaten op tot naleving 

en volledige tenuitvoerlegging van de 

richtlijn inzake elektronische handel 

(Richtlijn 2000/31/EG) en de 

dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG); 

stelt dat het vrij verrichten van diensten 

en de vrijheid van vestiging, zoals 

voorzien in respectievelijk artikel 56 en 

artikel 49 VWEU, van essentieel belang 

zijn voor het creëren van een Europese 

dimensie voor diensten en bijgevolg voor 

de interne markt; 

Or. en 

 

Amendement   342 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 35 quater. verzoekt de lidstaten een 

einde te maken aan overregulering, die 
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dikwijls protectionistisch van aard is en de 

markt de voordelen van nieuwkomers 

ontzegt teneinde gevestigde 

marktdeelnemers en andere sociale 

actoren te beschermen; is van oordeel dat 

lidstaten zich moeten onthouden van 

ongecoördineerd optreden en 

ongerechtvaardigde, eenzijdige, 

beperkende maatregelen tegen bedrijven 

in de deeleconomie; 

Or. en 

 

Amendement   343 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Virginie Rozière, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Anna Hedh, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

36. stelt vast dat de voortrekkers steden 

waren waar de omstandigheden, zoals de 

bevolkingsdichtheid en fysieke nabijheid, 

het mogelijk maken coöperatieve 

praktijken toe te passen; is tevens ervan 

overtuigd dat de deeleconomie aanzienlijke 

kansen aan de rand- en plattelandsgebieden 

biedt; 

36. stelt vast dat de voortrekkers steden 

waren waar de omstandigheden, zoals de 

bevolkingsdichtheid en fysieke nabijheid, 

het mogelijk maken coöperatieve 

praktijken toe te passen, en de focus 

verschuift van slimme steden naar 

delende steden, gestoeld op samenwerking 

en gemeenschappelijke poolingpraktijken; 

is tevens ervan overtuigd dat de 

deeleconomie een oplossing kan zijn om 

specifieke problemen aan te pakken en 

aanzienlijke kansen biedt aan de rand- en 

plattelandsgebieden, en tot nieuwe vormen 

van ontwikkeling kan leiden door middel 

van plaatselijke productieprocessen die 

wereldwijd verbonden zijn in het kader 

van inclusieve innovatie; is van mening 

dat hierdoor nieuwe vormen van 

concurrentie tussen gebieden kunnen 

ontstaan gebaseerd op de beschikbaarheid 

van plaatselijke collectieve concurrerende 

goederen (zoals infrastructuur, 

onderwijsstructuren, zakelijke 

dienstverlening); 

Or. en 
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Amendement   344 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

36. stelt vast dat de voortrekkers steden 

waren waar de omstandigheden, zoals de 

bevolkingsdichtheid en fysieke nabijheid, 

het mogelijk maken coöperatieve 

praktijken toe te passen; is tevens ervan 

overtuigd dat de deeleconomie aanzienlijke 

kansen aan de rand- en plattelandsgebieden 

biedt; 

36. stelt vast dat de voortrekkers steden 

waren waar de omstandigheden, zoals de 

bevolkingsdichtheid en fysieke nabijheid, 

het mogelijk maken coöperatieve 

praktijken toe te passen; is tevens ervan 

overtuigd dat de deeleconomie aanzienlijke 

kansen aan de rand- en plattelandsgebieden 

biedt en meer in het algemeen aan regio's 

en de toerismesector; is van oordeel dat 

reizen en toerisme voordeel kunnen 

hebben bij digitalisering die een aantal 

kansen voor kmo's oplevert; benadrukt 

dat de deeleconomie een positieve 

sociaaleconomische impact heeft door 

gemarginaliseerde gemeenschappen zoals 

migranten, deeltijdwerkers en de 

langdurig werklozen te helpen in actie te 

komen;  

Or. en 

 

Amendement   345 

Jiří Maštálka 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

36. stelt vast dat de voortrekkers steden 

waren waar de omstandigheden, zoals de 

bevolkingsdichtheid en fysieke nabijheid, 

het mogelijk maken coöperatieve 

praktijken toe te passen; is tevens ervan 

overtuigd dat de deeleconomie aanzienlijke 

kansen aan de rand- en plattelandsgebieden 

biedt; 

36. stelt vast dat de voortrekkers steden 

waren waar de omstandigheden, zoals de 

bevolkingsdichtheid en fysieke nabijheid, 

het mogelijk maken coöperatieve 

praktijken toe te passen; is tevens ervan 

overtuigd dat de deeleconomie aanzienlijke 

kansen aan de rand- en plattelandsgebieden 

biedt en meer in het algemeen aan regio's 

en toerisme; is tevens van mening dat 
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reizen en toerisme voordeel kunnen 

hebben bij digitalisering die een aantal 

kansen voor kmo's biedt; benadrukt dat 

de deeleconomie een positieve 

sociaaleconomische impact heeft door 

gemarginaliseerde gemeenschappen zoals 

migranten, deeltijdwerkers en de 

langdurig werklozen te helpen in actie te 

komen; 

Or. en 

 

Amendement   346 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

36. stelt vast dat de voortrekkers steden 

waren waar de omstandigheden, zoals de 

bevolkingsdichtheid en fysieke nabijheid, 

het mogelijk maken coöperatieve 

praktijken toe te passen; is tevens ervan 

overtuigd dat de deeleconomie aanzienlijke 

kansen aan de rand- en 

plattelandsgebieden biedt; 

36. stelt vast dat de voortrekkers steden 

waren waar de omstandigheden, zoals de 

bevolkingsdichtheid en fysieke nabijheid, 

het mogelijk maken coöperatieve 

praktijken toe te passen; is tevens ervan 

overtuigd dat de deeleconomie aanzienlijke 

kansen biedt aan de randgebieden en 

perifere, bergachtige plattelandsgebieden, 

en voorts indirecte voordelen voor de 

toerismesector; 

Or. en 

 

Amendement   347 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

36. stelt vast dat de voortrekkers steden 

waren waar de omstandigheden, zoals de 

bevolkingsdichtheid en fysieke nabijheid, 

het mogelijk maken coöperatieve 

praktijken toe te passen; is tevens ervan 

overtuigd dat de deeleconomie aanzienlijke 

36. stelt vast dat de voortrekkers steden 

waren waar de omstandigheden, zoals de 

bevolkingsdichtheid en fysieke nabijheid, 

het mogelijk maken coöperatieve 

praktijken toe te passen; is tevens ervan 

overtuigd dat de deeleconomie aanzienlijke 
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kansen aan de rand- en plattelandsgebieden 

biedt; 

kansen aan de rand- en plattelandsgebieden 

biedt en meer in het algemeen aan regio's 

en toerisme; 

Or. en 

 

Amendement   348 

Maria Grapini 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

36. stelt vast dat de voortrekkers steden 

waren waar de omstandigheden, zoals de 

bevolkingsdichtheid en fysieke nabijheid, 

het mogelijk maken coöperatieve 

praktijken toe te passen; is tevens ervan 

overtuigd dat de deeleconomie aanzienlijke 

kansen aan de rand- en plattelandsgebieden 

biedt; 

36. stelt vast dat de voortrekkers steden 

waren waar de omstandigheden, zoals de 

bevolkingsdichtheid en fysieke nabijheid, 

het mogelijk maken coöperatieve 

praktijken toe te passen; is tevens ervan 

overtuigd dat de deeleconomie aanzienlijke 

kansen aan de rand- en plattelandsgebieden 

biedt, alsook aan armere gebieden; 

Or. ro 

 

Amendement   349 

Nicola Danti, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, 

Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marlene Mizzi, Marc 

Tarabella, Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 36 bis. steunt de totstandkoming van een 

"forum", waaraan het Comité van de 

Regio's en alle andere betrokken EU-

instellingen, steden en andere plaatselijke 

instellingen, organisaties, netwerken 

actief in de plaatselijke, regionale, rurale 

en de binnenperifere dimensie van de 

deeleconomie deelnemen om ervaringen 

en goede praktijken uit te wisselen, de 

plaatselijke dimensie van de deeleconomie 

te versterken en met de betreffende 

thematische partnerschappen van de 
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stedelijke agenda voor de EU in contact te 

zijn; 

Or. en 

 

Amendement   350 

Marco Zullo, Dario Tamburrano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 36 bis. is verheugd over de wil van de 

nationale en plaatselijke autoriteiten om 

een actieve rol te vervullen bij de 

ontwikkeling van coöperatieve systemen, 

met inbegrip van maatregelen ter 

bevordering en verspreiding van diensten 

van algemeen belang ten einde het 

plaatselijke sociale netwerk te versterken 

en de ontwikkeling van bedrijfsplannen, 

zoals internettoepassingen, te stimuleren; 

Or. it 

 

Amendement   351 

Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, Antonio López-Istúriz 

White, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

37. wijst op het belang van passende 

competenties en vaardigheden om zoveel 

mogelijk mensen in staat te stellen een 

actieve rol in de deeleconomie te 

vervullen; is van mening dat het 

potentieel van de deeleconomie slechts ten 

volle kan worden benut via een 

doeltreffend beleid van sociale inclusie op 

EU-niveau met als uitgangspunt het 

zelfverzekerd en kritisch gebruik van ICT 

als een sleutelcompetentie in de 

strategieën voor levenslang leren; 

Schrappen 
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Or. en 

 

Amendement   352 

Marcus Pretzell 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

37. wijst op het belang van passende 

competenties en vaardigheden om zoveel 

mogelijk mensen in staat te stellen een 

actieve rol in de deeleconomie te 

vervullen; is van mening dat het 

potentieel van de deeleconomie slechts ten 

volle kan worden benut via een 

doeltreffend beleid van sociale inclusie op 

EU-niveau met als uitgangspunt het 

zelfverzekerd en kritisch gebruik van ICT 

als een sleutelcompetentie in de 

strategieën voor levenslang leren; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement   353 

Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

37. wijst op het belang van passende 

competenties en vaardigheden om zoveel 

mogelijk mensen in staat te stellen een 

actieve rol in de deeleconomie te 

vervullen; is van mening dat het potentieel 

van de deeleconomie slechts ten volle kan 

worden benut via een doeltreffend beleid 

van sociale inclusie op EU-niveau met als 

uitgangspunt het zelfverzekerd en kritisch 

gebruik van ICT als een 

sleutelcompetentie in de strategieën voor 

levenslang leren; 

37. wijst op het belang van passende 

competenties en vaardigheden om zoveel 

mogelijk mensen in staat te stellen een 

actieve rol in de deeleconomie te 

vervullen; 

Or. de 
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Amendement   354 

Adam Szejnfeld 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

37. wijst op het belang van passende 

competenties en vaardigheden om zoveel 

mogelijk mensen in staat te stellen een 

actieve rol in de deeleconomie te 

vervullen; is van mening dat het potentieel 

van de deeleconomie slechts ten volle kan 

worden benut via een doeltreffend beleid 

van sociale inclusie op EU-niveau met als 

uitgangspunt het zelfverzekerd en kritisch 

gebruik van ICT als een 

sleutelcompetentie in de strategieën voor 

levenslang leren; 

37. wijst op het belang van passende 

competenties en vaardigheden om zoveel 

mogelijk mensen in staat te stellen een 

actieve rol in de deeleconomie te 

vervullen; 

Or. pl 

 

Amendement   355 

Philippe Juvin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

37. wijst op het belang van passende 

competenties en vaardigheden om zoveel 

mogelijk mensen in staat te stellen een 

actieve rol in de deeleconomie te 

vervullen; is van mening dat het potentieel 

van de deeleconomie slechts ten volle kan 

worden benut via een doeltreffend beleid 

van sociale inclusie op EU-niveau met als 

uitgangspunt het zelfverzekerd en kritisch 

gebruik van ICT als een sleutelcompetentie 

in de strategieën voor levenslang leren; 

37. wijst op het belang van passende 

competenties en vaardigheden om zoveel 

mogelijk mensen in staat te stellen een 

actieve rol in de deeleconomie te 

vervullen; is van mening dat het potentieel 

van de deeleconomie slechts ten volle kan 

worden benut via een doeltreffend beleid 

inzake opleidingen op EU-niveau met als 

uitgangspunt het zelfverzekerd en kritisch 

gebruik van ICT als een sleutelcompetentie 

in de strategieën voor levenslang leren; 

Or. fr 
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Amendement   356 

Jiří Pospíšil 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

37. wijst op het belang van passende 

competenties en vaardigheden om zoveel 

mogelijk mensen in staat te stellen een 

actieve rol in de deeleconomie te 

vervullen; is van mening dat het potentieel 

van de deeleconomie slechts ten volle kan 

worden benut via een doeltreffend beleid 

van sociale inclusie op EU-niveau met als 

uitgangspunt het zelfverzekerd en kritisch 

gebruik van ICT als een sleutelcompetentie 

in de strategieën voor levenslang leren; 

37. wijst op het belang van passende 

competenties en vaardigheden om zoveel 

mogelijk mensen in staat te stellen een 

actieve rol in de deeleconomie te 

vervullen; is van mening dat het potentieel 

van de deeleconomie ten volle kan worden 

benut via een doeltreffend beleid op EU-

niveau met als uitgangspunt het 

zelfverzekerd en kritisch gebruik van ICT 

als een sleutelcompetentie in de strategieën 

voor levenslang leren; 

Or. cs 

 

Amendement   357 

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

37. wijst op het belang van passende 

competenties en vaardigheden om zoveel 

mogelijk mensen in staat te stellen een 

actieve rol in de deeleconomie te 

vervullen; is van mening dat het potentieel 

van de deeleconomie slechts ten volle kan 

worden benut via een doeltreffend beleid 

van sociale inclusie op EU-niveau met als 

uitgangspunt het zelfverzekerd en kritisch 

gebruik van ICT als een sleutelcompetentie 

in de strategieën voor levenslang leren; 

37. wijst op het belang van passende 

competenties en vaardigheden om zoveel 

mogelijk mensen in staat te stellen een 

actieve rol in de deeleconomie te 

vervullen; is van mening dat het potentieel 

van de deeleconomie slechts ten volle kan 

worden benut via een doeltreffend beleid 

van sociale inclusie op EU-niveau met als 

uitgangspunt het zelfverzekerd en kritisch 

gebruik van ICT als een sleutelcompetentie 

in de strategieën voor levenslang leren; 

benadrukt het belang om vrouwen en 

meisjes aan te moedigen met ICT verband 

houdende vaardigheden op te doen en hen 

daartoe de mogelijkheden te 

bieden, teneinde hen in staat te stellen ten 

volle te genieten van de voordelen van de 

deeleconomie; 
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Or. en 

 

Amendement   358 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Florent Marcellesi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

37. wijst op het belang van passende 

competenties en vaardigheden om zoveel 

mogelijk mensen in staat te stellen een 

actieve rol in de deeleconomie te 

vervullen; is van mening dat het potentieel 

van de deeleconomie slechts ten volle kan 

worden benut via een doeltreffend beleid 

van sociale inclusie op EU-niveau met als 

uitgangspunt het zelfverzekerd en kritisch 

gebruik van ICT als een sleutelcompetentie 

in de strategieën voor levenslang leren; 

37. wijst op het belang van passende 

competenties en vaardigheden om zoveel 

mogelijk mensen in staat te stellen een 

actieve rol in de deeleconomie te 

vervullen; is van mening dat het potentieel 

van de deeleconomie slechts ten volle kan 

worden benut via een doeltreffend beleid 

van sociale inclusie op EU-niveau met als 

uitgangspunt het zelfverzekerd en kritisch 

gebruik van ICT als een sleutelcompetentie 

in de strategieën voor levenslang leren; 

benadrukt het belang om vrouwen en 

meisjes aan te moedigen met ICT verband 

houdende vaardigheden op te doen en hen 

daartoe de mogelijkheden te 

bieden, teneinde hen in staat te stellen ten 

volle te genieten van de voordelen van de 

deeleconomie; 

Or. en 

 

Amendement   359 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 37 bis. verzoekt de Commissie proactief 

publiek-private partnerschappen te 

bevorderen, met name met het oog op de 

toename van het gebruik van e-ID's, om 

het vertrouwen van consumenten en 

dienstverleners in onlinetransacties te 



PE599.597v01-00 172/175 AM\1116419NL.docx 

NL 

vergroten, voortbouwend op het EU-kader 

voor wederzijdse erkenning van e-ID's, en 

andere bestaande belemmeringen weg te 

nemen voor de groei van de deeleconomie, 

zoals hindernissen voor het bieden van 

grensoverschrijdende verzekeringen;  

Or. en 

 

Amendement   360 

Marcus Pretzell 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

39. onderstreept dat stelsels voor 

coöperatieve financiering - zoals 

crowdfunding - slechts succesvol zijn 

wanneer zij worden gebundeld met 

traditionele financieringskanalen tot een 

doeltreffend financieringsecosysteem; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement   361 

Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Collin-Langen, Ivan Štefanec, Cristian-Silviu Buşoi, 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

39. onderstreept dat stelsels voor 

coöperatieve financiering - zoals 

crowdfunding - slechts succesvol zijn 

wanneer zij worden gebundeld met 
traditionele financieringskanalen tot een 

doeltreffend financieringsecosysteem; 

39. onderstreept dat stelsels voor 

coöperatieve financiering - zoals 

crowdfunding - een belangrijk aanvulling 

zijn op traditionele financieringskanalen 

als onderdeel van een doeltreffend 

financieringsecosysteem; 

Or. en 

 

Amendement   362 
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Nicola Danti, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Virginie Rozière, Sergio Gaetano 

Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Marc Tarabella, Lucy 

Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 39 bis. spoort de Commissie aan om 

initiatieven en maatregelen te 

ondersteunen ter bevordering van meer 

onderzoek en informatievergaring inzake 

de ontwikkeling en de impact van de 

deeleconomie in Europa; is met name 

ingenomen met het onlangs vastgestelde 

proefproject betreffende de deeleconomie, 

dat gericht is op het verlenen van bijstand 

aan Europese kmo's en maatschappelijke 

ondernemingen met een groot 

groeipotentieel, teneinde alle 

mogelijkheden en het volledig potentieel 

van het zakelijk model van de 

deeleconomie te benutten; 

Or. en 

 

Amendement   363 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 39 bis. merkt op dat door kmo's verstrekte 

diensten in de deeleconomie niet altijd 

voldoende zijn toegesneden op de 

behoeften van personen met een 

beperking en ouderen; verzoekt om 

instrumenten en programma's die gericht 

zijn op ondersteuning van deze 

ondernemers om de behoeften van 

personen met een beperking in 

aanmerking te nemen; 

Or. en 
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Amendement   364 

Nicola Danti, Maria Grapini, Virginie Rozière, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, 

Pina Picierno, Marc Tarabella, Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 39 ter. verzoekt de Commissie de toegang 

tot passende financiering te 

vergemakkelijken en te bevorderen voor 

Europese ondernemers die in de 

deeleconomie werkzaam zijn, ook in het 

kader van het EU-programma voor 

onderzoek en innovatie, Horizon 2020; 

Or. en 

 

Amendement   365 

Nicola Danti, Maria Grapini, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc 

Tarabella, Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 39 quater. constateert de snelle 

ontwikkeling en de groeiende verspreiding 

van innovatieve technologieën en digitale 

instrumenten, zoals de blockchain- en de 

"distributed ledger"technologie, ook in de 

financiële sector; onderstreept dat het 

gebruik van deze gedecentraliseerde 

technologieën effectieve peer-to-

peertransacties en -connecties in de 

deeleconomie mogelijk kunnen maken en 

die tot nieuwe onafhankelijke markten of 

netwerken leidt, welke, in de toekomst, de 

rol overnemen die tussenpersonen 

momenteel bij deelplatforms spelen; 

Or. en 

 

Amendement   366 
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Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, 

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Marc 

Tarabella, Christel Schaldemose, Lucy Anderson 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 quinquies (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 39 quinquies. verzoekt tegelijkertijd de 

Commissie om de effecten en de impact 

van de ontwikkeling en verspreiding van 

deze digitale technologieën binnen het 

bedrijfsmodel van de deeleconomie te 

monitoren; is ingenomen met het initiatief 

van de Commissie om te zorgen voor een 

adequaat consumentenrecht in het kader 

van deze activiteiten en wijst erop dat, 

zelfs met betrekking tot peer-to-

peertransacties met behulp van 

blockchain- en "distributed 

ledger"technologie, voldoende 

consumentenbescherming moet worden 

gewaarborgd; 

Or. en 

 


