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Amendement 1
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Overweging A 

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de 
gemeenschappelijke markt voor diensten 
zich volledig moet ontwikkelen, met 
behoud van het Europees sociaal model,

A. overwegende dat de 
gemeenschappelijke markt voor diensten 
zich volledig moet ontwikkelen,

Or.en

Amendement 2
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Overweging A 

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de 
gemeenschappelijke markt voor diensten 
zich volledig moet ontwikkelen, met 
behoud van het Europees sociaal model,

A. overwegende dat de ontwikkeling van 
de gemeenschappelijke markt voor 
diensten niet zodanig mag verlopen dat 
het Europees sociaal model wordt 
ondermijnd, vooral ten aanzien van 
fatsoenlijke en vaste werkgelegenheid en 
universeel welzijn,

Or.pt

Amendement 3
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Ontwerpadvies
Overweging A 

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de 
gemeenschappelijke markt voor diensten 
zich volledig moet ontwikkelen, met 
behoud van het Europees sociaal model,

A. overwegende dat de 
gemeenschappelijke markt voor diensten 
zich volledig moet ontwikkelen, met 
behoud van het Europees sociaal model, en 
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dat de dienstenrichtlijn hieraan een 
waardevolle bijdrage levert,

Or.de

Amendement 4
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Overweging A 

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de 
gemeenschappelijke markt voor diensten 
zich volledig moet ontwikkelen, met 
behoud van het Europees sociaal model,

A. overwegende dat de 
gemeenschappelijke markt voor diensten 
zich volledig moet ontwikkelen, met 
behoud van het Europees sociaal model en 
waarborgen voor fatsoenlijke 
werkgelegenheid,

Or.en

Amendement 5
Ole Christensen

Ontwerpadvies
Overweging A 

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de 
gemeenschappelijke markt voor diensten 
zich volledig moet ontwikkelen, met 
behoud van het Europees sociaal model,

overwegende dat de gemeenschappelijke 
markt voor diensten zich volledig moet 
ontwikkelen, met behoud van het Europees 
sociaal model, zonder dat daarop iets 
wordt afgedongen,

Or.da

Amendement 6
Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner, Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de 
dienstenrichtlijn het vooral voor 
zelfstandige ondernemers en kleine en 
middelgrote ondernemingen aanzienlijk 
makkelijker maakt in andere lidstaten te 
werken, nieuwe terreinen voor hun 
onderneming te ontsluiten en ook nieuw 
personeel in dienst te nemen, 

Or.de

Amendement 7
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de uitvoering van 
de dienstenrichtlijn een cruciaal 
instrument blijft voor de voltooiing van de 
interne markt,

Or.en

Amendement 8
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de dienstverlening 
zich tot de grootste sector in de Europese 
Unie heeft ontwikkeld en dat de 
toegenomen vraag in de afgelopen 
tientallen jaren in het grootste deel van 
het Eurogebied tot een netto-aanwas van 
banen heeft geleid,

Or.en



PE448.887v01-00 6/28 AM\830892NL.doc

NL

Amendement 9
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de dienstensector 
70% van het aantal banen en van het 
BBP in de Europese Unie 
vertegenwoordigt,

Or.en

Amendement 10
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat een dynamischer 
en arbeidsintensiever dienstensector zou 
kunnen helpen bij het bestendigen van de 
groei,

Or.en

Amendement 11
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. hoopt dat de dienstenrichtlijn werkelijk
een positieve impact zal hebben wat 
banenschepping en verbetering van de 
kwaliteit en veiligheid van de aangeboden 
diensten betreft;

1. hoopt dat de dienstenrichtlijn uitsluitend 
zal worden uitgevoerd indien zij een 
positieve impact zal hebben wat het 
scheppen van fatsoenlijke en vaste banen
en verbetering van de kwaliteit en 
veiligheid van de aangeboden diensten 
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betreft;

Or.pt

Amendement 12
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. hoopt dat de dienstenrichtlijn werkelijk 
een positieve impact zal hebben wat 
banenschepping en verbetering van de 
kwaliteit en veiligheid van de aangeboden 
diensten betreft;

1. hoopt dat de dienstenrichtlijn werkelijk 
een positieve impact zal hebben wat 
banenschepping en verbetering van de 
kwaliteit en veiligheid van de aangeboden 
diensten betreft, mede door rekening te 
houden met alle bijzonderheden en 
regelingen voor banen en diensten;

Or.en

Amendement 13
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. hoopt dat de dienstenrichtlijn werkelijk 
een positieve impact zal hebben wat 
banenschepping en verbetering van de 
kwaliteit en veiligheid van de aangeboden 
diensten betreft;

1. is er stellig van overtuigd dat de 
dienstenrichtlijn werkelijk een positieve 
impact zal hebben wat banenschepping en 
verbetering van de kwaliteit en veiligheid 
van de aangeboden diensten betreft;

Or.en

Amendement 14
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 



PE448.887v01-00 8/28 AM\830892NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

1. hoopt dat de dienstenrichtlijn werkelijk 
een positieve impact zal hebben wat 
banenschepping en verbetering van de 
kwaliteit en veiligheid van de aangeboden 
diensten betreft;

1. betwijfelt of de dienstenrichtlijn 
werkelijk een positieve impact zal hebben 
wat banenschepping en verbetering van de 
kwaliteit en veiligheid van de aangeboden 
diensten betreft;

Or.en

Amendement 15
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. hoopt dat de dienstenrichtlijn werkelijk 
een positieve impact zal hebben wat 
banenschepping en verbetering van de 
kwaliteit en veiligheid van de aangeboden 
diensten betreft;

1. hoopt dat de dienstenrichtlijn werkelijk 
een positieve impact zal hebben wat 
banenschepping en verbetering van de 
kwaliteit en veiligheid alsmede de 
aanbodsverbreding van de aangeboden 
diensten betreft;

Or.en

Amendement 16
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. hoopt dat de dienstenrichtlijn werkelijk 
een positieve impact zal hebben wat 
banenschepping en verbetering van de 
kwaliteit en veiligheid van de aangeboden 
diensten betreft;

1. hoopt dat de dienstenrichtlijn werkelijk 
een positieve impact zal hebben wat het 
scheppen van duurzame kwaliteitsbanen
en verbetering van de kwaliteit en 
veiligheid van de aangeboden diensten 
betreft;

Or.fr
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Amendement 17
Ole Christensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. hoopt dat de dienstenrichtlijn werkelijk 
een positieve impact zal hebben wat 
banenschepping en verbetering van de 
kwaliteit en veiligheid van de aangeboden 
diensten betreft;

1. hoopt dat de dienstenrichtlijn werkelijk 
een positieve impact zal hebben wat het 
scheppen van fatsoenlijke banen en 
verbetering van de kwaliteit en veiligheid 
van de aangeboden diensten betreft;

Or.da

Amendement 18
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. hoopt dat de dienstenrichtlijn werkelijk 
een positieve impact zal hebben wat 
banenschepping en verbetering van de 
kwaliteit en veiligheid van de aangeboden 
diensten betreft;

1. hoopt dat de dienstenrichtlijn werkelijk 
een positieve impact zal hebben wat het 
scheppen van kwaliteitsbanen en 
verbetering van de kwaliteit en veiligheid 
van de aangeboden diensten betreft;

Or.de

Amendement 19
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. hoopt dat de dienstenrichtlijn werkelijk 
een positieve impact zal hebben wat 
banenschepping en verbetering van de 
kwaliteit en veiligheid van de aangeboden 
diensten betreft;

1. neemt aan dat de dienstenrichtlijn 
werkelijk een positieve impact zal hebben 
wat banenschepping en verbetering van de 
kwaliteit en veiligheid van de aangeboden 
diensten betreft;
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Or.de

Amendement 20
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat het voornaamste 
doel van de dienstenrichtlijn is, 
marktkansen te scheppen en een einde te 
maken aan bureaucratie die 
belemmeringen opwerpt, zodat bedrijven 
en consumenten in de gehele Europese 
Unie profijt kunnen hebben van 
concurrentie en keuzemogelijkheden 
binnen de dienstensector;

Or.en

Amendement 21
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. constateert dat een volledige, 
coherente en spoedige omzetting van de 
dienstenrichtlijn nodig is om haar 
doelstellingen geheel te bereiken;

Or.en

Amendement 22
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van oordeel dat de 
dienstenrichtlijn moet zorgen voor een 
versterking van de sociale zorg en de 
rechten van de werknemers, en dat zij 
billijke arbeidsvoorwaarden voor alle 
burgers van de Europese Unie moet 
waarborgen;

Or.en

Amendement 23
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat de dienstenrichtlijn 
moet worden geïnterpreteerd in het licht 
van de nieuwe bepalingen van de
verdragen, met name artikel 3 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, de 
horizontale sociale clausule van artikel 9 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU), artikel 14 
van het VWEU, protocol nr. 26 dat aan de 
verdragen is gehecht en het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie;

2. herinnert eraan dat de dienstenrichtlijn 
moet worden geïnterpreteerd in het licht 
van de nieuwe bepalingen van de 
verdragen, met name artikel 3 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, de 
horizontale sociale clausule van artikel 9 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU), artikel 14 
van het VWEU, protocol nr. 26 dat aan de 
verdragen is gehecht en het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie;
wijst erop dat er een evenwicht moet 
bestaan tussen het recht op 
dienstverleningsaanbiedingen in de EU 
en de individuele en collectieve rechten 
van de werknemers; onderstreept dat ook 
op het niveau van het primaire recht 
duidelijk moet worden gemaakt dat de 
algemene grondrechten, ook de sociale 
grondrechten, niet ondergeschikt zijn aan 
de interne markt;

Or.de
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Amendement 24
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van oordeel dat de richtlijn ook 
moet worden geïnterpreteerd in het licht 
van de arresten van het Europese Hof van 
Justitie in de zaken-Viking, Laval en 
Rüffert en dat de herziening van de
richtlijn inzake de detachering van 
werknemers essentieel is voor een soepele 
tenuitvoerlegging van de 
dienstenrichtlijn; 

Or.fr

Amendement 25
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat in de richtlijn een 
reeks terreinen van het toepassingsgebied 
ervan worden uitgesloten, met name niet-
economische diensten van algemeen 
belang, diensten van de gezondheidszorg 
en de meeste sociale diensten; voegt 
hieraan toe dat de richtlijn niet van 
toepassing is op het arbeidsrecht en 
evenmin gevolgen heeft voor de wetgeving 
van de lidstaten op het gebied van sociale 
zekerheid;

3. herinnert eraan dat in de richtlijn een 
reeks terreinen van het toepassingsgebied 
ervan worden uitgesloten, met name niet-
economische diensten van algemeen 
belang, diensten van de gezondheidszorg 
en de meeste sociale diensten; roept de 
Commissie ertoe op gebruik te maken van 
haar initiatiefrecht en als dringende 
kwestie een voorstel voor te leggen voor 
een richtlijn inzake dienstverlening van 
algemeen belang en inzake sociale 
prestaties van algemeen belang; voegt 
hieraan toe dat de richtlijn niet van 
toepassing is op het arbeidsrecht en 
evenmin gevolgen heeft voor de wetgeving 
van de lidstaten op het gebied van sociale 
zekerheid;

Or.de
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Amendement 26
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat in de richtlijn een 
reeks terreinen van het toepassingsgebied 
ervan worden uitgesloten, met name niet-
economische diensten van algemeen 
belang, diensten van de gezondheidszorg 
en de meeste sociale diensten; voegt 
hieraan toe dat de richtlijn niet van 
toepassing is op het arbeidsrecht en 
evenmin gevolgen heeft voor de wetgeving 
van de lidstaten op het gebied van sociale 
zekerheid;

3. herinnert eraan dat in de richtlijn een 
reeks terreinen van het toepassingsgebied 
ervan worden uitgesloten, met name niet-
economische diensten van algemeen 
belang, diensten van de gezondheidszorg 
en de meeste sociale diensten; vraagt de 
Commissie toe te zien op de gevolgen van 
de dienstenrichtlijn voor de diensten van 
algemeen belang; onderstreept de 
noodzaak dat de diensten van algemeen 
belang rechtszekerheid moeten hebben;
voegt hieraan toe dat de richtlijn niet van 
toepassing is op het arbeidsrecht en 
evenmin gevolgen heeft voor de wetgeving 
van de lidstaten op het gebied van sociale 
zekerheid; vraagt de lidstaten verslag uit 
te brengen over eventuele gevallen waar 
de dienstenrichtlijn gevolgen heeft voor de 
arbeidswetgeving of waar sprake was van 
conflicten met deze wetgeving; verzoekt de 
Commissie met aandacht toe te zien op de 
effecten van de dienstenrichtlijn op de 
arbeidswetgeving en ervoor te zorgen dat 
activiteiten in het kader van de 
dienstenrichtlijn geen rechtsconflicten 
opleveren of bestaande rechten beknotten;

Or.en

Amendement 27
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 
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Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat in de richtlijn een 
reeks terreinen van het toepassingsgebied 
ervan worden uitgesloten, met name niet-
economische diensten van algemeen 
belang, diensten van de gezondheidszorg 
en de meeste sociale diensten; voegt 
hieraan toe dat de richtlijn niet van 
toepassing is op het arbeidsrecht en 
evenmin gevolgen heeft voor de wetgeving 
van de lidstaten op het gebied van sociale 
zekerheid;

3. herinnert eraan dat in de richtlijn een 
reeks terreinen van het toepassingsgebied 
ervan worden uitgesloten, met name niet-
economische diensten van algemeen 
belang, diensten van de gezondheidszorg 
en de meeste sociale diensten; voegt 
hieraan toe dat de richtlijn niet van 
toepassing is op het arbeidsrecht en 
evenmin gevolgen heeft voor de wetgeving 
van de lidstaten op het gebied van sociale 
zekerheid en daarbij ook rekening houdt 
met door de lidstaten voorgestelde 
uitzonderingen; 

Or.pt

Amendement 28
Ole Christensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat er in de afgelopen 
jaren een aantal problemen met de 
interne markt is geweest, in het bijzonder 
in verband met het vrije verkeer, en dat de 
detacheringsrichtlijn bij voorbeeld in 
sommige landen voor problemen gezorgd; 
doet een beroep op de lidstaten en de EU-
instellingen te blijven werken aan de 
oplossing van deze problemen en 
onderstreept in dit verband hoe belangrijk 
het is dat de interne markt niet vóór het 
Europese sociale model gaat of 
belangrijker is dan dat model.    

Or.da
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Amendement 29
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van oordeel dat de Commissie de 
fundamentele rechten in alle wetgeving 
betreffende de interne markt moet 
verankeren. Dat zou ervoor zorgen dat het 
gebruik maken van de fundamentele 
economische vrijheden van de interne 
markt geen gevaar vormt voor de 
collectieve onderhandelingsrechten en het 
stakingsrecht zoals opgenomen in de 
nationale wetgeving;

Or.en

Amendement 30
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat er nog steeds 
problemen zijn met betrekking tot de 
verduidelijking van de grenzen van het 
toepassingsgebied van de richtlijn; is van 
mening dat een richtlijn waarin de 
concepten "commerciële diensten, "niet-
economische diensten van algemeen 
belang" en "sociale diensten van 
algemeen belang" duidelijk worden 
gedefinieerd, meer dan ooit nodig is, om 
het toepassingsgebied van de 
dienstenrichtlijn precies af te lijnen, 
alsmede het recht te bepalen dat van 
toepassing is op de diensten die niet onder 
de richtlijn vallen, met name wat de 
vergunningsregelingen betreft;

4. is van mening dat er nog steeds 
problemen zijn met betrekking tot de 
verduidelijking van de grenzen van het 
toepassingsgebied van de richtlijn; is met 
name van mening dat er sprake is van een 
gebrek aan duidelijkheid met betrekking 
tot de uitzondering van sociale diensten 
van het toepassingsterrein van de 
richtlijn; is van mening dat een richtlijn 
waarin het concept “diensten van 
algemeen belang”duidelijk wordt
gedefinieerd, meer dan ooit nodig is, om 
het toepassingsgebied van de 
dienstenrichtlijn precies af te lijnen, 
alsmede het recht te bepalen dat van 
toepassing is op de diensten die niet onder 
de richtlijn vallen, met name wat de 
vergunningsregelingen betreft en de 
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sociale diensten van algemeen belang te 
beschermen tegen de toepassing van de 
mededingingsregels;

Or.en

*Amendement 31
Marian Harkin, Dirk Sterckx, Elizabeth Lynne

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies *Amendement

4. is van mening dat er nog steeds 
problemen zijn met betrekking tot de 
verduidelijking van de grenzen van het 
toepassingsgebied van de richtlijn; is van 
mening dat een richtlijn waarin de 
concepten "commerciële diensten, "niet-
economische diensten van algemeen 
belang" en "sociale diensten van 
algemeen belang" duidelijk worden 
gedefinieerd, meer dan ooit nodig is, om 
het toepassingsgebied van de 
dienstenrichtlijn precies af te lijnen, 
alsmede het recht te bepalen dat van 
toepassing is op de diensten die niet onder 
de richtlijn vallen, met name wat de 
vergunningsregelingen betreft;

4. is van mening dat er nog steeds 
problemen zijn met betrekking tot de 
verduidelijking van de grenzen van het 
toepassingsgebied van de richtlijn; is van 
mening dat een uitgebreid overzicht van de 
grenzen van het toepassingsgebied van de 
richtlijn de doeltreffendheid en efficiency 
van de dienstensector in Europa zal 
verhogen, en ook van de wetgeving die 
van toepassing is op de diensten die niet 
onder de richtlijn vallen, met name wat de 
vergunningsregelingen betreft;

Or.en

*Amendement 32
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies *Amendement

4. is van mening dat er nog steeds 
problemen zijn met betrekking tot de 
verduidelijking van de grenzen van het 
toepassingsgebied van de richtlijn; is van 
mening dat een richtlijn waarin de 

4. verzoekt de Commissie verdere 
verduidelijkingen te geven met betrekking 
tot de grenzen van het toepassingsgebied 
van de richtlijn, vooral met betrekking tot 
de notie “economische activiteiten”,"niet-
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concepten "commerciële diensten, "niet-
economische diensten van algemeen 
belang" en "sociale diensten van algemeen 
belang" duidelijk worden gedefinieerd, 
meer dan ooit nodig is, om het 
toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn 
precies af te lijnen, alsmede het recht te 
bepalen dat van toepassing is op de 
diensten die niet onder de richtlijn vallen, 
met name wat de vergunningsregelingen 
betreft;

economische diensten van algemeen 
belang" en "sociale diensten van algemeen 
belang", en ook met betrekking tot de 
toepassing van de richtlijn op 
vergunningsregelingen op het gebied van 
sociale diensten van algemeen belang.

Or.en

*Amendement 33
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies *Amendement

4. is van mening dat er nog steeds 
problemen zijn met betrekking tot de 
verduidelijking van de grenzen van het 
toepassingsgebied van de richtlijn; is van 
mening dat een richtlijn waarin de 
concepten "commerciële diensten, "niet-
economische diensten van algemeen 
belang" en "sociale diensten van algemeen 
belang" duidelijk worden gedefinieerd, 
meer dan ooit nodig is, om het 
toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn 
precies af te lijnen, alsmede het recht te 
bepalen dat van toepassing is op de 
diensten die niet onder de richtlijn vallen, 
met name wat de vergunningsregelingen 
betreft;

4. is van mening dat er nog steeds 
problemen zijn met betrekking tot de 
verduidelijking van de grenzen van het 
toepassingsgebied van de richtlijn; is van 
mening dat er duidelijke definities van de 
concepten "commerciële diensten, "niet-
economische diensten van algemeen 
belang" en "sociale diensten van algemeen 
belang" nodig zijn, om het 
toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn 
precies af te lijnen, alsmede het recht te 
bepalen dat van toepassing is op de 
diensten die niet onder de richtlijn vallen, 
met name wat de vergunningsregelingen 
betreft;

Or.de

*Amendement 34
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 
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Ontwerpadvies *Amendement

4. is van mening dat er nog steeds 
problemen zijn met betrekking tot de 
verduidelijking van de grenzen van het 
toepassingsgebied van de richtlijn; is van 
mening dat een richtlijn waarin de 
concepten "commerciële diensten, "niet-
economische diensten van algemeen 
belang" en "sociale diensten van algemeen 
belang" duidelijk worden gedefinieerd, 
meer dan ooit nodig is, om het 
toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn 
precies af te lijnen, alsmede het recht te 
bepalen dat van toepassing is op de 
diensten die niet onder de richtlijn vallen, 
met name wat de vergunningsregelingen 
betreft;

4. is van mening dat er nog steeds 
problemen zijn met betrekking tot de 
verduidelijking van de grenzen van het 
toepassingsgebied van de richtlijn, 
waarvoor in de lidstaten een diepgaande 
evaluatie over hun ervaringen zou moeten 
worden uitgevoerd; is van mening dat een 
richtlijn waarin de concepten "commerciële 
diensten, "niet-economische diensten van 
algemeen belang" en "sociale diensten van 
algemeen belang" duidelijk worden 
gedefinieerd, meer dan ooit nodig is, om 
het toepassingsgebied van de 
dienstenrichtlijn precies af te lijnen, 
alsmede het recht te bepalen dat van 
toepassing is op de diensten die niet onder 
de richtlijn vallen, met name wat de 
vergunningsregelingen betreft;

Or.en

*Amendement 35
Ole Christensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies *Amendement

4. is van mening dat er nog steeds 
problemen zijn met betrekking tot de 
verduidelijking van de grenzen van het 
toepassingsgebied van de richtlijn; is van 
mening dat een richtlijn waarin de 
concepten "commerciële diensten, "niet-
economische diensten van algemeen 
belang" en "sociale diensten van algemeen 
belang" duidelijk worden gedefinieerd, 
meer dan ooit nodig is, om het 
toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn 
precies af te lijnen, alsmede het recht te 
bepalen dat van toepassing is op de 
diensten die niet onder de richtlijn vallen, 
met name wat de vergunningsregelingen 

4. is van mening dat er nog steeds 
problemen zijn met betrekking tot de 
verduidelijking van de grenzen van het 
toepassingsgebied van de richtlijn; is van 
mening dat de concepten "commerciële 
diensten, "niet-economische diensten van 
algemeen belang" en "sociale diensten van 
algemeen belang" precieser moeten 
worden gedefinieerd, om het
toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn 
af te lijnen, alsmede het recht te bepalen 
dat van toepassing is op de diensten die 
niet onder de richtlijn vallen, met name wat 
de vergunningsregelingen betreft; is in dit 
verband niet van mening dat het zin heeft 
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betreft; op dit moment de toepassingssfeer van de 
richtlijn uit te breiden; 

Or.da

*Amendement 36
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies *Amendement

4. is van mening dat er nog steeds 
problemen zijn met betrekking tot de 
verduidelijking van de grenzen van het 
toepassingsgebied van de richtlijn; is van 
mening dat een richtlijn waarin de 
concepten "commerciële diensten, "niet-
economische diensten van algemeen 
belang" en "sociale diensten van algemeen 
belang" duidelijk worden gedefinieerd, 
meer dan ooit nodig is, om het 
toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn 
precies af te lijnen, alsmede het recht te 
bepalen dat van toepassing is op de 
diensten die niet onder de richtlijn vallen, 
met name wat de vergunningsregelingen 
betreft;

4. is van mening dat er nog steeds 
problemen zijn met betrekking tot de 
verduidelijking van de grenzen van het 
toepassingsgebied van de richtlijn; is van 
mening dat een richtlijn waarin de 
concepten "commerciële diensten, "niet-
economische diensten van algemeen 
belang" en "sociale diensten van algemeen 
belang" duidelijk worden gedefinieerd, 
meer dan ooit nodig is, om het 
toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn 
precies af te lijnen, alsmede het recht te 
bepalen dat van toepassing is op de 
diensten die niet onder de richtlijn vallen, 
met name wat de vergunningsregelingen 
betreft, en met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or.en

*Amendement 37
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies *Amendement

4 bis. acht het noodzakelijk dat van het 
toepassingsgebied van de richtlijn 
economische activiteiten worden 
uitgesloten die plaatselijk bijzonder diep 
en langdurig geworteld zijn en die een 
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unieke uiting vormen van het plaatselijk 
erfgoed op het gebied van tradities en 
cultuur, zoals bij voorbeeld de activiteiten 
van rondtrekkende handelaren;

Or.it

*Amendement 38
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies *Amendement

4 ter. vraagt de Commissie de effecten van 
de richtlijn voor de bovengenoemde 
activiteiten in het oog te houden omdat 
het gevaar bestaat dat deze de kenmerken 
verliezen die hen traditioneel tot de 
symbolen van het plaatselijk erfgoed en de 
lokale identiteit hebben gemaakt;

Or.it

*Amendement 39
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies *Amendement

4 quater. verzoekt de Commissie toe te 
zien op de totale kosten voor de lidstaten 
van de tenuitvoerlegging van de 
dienstenrichtlijn;

Or.it

*Amendement 40
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 
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Ontwerpadvies *Amendement

5. is van mening dat de één-loketten 
moeten worden gebruikt als 
informatiecentra voor vragen in verband 
met de richtlijn, met name vragen over het 
toepasselijke arbeidsrecht en de 
werknemersrechten die krachtens de 
richtlijn gelden;

5. is van mening dat de één-loketten 
moeten worden gebruikt als 
informatiecentra voor vragen in verband 
met de richtlijn en dat zij over de niet 
onder de richtlijn vallenden sectoren 
informatie over bevoegde en vakkundige 
instanties ter beschikking moeten stellen 
en zo een wegwijzerfunctie zouden moeten 
vervullen;  het Europees Parlement wijst 
een uitgebreide informatie-activiteit of 
zelfs adviesverlening door de één-loketten 
voor arbeidsrecht en sociaal recht van de 
hand – alleen al om de reden dat er 
complexe aansprakelijkheidskwesties bij 
eventuele onjuiste informaties zouden 
kunnen ontstaan; 

Or.de

*Amendement 41
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies *Amendement

5. is van mening dat de één-loketten
moeten worden gebruikt als
informatiecentra voor vragen in verband 
met de richtlijn, met name vragen over het 
toepasselijke arbeidsrecht en de 
werknemersrechten die krachtens de 
richtlijn gelden;

5. is van mening dat de één loket-
aanspreekpartners bijzonder efficiënt zijn 
als ze makkelijk te vinden zijn, 
praktijkgericht en meertalig werken en 
hun diensten ook in elektronische vorm 
aanbieden;  doet verder de suggestie deze 
één loket- aanspreekpartners in een 
tweede fase uit te bouwen tot
informatiecentra voor vragen in verband 
met de richtlijn, die ook informatie 
verstrekken over het toepasselijke 
arbeidsrecht en aan kleine en middelgrote 
ondernemingen onbureaucratisch advies 
over het toepasselijke arbeidsrecht 
verlenen;

Or.de
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*Amendement 42
Pascale Gruny

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies *Amendement

5. is van mening dat de één-loketten 
moeten worden gebruikt als 
informatiecentra voor vragen in verband 
met de richtlijn, met name vragen over het 
toepasselijke arbeidsrecht en de 
werknemersrechten die krachtens de 
richtlijn gelden;

5. is van mening dat de één-loketten 
moeten worden gebruikt als informatie- en 
adviescentra voor vragen in verband met 
de richtlijn, met name vragen over het 
toepasselijke arbeidsrecht, de toepasselijke 
sociale-zekerheidswetgeving en de 
werknemersrechten die krachtens de 
richtlijn gelden; is van oordeel dat, gezien 
het complexe karakter van de wetgeving, 
bij de door de arbeidsorganen of sociale-
zekerheidsinstellingen uitgevoerde 
controles dialoog, adviesverlening en 
voorlichting de voorrang boven 
bestraffing moeten krijgen;

Or.fr

*Amendement 43
Ole Christensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies *Amendement

5. is van mening dat de één-loketten 
moeten worden gebruikt als 
informatiecentra voor vragen in verband 
met de richtlijn, met name vragen over het 
toepasselijke arbeidsrecht en de 
werknemersrechten die krachtens de 
richtlijn gelden;

5. is van mening dat de één-loketten in alle 
lidstaten zowel toegankelijk moeten zijn in 
de vorm van een elektronisch als een 
fysiek loket, en gebruikt moeten worden 
als informatiecentra voor vragen in 
verband met de richtlijn, met name vragen 
over het toepasselijke arbeidsrecht en de 
werknemersrechten die krachtens de 
richtlijn gelden;

Or.da
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*Amendement 44
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies *Amendement

5. is van mening dat de één-loketten 
moeten worden gebruikt als 
informatiecentra voor vragen in verband 
met de richtlijn, met name vragen over het 
toepasselijke arbeidsrecht en de 
werknemersrechten die krachtens de 
richtlijn gelden;

5. is van mening dat de één-loketten met 
een sterkere geëngageerdheid informatie 
aan burgers moeten verstrekken over
vragen in verband met de richtlijn, met 
name vragen over het toepasselijke 
arbeidsrecht en de werknemersrechten die 
krachtens de richtlijn gelden;

Or.en

*Amendement 45
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies *Amendement

5. is van mening dat de één-loketten 
moeten worden gebruikt als 
informatiecentra voor vragen in verband 
met de richtlijn, met name vragen over het 
toepasselijke arbeidsrecht en de 
werknemersrechten die krachtens de 
richtlijn gelden;

5. is van mening dat de één-loketten 
moeten worden gebruikt als 
informatiecentra voor vragen in verband 
met de richtlijn; in aanvulling daarop 
zouden zij informatie kunnen verstrekken 
over het toepasselijke arbeidsrecht en de 
werknemersrechten die krachtens de 
richtlijn gelden;

Or.en

*Amendement 46
Pascale Gruny

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies *Amendement

5 bis. is van oordeel dat iedere burger 
tegen de achtergrond van een complexe 
wetgeving over de mogelijkheid moet 
kunnen beschikken overheidsinstellingen 
op hun bevoegdheidsterreinen te 
raadplegen om een exact antwoord op zijn 
of haar vragen te krijgen;  is van mening 
dat daarom het concept van een 
“respons” moet worden ontwikkeld            
op het gebied van het arbeidsrecht en op 
het terrein van de sociale zekerheid, 
teneinde rechtsonzekerheid te voorkomen;  
is verder van oordeel dat ter wille van de 
transparantie de genomen besluiten 
openbaar gemaakt moeten worden;

Or.fr

*Amendement 47
Ole Christensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies *Amendement

5 bis. betreurt dat niet alle lidstaten op dit 
moment de dienstenrichtlijn volledig ten 
uitvoer hebben gelegd en dringt erop aan 
dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt;

Or.da

*Amendement 48
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies *Amendement

5 bis. is van mening dat het omzeilen van 
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de nationale arbeidsrechten, bij voorbeeld  
door zwart werk of schijnzelfstandigheid, 
vervolgd en bestraft moet worden;

Or.de

*Amendement 49
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies *Amendement

6. verzoekt het comité voor de 
werkgelegenheid waarin in artikel 150 
van het VWEU is voorzien, een periodiek 
verslag op te stellen over de gevolgen van 
de toepassing van de richtlijn voor de 
werkgelegenheid, zowel in kwantitatief als 
in kwalitatief opzicht.

6. verzoekt de Commissie nauwlettend toe 
te zien op de toepassing van de richtlijn in 
alle lidstaten en periodiek 
uitvoeringsverslagen op te stellen. In deze 
verslagen moet worden ingegaan op de 
werkelijke gevolgen van de richtlijn voor 
de werkgelegenheid in de EU op de 
middellange en lange termijn.

Or.en

*Amendement 50
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies *Amendement

6. verzoekt het comité voor de 
werkgelegenheid waarin in artikel 150 van 
het VWEU is voorzien, een periodiek 
verslag op te stellen over de gevolgen van 
de toepassing van de richtlijn voor de 
werkgelegenheid, zowel in kwantitatief als 
in kwalitatief opzicht.

6. verzoekt het comité voor de 
werkgelegenheid waarin in artikel 150 van 
het VWEU is voorzien, een periodiek 
verslag op te stellen over de gevolgen van 
de toepassing van de richtlijn voor de 
werkgelegenheid, zowel in kwantitatief als 
in kwalitatief opzicht; wenst dat bij het 
verdere proces van de tenuitvoerlegging 
en evaluatie van de dienstenrichtlijn sterk 
de nadruk op de werkgelegenheid komt te 
liggen.

Or.en
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*Amendement 51
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies *Amendement

6. verzoekt het comité voor de 
werkgelegenheid waarin in artikel 150 van 
het VWEU is voorzien, een periodiek 
verslag op te stellen over de gevolgen van 
de toepassing van de richtlijn voor de 
werkgelegenheid, zowel in kwantitatief als 
in kwalitatief opzicht.

6. verzoekt het comité voor de 
werkgelegenheid waarin in artikel 150 van 
het VWEU is voorzien, een periodiek 
verslag op te stellen over de gevolgen van 
de toepassing van de richtlijn voor de 
werkgelegenheid, zowel in kwantitatief als 
in kwalitatief opzicht, en wijst met nadruk 
op de noodzaak dat een studie wordt 
gemaakt van de economische en sociale 
gevolgen van de uitvoering van de 
richtlijn.

Or.pt

*Amendement 52
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies *Amendement

6. verzoekt het comité voor de 
werkgelegenheid waarin in artikel 150 van 
het VWEU is voorzien, een periodiek 
verslag op te stellen over de gevolgen van 
de toepassing van de richtlijn voor de 
werkgelegenheid, zowel in kwantitatief als 
in kwalitatief opzicht.

6. verzoekt het comité voor de 
werkgelegenheid waarin in artikel 150 van 
het VWEU is voorzien, een periodiek 
verslag op te stellen over de gevolgen van 
de toepassing van de richtlijn voor de 
werkgelegenheid, zowel in kwantitatief als 
in kwalitatief opzicht, dat gebaseerd moet 
worden op diepgaande, in de lidstaten 
uitgevoerde evaluaties.

Or.en
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*Amendement 53
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies *Amendement

6. verzoekt het comité voor de 
werkgelegenheid waarin in artikel 150 van 
het VWEU is voorzien, een periodiek 
verslag op te stellen over de gevolgen van 
de toepassing van de richtlijn voor de 
werkgelegenheid, zowel in kwantitatief als 
in kwalitatief opzicht.

6. verzoekt het comité voor de 
werkgelegenheid waarin in artikel 150 van 
het VWEU is voorzien, een periodiek 
verslag op te stellen over de gevolgen van 
de toepassing van de richtlijn voor de 
werkgelegenheid en de kwaliteit van de 
banen, zowel in kwantitatief als in 
kwalitatief opzicht.

Or.de

*Amendement 54
Ole Christensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies *Amendement

6. verzoekt het comité voor de 
werkgelegenheid waarin in artikel 150 van 
het VWEU is voorzien, een periodiek
verslag op te stellen over de gevolgen van 
de toepassing van de richtlijn voor de 
werkgelegenheid, zowel in kwantitatief als 
in kwalitatief opzicht.

6. verzoekt het comité voor de 
werkgelegenheid waarin in artikel 150 van 
het VWEU is voorzien, een jaarlijks
verslag op te stellen over de gevolgen van 
de toepassing van de richtlijn in alle 
lidstaten voor de werkgelegenheid, zowel 
in kwantitatief als in kwalitatief opzicht.

Or.da

*Amendement 55
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies *Amendement

6. verzoekt het comité voor de 6. verzoekt het comité voor de 
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werkgelegenheid waarin in artikel 150 van 
het VWEU is voorzien, een periodiek 
verslag op te stellen over de gevolgen van 
de toepassing van de richtlijn voor de 
werkgelegenheid, zowel in kwantitatief als 
in kwalitatief opzicht.

werkgelegenheid waarin in artikel 150 van 
het VWEU is voorzien, een periodiek  en 
tijdig verschijnend verslag op te stellen 
over de gevolgen van de toepassing van de 
richtlijn voor de werkgelegenheid, zowel in 
kwantitatief als in kwalitatief opzicht.

Or.en


