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Amendement 1
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Visum 1 

Ontwerpresolutie Amendement

– gelet op het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, in het bijzonder de 
artikelen 2 en 3, lid 2 daarvan, en het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, in het bijzonder de 
artikelen 9, 14, 106, 151, 153, lid 1, 
onder j) en k), 159, 160 en 161 daarvan, en 
Protocol nr. 26 bij dat Verdrag,

– gelet op het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, in het bijzonder de 
artikelen 2 en 3, lid 2 daarvan, en het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, in het bijzonder de 
artikelen 9, 14, 106, 151, 153, lid 1, 
onder j) en k), 159, 160, 161 en 345
daarvan, en Protocol nr. 26 bij dat Verdrag,

Or. en

Amendement 2
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de Europese 
Raad van 17 juni 2010, de conclusies van 
de Europese Raad van 11 december 2009 
en de conclusies van de staatshoofden en 
regeringsleiders van de eurozone van 11 
maart 2011 inzake een belasting op 
financiële transacties,

Or. en

Amendement 3
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het werkdocument van de 
diensten van de Commissie, getiteld "Gids 
voor de toepassing van de EU-regels 
inzake staatssteun, overheidsopdrachten 
en de eengemaakte markt op diensten van 
algemeen economisch belang, en met 
name sociale diensten van algemeen 
belang" (SEC(2010)1545),

Or. en

Amendement 4
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het werkdocument van de 
diensten van de Commissie, getiteld "Gids 
voor de toepassing van de EU-regels 
inzake staatssteun, overheidsopdrachten 
en de eengemaakte markt op diensten van 
algemeen economisch belang, en met 
name sociale diensten van algemeen 
belang",

Or. en

Amendement 5
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
van 3 oktober 2008 over de actieve 
inclusie van personen die van de 
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arbeidsmarkt zijn uitgesloten 
(C(2008))5737),

Or. en

Amendement 6
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Visum 10 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
over belasting op de financiële sector 
(COM(2010)0549) alsmede het 
bijbehorende werkdocument van de 
diensten van de Commissie 
(SEC(2010)1166),

Or. en

Amendement 7
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Visum 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het door het Comité voor sociale 
bescherming opgestelde verslag van 2011, 
getiteld "Beoordeling van de sociale 
dimensie van de Europa 2020-strategie",

Or. en

Amendement 8
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Visum 29 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 
20 oktober 2010 over de financiële, 
economische en sociale crisis: 
aanbevelingen voor maatregelen en 
initiatieven op EU-niveau1,

Or. en

Amendement 9
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Visum 29 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 
8 maart 2011 over innoverende 
financiering op mondiaal en Europees 
niveau2,

Or. en

Amendement 10
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Visum 29 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar zijn op 10 maart 
2011 aangenomen schriftelijke verklaring 
over de opstelling van een Europees 
Statuut voor onderlinge maatschappijen, 
verenigingen en stichtingen,

Or. en

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0376.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0080.
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Amendement 11
Françoise Castex

Ontwerpresolutie
Visum 29 quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar zijn schriftelijke 
verklaring 84/2010 over de opstelling van 
een Europees Statuut voor onderlinge 
maatschappijen, verenigingen en 
stichtingen,

Or. en

Amendement 12
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Visum 30 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake de rechten van personen 
met een handicap, dat door de Europese 
Gemeenschap op 26 november 2009 is 
gesloten,

Or. en

Amendement 13
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Verdragen 
bekrachtigen dat de doelstelling van de 
lidstaten bestaat uit de constante 

A. overwegende dat in artikel 3 van het 
VWEU wordt bekrachtigd dat de 
doelstelling van de lidstaten bestaat uit de 
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verbetering van leef- en 
werkomstandigheden en dat de Unie 
gericht is op het welzijn van haar 
bevolking, hetgeen gerealiseerd moet 
worden via de duurzame ontwikkeling van 
Europa op basis van een evenwichtige 
economische groei, een sociale 
markteconomie met een hoog 
concurrentievermogen die gericht is op 
volledige werkgelegenheid en 
maatschappelijke vooruitgang, de 
bescherming en bevordering van het 
milieu, de bestrijding van sociale 
uitsluiting en discriminatie, de bevordering 
van sociale rechtvaardigheid en 
bescherming, gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, solidariteit tussen generaties en 
de bescherming van de rechten van het 
kind,

constante verbetering van leef- en 
werkomstandigheden en dat de Unie 
gericht is op het welzijn van haar 
bevolking, hetgeen gerealiseerd moet 
worden via de duurzame ontwikkeling van 
Europa op basis van een evenwichtige 
economische groei, een sociale 
markteconomie met een hoog 
concurrentievermogen die gericht is op 
volledige werkgelegenheid en 
maatschappelijke vooruitgang, de 
bescherming en bevordering van het
milieu, de bestrijding van sociale 
uitsluiting en discriminatie, de bevordering 
van sociale rechtvaardigheid en 
bescherming, gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, solidariteit tussen generaties en 
de bescherming van de rechten van het 
kind,

Or. en

Amendement 14
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Verdragen 
bekrachtigen dat de doelstelling van de 
lidstaten bestaat uit de constante 
verbetering van leef- en 
werkomstandigheden en dat de Unie 
gericht is op het welzijn van haar 
bevolking, hetgeen gerealiseerd moet 
worden via de duurzame ontwikkeling van 
Europa op basis van een evenwichtige 
economische groei, een sociale 
markteconomie met een hoog 
concurrentievermogen die gericht is op 
volledige werkgelegenheid en 
maatschappelijke vooruitgang, de 
bescherming en bevordering van het 
milieu, de bestrijding van sociale 

A. overwegende dat de Verdragen 
bekrachtigen dat de doelstelling van de 
lidstaten bestaat uit de constante 
verbetering van leef- en 
werkomstandigheden en dat de Unie 
gericht is op het welzijn van haar 
bevolking, hetgeen gerealiseerd moet 
worden via de duurzame ontwikkeling van 
Europa op basis van een evenwichtige 
economische groei, een sociale 
markteconomie met een hoog 
concurrentievermogen die gericht is op de 
ondersteuning van midden- en 
kleinbedrijf, volledige werkgelegenheid en 
maatschappelijke vooruitgang, de 
bescherming en bevordering van het 
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uitsluiting en discriminatie, de bevordering 
van sociale rechtvaardigheid en 
bescherming, gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, solidariteit tussen generaties en 
de bescherming van de rechten van het 
kind,

milieu, de bestrijding van sociale 
uitsluiting en discriminatie, de bevordering 
van sociale rechtvaardigheid en 
bescherming, gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, solidariteit tussen generaties en 
de bescherming van de rechten van het 
kind,

Or. it

Amendement 15
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Verdragen 
bekrachtigen dat de doelstelling van de 
lidstaten bestaat uit de constante 
verbetering van leef- en 
werkomstandigheden en dat de Unie 
gericht is op het welzijn van haar 
bevolking, hetgeen gerealiseerd moet 
worden via de duurzame ontwikkeling van 
Europa op basis van een evenwichtige 
economische groei, een sociale 
markteconomie met een hoog 
concurrentievermogen die gericht is op 
volledige werkgelegenheid en 
maatschappelijke vooruitgang, de 
bescherming en bevordering van het 
milieu, de bestrijding van sociale 
uitsluiting en discriminatie, de bevordering 
van sociale rechtvaardigheid en 
bescherming, gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, solidariteit tussen generaties en 
de bescherming van de rechten van het 
kind,

A. overwegende dat de Verdragen 
bekrachtigen dat de doelstelling van de 
lidstaten bestaat uit de constante 
verbetering van leef- en 
werkomstandigheden en dat de Unie 
gericht is op het welzijn van haar 
bevolking, hetgeen gerealiseerd moet 
worden via de duurzame ontwikkeling van 
Europa op basis van een evenwichtige 
economische groei, een sociale 
markteconomie met een hoog 
concurrentievermogen die gericht is op 
volledige werkgelegenheid en 
maatschappelijke vooruitgang, de 
bescherming en bevordering van het 
milieu, de bestrijding van sociale 
uitsluiting en discriminatie, de bestrijding
van de ongelijke toegang tot de 
gezondheidszorg, de bevordering van 
sociale rechtvaardigheid en bescherming, 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, 
solidariteit tussen generaties en de 
bescherming van de rechten van het kind,

Or. cs
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Amendement 16
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat in artikel 9 van het 
VWEU is bepaald dat de Unie bij de 
bepaling en de uitvoering van haar beleid 
en optreden rekening houdt met de eisen 
in verband met de bevordering van een 
hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van een adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van sociale 
uitsluiting alsmede een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid,

Or. en

Amendement 17
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat in artikel 14 van het 
VWEU en Protocol nr. 26 bij dat Verdrag 
expliciet diensten van algemeen belang 
(DAB) worden genoemd, waartoe sociale 
diensten van algemeen belang (SDAB) 
behoren, zowel economische als niet-
economische; en overwegende dat 
bevestigd is dat nationale, regionale en 
lokale autoriteiten een essentiële rol spelen 
en een grote beslissingsbevoegdheid 
hebben als het gaat om het leveren, 
uitbesteden en organiseren van diensten 
van algemeen economisch belang (DAEB) 
en dat de Verdragen niet van invloed zijn 
op de bevoegdheid van de lidstaten om 
niet-economische diensten van algemeen 

B. overwegende dat in artikel 14 van het 
VWEU en Protocol nr. 26 bij dat Verdrag 
expliciet diensten van algemeen belang 
(DAB) worden genoemd, waartoe sociale 
diensten van algemeen belang (SDAB) 
behoren; en overwegende dat bevestigd is 
dat nationale, regionale en lokale 
autoriteiten een essentiële rol spelen en een 
grote beslissingsbevoegdheid hebben als 
het gaat om het leveren, uitbesteden en 
organiseren van diensten van algemeen 
economisch belang (DAEB) en dat de 
Verdragen niet van invloed zijn op de 
bevoegdheid van de lidstaten om niet-
economische diensten van algemeen 
belang (NEDAB) te leveren, uit te besteden 
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belang (NEDAB) te leveren, uit te besteden 
en te organiseren,

en te organiseren,

Or. en

Amendement 18
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat in artikel 14 van het 
VWEU en Protocol nr. 26 bij dat Verdrag 
expliciet diensten van algemeen belang 
(DAB) worden genoemd, waartoe sociale 
diensten van algemeen belang (SDAB) 
behoren, zowel economische als niet-
economische; en overwegende dat 
bevestigd is dat nationale, regionale en 
lokale autoriteiten een essentiële rol spelen 
en een grote beslissingsbevoegdheid 
hebben als het gaat om het leveren, 
uitbesteden en organiseren van diensten 
van algemeen economisch belang (DAEB) 
en dat de Verdragen niet van invloed zijn 
op de bevoegdheid van de lidstaten om 
niet-economische diensten van algemeen 
belang (NEDAB) te leveren, uit te besteden 
en te organiseren,

B. overwegende dat in artikel 14 van het 
VWEU en Protocol nr. 26 bij dat Verdrag 
expliciet diensten van algemeen belang 
(DAB) worden genoemd, waartoe sociale 
diensten van algemeen belang (SDAB) 
behoren, zowel economische als niet-
economische; en overwegende dat 
bevestigd is dat nationale, regionale en 
lokale autoriteiten, die de meeste voeling 
hebben met de behoeften van de burgers 
en het grondgebied, een essentiële rol 
spelen en een grote beslissingsbevoegdheid 
hebben als het gaat om het leveren, 
uitbesteden en organiseren van diensten 
van algemeen economisch belang (DAEB) 
en dat de Verdragen niet van invloed zijn 
op de bevoegdheid van de lidstaten om 
niet-economische diensten van algemeen 
belang (NEDAB) te leveren, uit te besteden 
en te organiseren,

Or. it

Amendement 19
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de toegang tot 
diensten van algemeen belang een 
fundamenteel onderdeel vormt van de 
economische, sociale en culturele rechten 
die in de Universele Verklaring van de 
rechten van de mens worden erkend,

Or. en

Amendement 20
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het voorzien in 
algemeen beschikbare, hoogwaardige, 
toegankelijke en betaalbare SDAB 
derhalve beschouwd kan worden als een 
essentiële pijler van het Europese sociale 
model en als de basis voor een goede 
levenskwaliteit en voor het verwezenlijken 
van de economische doelstellingen van de 
EU,

Schrappen

Or. it

Amendement 21
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het voorzien in 
algemeen beschikbare, hoogwaardige, 
toegankelijke en betaalbare SDAB 
derhalve beschouwd kan worden als een 

C. overwegende dat het voorzien in 
algemeen beschikbare, hoogwaardige, 
toegankelijke en betaalbare SDAB als 
bedoeld in de mededeling van de 
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essentiële pijler van het Europese sociale 
model en als de basis voor een goede 
levenskwaliteit en voor het verwezenlijken 
van de economische doelstellingen van de 
EU,

Commissie over diensten van algemeen 
belang derhalve beschouwd kan worden 
als een essentiële pijler van het Europese 
sociale model en als de basis voor een 
goede levenskwaliteit en voor het 
verwezenlijken van de economische 
doelstellingen van de EU,

Or. en

Amendement 22
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de artikelen 4, lid 2 
en 5, lid 3 van het VEU subsidiariteit op 
lokaal niveau omvatten, regionaal en 
lokaal zelfbestuur officieel erkennen en 
daaraan een krachtigere rol toedichten,

Schrappen

Or. es

Amendement 23
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de artikelen 4, lid 2 en 
5, lid 3 van het VEU subsidiariteit op 
lokaal niveau omvatten, regionaal en lokaal 
zelfbestuur officieel erkennen en daaraan 
een krachtigere rol toedichten,

D. overwegende dat de artikelen 4, lid 2 en 
5, lid 3 van het VEU subsidiariteit op 
lokaal niveau omvatten en regionaal en 
lokaal zelfbestuur officieel erkennen, en 
dat artikel 1 van Protocol 26 van het 
VWEU erkent dat de nationale, regionale 
en lokale autoriteiten een essentiële rol 
spelen en een grote 
beslissingsbevoegdheid hebben als het 
gaat om het zo dicht mogelijk bij de 
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behoeften van de gebruikers leveren, 
uitbesteden en organiseren van diensten 
van algemeen economisch belang, 

Or. it

Amendement 24
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Kopje vóór paragraaf 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Fundamentele rechten en algemene 
toegankelijkheid

Or. en

Amendement 25
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat SDAB en de 
gebruikers daarvan naast de 
gemeenschappelijke eigenschappen van 
DAB beschikken over een aantal 
bijzondere eigenschappen. SDAB 
omvatten, naast medische diensten, zowel 
wettelijk verplichte als aanvullende 
algemeen verkrijgbare en rechtstreeks 
aan de persoon geleverde diensten, die 
preventief werken en de sociale 
samenhang en inclusie bevorderen, en die 
de sociale grondrechten tastbaar maken;

1. is van mening dat SDAB en de 
gebruikers daarvan naast de 
gemeenschappelijke eigenschappen van 
DAB beschikken over een aantal 
bijzondere eigenschappen;

Or. en
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Amendement 26
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat SDAB en de 
gebruikers daarvan naast de 
gemeenschappelijke eigenschappen van 
DAB beschikken over een aantal 
bijzondere eigenschappen. SDAB
omvatten, naast medische diensten, zowel 
wettelijk verplichte als aanvullende 
algemeen verkrijgbare en rechtstreeks 
aan de persoon geleverde diensten, die 
preventief werken en de sociale 
samenhang en inclusie bevorderen, en die 
de sociale grondrechten tastbaar maken;

1. is van mening dat SDAB en de 
gebruikers daarvan naast de 
gemeenschappelijke eigenschappen van 
DAB beschikken over een aantal 
bijzondere eigenschappen; is van mening 
dat de vraag of een dienst tot de SDAB of 
de DAB behoort, per geval door de 
bevoegde nationale of lokale autoriteiten 
moet worden beantwoord, aangezien een 
duidelijke afbakening van de 
verschillende typen diensten in de praktijk 
onmogelijk is en de structuren in de 
lidstaten sterk van elkaar verschillen; is 
van mening dat Europese definities 
derhalve een inbreuk op het 
subsidiariteitsbeginsel zouden vormen;

Or. de

Amendement 27
Françoise Castex

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat SDAB en de 
gebruikers daarvan naast de 
gemeenschappelijke eigenschappen van 
DAB beschikken over een aantal 
bijzondere eigenschappen. SDAB 
omvatten, naast medische diensten, zowel
wettelijk verplichte als aanvullende 
algemeen verkrijgbare en rechtstreeks aan 
de persoon geleverde diensten, die
preventief werken en de sociale samenhang 
en inclusie bevorderen, en die de sociale 

1. is van mening dat SDAB en de 
gebruikers daarvan naast de 
gemeenschappelijke eigenschappen van 
DAB beschikken over een aantal 
bijzondere eigenschappen. SDAB zijn 
onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: 
wettelijk verplichte en aanvullende 
socialezekerheidsstelsels, die op 
verschillende wijze zijn georganiseerd en 
de belangrijkste levensrisico's afdekken, 
zoals risico's die verband houden met 
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grondrechten tastbaar maken; gezondheid, leeftijd, arbeidsongevallen, 
werkloosheid, pensioen, afhankelijkheid 
en handicaps, en andere essentiële, 
rechtstreeks aan de persoon geleverde 
diensten, onder meer op het gebied van 
gezondheidszorg en huisvesting; 
constateert dat deze diensten preventief 
werken, de sociale samenhang en inclusie 
bevorderen en de sociale grondrechten 
tastbaar maken; wijst erop dat volgens de 
huidige EU-wetgeving sommige wettelijke 
socialezekerheidsstelsels niet-
economische SDAB zijn, terwijl andere 
moeten worden ingedeeld als sociale 
diensten van algemeen economisch 
belang (SDAEB);

Or. en

Amendement 28
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat SDAB en de 
gebruikers daarvan naast de 
gemeenschappelijke eigenschappen van 
DAB beschikken over een aantal 
bijzondere eigenschappen. SDAB 
omvatten, naast medische diensten, zowel 
wettelijk verplichte als aanvullende 
algemeen verkrijgbare en rechtstreeks 
aan de persoon geleverde diensten, die 
preventief werken en de sociale samenhang 
en inclusie bevorderen, en die de sociale
grondrechten tastbaar maken;

1. is van mening dat SDAB en de 
gebruikers daarvan naast de 
gemeenschappelijke eigenschappen van 
DAB beschikken over een aantal 
bijzondere eigenschappen. SDAB 
omvatten essentiële diensten die preventief 
werken met betrekking tot inclusie en
sociale en territoriale samenhang en ter 
verwezenlijking van de grondrechten 
dienen;

Or. en
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Amendement 29
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat SDAB en de 
gebruikers daarvan naast de 
gemeenschappelijke eigenschappen van 
DAB beschikken over een aantal 
bijzondere eigenschappen. SDAB 
omvatten, naast medische diensten, zowel 
wettelijk verplichte als aanvullende 
algemeen verkrijgbare en rechtstreeks aan 
de persoon geleverde diensten, die 
preventief werken en de sociale 
samenhang en inclusie bevorderen, en die
de sociale grondrechten tastbaar maken;

1. is van mening dat SDAB en de 
gebruikers daarvan naast de 
gemeenschappelijke eigenschappen van 
DAB beschikken over een aantal 
bijzondere eigenschappen. SDAB 
omvatten, naast medische diensten, zowel 
wettelijk verplichte als aanvullende 
algemeen verkrijgbare diensten die 
rechtstreeks aan personen worden 
geleverd die er behoefte aan hebben, en
die sociale uitsluiting voorkomen, de 
sociale samenhang en inclusie bevorderen 
en de sociale grondrechten tastbaar maken;

Or. en

Amendement 30
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat SDAB en de 
gebruikers daarvan naast de 
gemeenschappelijke eigenschappen van 
DAB beschikken over een aantal 
bijzondere eigenschappen. SDAB 
omvatten, naast medische diensten, zowel 
wettelijk verplichte als aanvullende 
algemeen verkrijgbare en rechtstreeks aan 
de persoon geleverde diensten, die 
preventief werken en de sociale samenhang 
en inclusie bevorderen, en die de sociale 
grondrechten tastbaar maken;

1. is van mening dat SDAB en de 
aanbieders en gebruikers daarvan naast de 
gemeenschappelijke eigenschappen van 
DAB beschikken over een aantal 
bijzondere eigenschappen. SDAB 
omvatten, naast medische diensten, zowel 
wettelijk verplichte als aanvullende 
algemeen verkrijgbare en rechtstreeks aan 
de persoon geleverde diensten, die 
preventief werken en de sociale samenhang 
en inclusie bevorderen, en die de sociale 
grondrechten tastbaar maken;

Or. en
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Amendement 31
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat SDAB en de 
gebruikers daarvan naast de 
gemeenschappelijke eigenschappen van 
DAB beschikken over een aantal 
bijzondere eigenschappen. SDAB 
omvatten, naast medische diensten, zowel 
wettelijk verplichte als aanvullende 
algemeen verkrijgbare en rechtstreeks aan 
de persoon geleverde diensten, die 
preventief werken en de sociale samenhang 
en inclusie bevorderen, en die de sociale 
grondrechten tastbaar maken;

1. is van mening dat SDAB en de 
gebruikers daarvan naast de 
gemeenschappelijke eigenschappen van 
DAB beschikken over een aantal 
bijzondere eigenschappen. SDAB 
omvatten, naast medische diensten, zowel 
wettelijk verplichte als aanvullende 
algemeen verkrijgbare en rechtstreeks aan 
de persoon geleverde diensten, die 
preventief werken en de sociale samenhang 
en inclusie bevorderen, en die de sociale 
grondrechten tastbaar maken waarin het 
Handvest van de grondrechten 
overeenkomstig artikel 6 van het VWEU 
voorziet;

Or. en

Amendement 32
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. erkent dat met betrekking tot SDAB 
twee met elkaar in concurrentie staande 
factoren dienen te worden verzoend: 
enerzijds het subsidiariteitsbeginsel, dat 
de vrijheid van de nationale 
overheidsinstanties impliceert om de 
SDAB naar eigen goeddunken te 
definiëren, te organiseren en te 
financieren, evenals het 
proportionaliteitsbeginsel, en anderzijds 
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de verantwoordelijkheid die het Verdrag 
aan de Gemeenschap en aan lidstaten
geeft op hun respectieve 
bevoegdheidsgebieden;

Or. en

Amendement 33
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. onderstreept het belang van 
openbare diensten – die eigendom zijn 
van en aangestuurd worden door 
overheden, en waarin gebruikers op 
democratische wijze participeren – op 
terreinen die belangrijk zijn voor het 
welzijn van de bevolking, zoals 
gezondheid, onderwijs, justitie, water, 
huisvesting, vervoer, en zorg voor 
kinderen en ouderen;

Or. pt

Amendement 34
Françoise Castex

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat het "algemene 
belang" van een sociale dienst niet 
afhankelijk is van het gebied, maar van de 
wijze van dienstverlening, die wordt 
gekenmerkt door criteria als het non-
profitkarakter ervan en dienstverlening 
zonder aanziens des persoons;
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Or. en

Amendement 35
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat bepaalde actoren op 
het gebied van SDAB gevaar lopen als 
aanbieders van gewone commerciële 
diensten te worden beschouwd; benadrukt 
dat zij als verleners van SDAB moeten 
worden erkend en dat de nodige aandacht 
aan hun problemen moet worden besteed;

Or. en

Amendement 36
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is sterk gekant tegen het opstellen 
van een Europees wetgevingskader voor 
sociale diensten van algemeen belang; 

Or. de

Amendement 37
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. wijst erop dat een breed scala aan 
sociale diensten is uitgesloten van het 
toepassingsgebied van de richtlijn 
betreffende diensten op de interne markt; 
hoopt dat de Commissie spoedig een 
balans zal opmaken van de omzetting van 
die uitzonderingsbepalingen en daarbij 
bijzondere aandacht besteedt aan de 
interpretatie door de lidstaten van de 
termen "liefdadigheidsinstelling", 
"personen in nood" en "dienstverrichters 
die een mandaat hebben gekregen van de 
staat";

Or. en

Amendement 38
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. benadrukt dat, waar het om SDAB 
gaat, het subsidiariteitsbeginsel voorrang 
moet krijgen boven internemarktregels;

Or. de

Amendement 39
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. onderstreept dat de bevoegdheid 
voor de besluitvorming over de 
ontwikkeling, financiering en verlening 
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van sociale diensten van algemeen belang 
(SDAB) bij de lidstaten en de lokale 
overheden moet berusten; eerbiedigt en 
steunt dit beginsel en roept de Europese 
instellingen op zich bij dit standpunt aan 
te sluiten;

Or. de

Amendement 40
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat SDAB voor iedereen 
toegankelijk moeten zijn, onafhankelijk 
van vermogen of inkomen, en niet alleen 
bestemd zijn voor kwetsbare gebruikers;

Schrappen

Or. en

Amendement 41
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat SDAB voor iedereen 
toegankelijk moeten zijn, onafhankelijk 
van vermogen of inkomen, en niet alleen 
bestemd zijn voor kwetsbare gebruikers;

2. benadrukt dat de toegang tot SDAB 
door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten moet worden geregeld; is van 
mening dat het aan die autoriteiten is om 
te bepalen of en in welke mate SDAB voor 
iedereen toegankelijk kunnen zijn, 
onafhankelijk van vermogen of inkomen;

Or. de
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Amendement 42
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat SDAB voor iedereen 
toegankelijk moeten zijn, onafhankelijk 
van vermogen of inkomen, en niet alleen 
bestemd zijn voor kwetsbare gebruikers;

2. benadrukt dat SDAB voor iedereen 
toegankelijk moeten zijn, onafhankelijk 
van vermogen of inkomen, aangezien 
SDAB erdoor zijn gekenmerkt en erop 
zijn gericht dat zij iedereen, en niet alleen 
de meest achtergestelde of kwetsbare 
gebruikers, tegen elementaire risico's 
beschermen ;

Or. en

Amendement 43
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat SDAB voor iedereen 
toegankelijk moeten zijn, onafhankelijk 
van vermogen of inkomen, en niet alleen 
bestemd zijn voor kwetsbare gebruikers;

2. benadrukt dat SDAB universeel en voor 
iedereen toegankelijk moeten zijn, 
onafhankelijk van vermogen of inkomen, 
en niet alleen bestemd zijn voor kwetsbare 
gebruikers;

Or. en

Amendement 44
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat SDAB voor iedereen 
toegankelijk moeten zijn, onafhankelijk 

2. benadrukt dat SDAB voor iedereen 
toegankelijk moeten zijn, onafhankelijk 
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van vermogen of inkomen, en niet alleen 
bestemd zijn voor kwetsbare gebruikers;

van vermogen of inkomen, en geen 
liefdadigheidsinstellingen zijn noch alleen 
bestemd zijn voor kwetsbare gebruikers; is 
van mening dat gelijke toegang tot die 
diensten moet worden verzekerd voor de 
meest kwetsbare groepen, zoals daklozen;

Or. en

Amendement 45
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat SDAB voor iedereen 
toegankelijk moeten zijn, onafhankelijk 
van vermogen of inkomen, en niet alleen 
bestemd zijn voor kwetsbare gebruikers;

2. benadrukt dat SDAB voor iedereen 
toegankelijk moeten zijn, onafhankelijk 
van vermogen of inkomen, en dat SDAB
niet alleen bestemd zijn voor kwetsbare 
gebruikers; dringt er bij de Commissie op 
aan de toegang tot SDAB voor iedereen 
niet te beschouwen als kennelijke 
beoordelingsfout met betrekking tot 
diensten van algemeen belang; verzoekt 
de Commissie het beginsel van toegang tot 
SDAB voor iedereen volledig te 
eerbiedigen;

Or. en

Amendement 46
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst op het feit dat SDAB 
hoofdzakelijk door de lidstaten 
gefinancierd worden en deze diensten dan 
ook in de eerste plaats onder hun 
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bevoegdheid vallen; is desalniettemin van 
mening dat de Europese Unie een 
belangrijke rol kan spelen en hen kan 
bijstaan bij de modernisering en de 
aanpassing aan de nieuwe 
omstandigheden en eventueel de 
behoeften van de burgers ten aanzien van 
de kwaliteit en de invulling van de 
diensten kan vertolken;

Or. cs

Amendement 47
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat de toegang tot 
SDAB voor bijzonder getalenteerde 
personen die afkomstig zijn uit grote 
gezinnen of uit gezinnen met een laag 
inkomen, vereenvoudigd moet worden;

Or. pl

Amendement 48
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept het belang van een 
evaluatie op korte termijn van de sociale 
gevolgen en de gevolgen voor het leven 
van burgers van de liberaliseringen in 
sectoren die van fundamenteel belang zijn 
voor sociale vooruitgang (vervoer, 
energie, water, post, telecommunicatie, et 
cetera) en dringt er bij de Europese 
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Commissie op aan te stoppen met nieuwe 
liberaliseringen zolang een dergelijk 
onderzoek niet is afgerond;

Or. pt

Amendement 49
Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat de sociale dimensie 
van de interne markt moet worden 
versterkt en dat beter rekening moet 
worden gehouden met het specifieke 
karakter van SDAB, waarbij de nadruk 
moet worden gelegd op een pragmatische 
aanpak die vooral aandacht besteedt aan 
de toegankelijkheid, het universele 
karakter, de billijkheid, de kwaliteit en de 
efficiëntie van dergelijke diensten;

Or. en

Amendement 50
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt het belang van SDAB 
voor mensen die in armoede leven of 
gevaar lopen in armoede te geraken; 
herinnert aan de specifieke moeilijkheden 
waarmee gemarginaliseerde 
gemeenschappen, zoals de Roma, te 
kampen hebben;

Or. en
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Amendement 51
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. steunt de aanbeveling in het verslag-
Monti dat breedbandinternet en 
bankiersdiensten nieuwe universele 
diensten moeten zijn, die erkend moeten 
worden in Europese wetgeving;

Schrappen

Or. en

Amendement 52
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. steunt de aanbeveling in het verslag-
Monti dat breedbandinternet en
bankiersdiensten nieuwe universele 
diensten moeten zijn, die erkend moeten 
worden in Europese wetgeving;

3. roept ertoe op om op het gepaste niveau 
wetgevingsinitiatieven te nemen inzake 
universele toegang tot bankdiensten en 
breedbandinternet voor alle EU-burgers; 
stelt zich op het standpunt dat
basisbankdiensten beschouwd moeten 
worden als diensten van algemeen 
economisch belang en moeten zijn 
onderworpen aan
universeledienstverplichtingen, teneinde 
voor de burgers de toegankelijkheid, 
betaalbaarheid, transparantie en hoge 
kwaliteit van die diensten te waarborgen;

Or. en



PE460.966v01-00 28/143 AM\861496NL.doc

NL

Amendement 53
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. steunt de aanbeveling in het verslag-
Monti dat breedbandinternet en 
bankiersdiensten nieuwe universele 
diensten moeten zijn, die erkend moeten
worden in Europese wetgeving;

3. steunt de aanbeveling in het verslag-
Monti om breedbandinternet breed uit te 
rollen teneinde bankiersdiensten goedkoop 
toegankelijk te maken, omdat die diensten 
anders voor een groot deel van de 
bevolking ontoegankelijk zouden zijn; op 
deze manier wordt concreet invulling 
gegeven aan de idee van universele 
diensten, een idee die nader erkend moet 
worden in Europese wetgeving;

Or. cs

Amendement 54
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. steunt de aanbeveling in het verslag-
Monti dat breedbandinternet en 
bankiersdiensten nieuwe universele 
diensten moeten zijn, die erkend moeten 
worden in Europese wetgeving;

3. steunt de aanbeveling in het verslag-
Monti dat breedbandinternet en 
bankiersdiensten nieuwe universele 
diensten moeten zijn, die tegen redelijke 
kosten algemeen toegankelijk moeten zijn;

Or. en

Amendement 55
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 
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Ontwerpresolutie Amendement

3. steunt de aanbeveling in het verslag-
Monti dat breedbandinternet en 
bankiersdiensten nieuwe universele 
diensten moeten zijn, die erkend moeten 
worden in Europese wetgeving;

3. steunt de aanbeveling in het verslag-
Monti dat breedbandinternet en 
bankiersdiensten nieuwe universele 
diensten moeten zijn;

Or. en

Amendement 56
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Kopje vóór paragraaf 4 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Economische rol 

Or. en

Amendement 57
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt het feit dat SDAB een grote 
economische bijdrage leveren in termen 
van banen, economische activiteit en 
koopkracht – in het tweede tweejaarlijkse 
verslag van de Commissie staat dat 
medische en sociale zekerheidsdiensten 
goed zijn voor 5% van de economische
productie en werk creëren voor 
21,4 miljoen mensen – en dat met name 
het MKB afhankelijk is van kwalitatief 
goede SDAB;

4. benadrukt het feit dat SDAB een grote 
economische bijdrage leveren in termen 
van banen, economische activiteit en 
koopkracht – in het tweede tweejaarlijkse 
verslag van de Commissie staat dat 
medische en sociale zekerheidsdiensten 
goed zijn voor 5% van de economische 
productie en werk creëren voor 
21,4 miljoen mensen;

Or. en
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Amendement 58
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt het feit dat SDAB een grote 
economische bijdrage leveren in termen 
van banen, economische activiteit en 
koopkracht – in het tweede tweejaarlijkse 
verslag van de Commissie staat dat 
medische en sociale zekerheidsdiensten 
goed zijn voor 5% van de economische 
productie en werk creëren voor 
21,4 miljoen mensen – en dat met name 
het MKB afhankelijk is van kwalitatief 
goede SDAB;

4. benadrukt het feit dat SDAB een grote 
economische bijdrage leveren in termen 
van banen, economische activiteit en 
koopkracht – in het tweede tweejaarlijkse 
verslag van de Commissie staat dat 
medische en sociale zekerheidsdiensten 
goed zijn voor 5% van de economische 
productie en werk creëren voor 
21,4 miljoen mensen;

Or. en

Amendement 59
Françoise Castex

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt het feit dat SDAB een grote 
economische bijdrage leveren in termen 
van banen, economische activiteit en 
koopkracht – in het tweede tweejaarlijkse 
verslag van de Commissie staat dat 
medische en sociale zekerheidsdiensten 
goed zijn voor 5% van de economische 
productie en werk creëren voor 
21,4 miljoen mensen – en dat met name 
het MKB afhankelijk is van kwalitatief 
goede SDAB;

4. benadrukt het feit dat SDAB een grote 
economische bijdrage leveren in termen 
van banen, economische activiteit en 
koopkracht – in het tweede tweejaarlijkse 
verslag van de Commissie staat dat 
medische en sociale zekerheidsdiensten 
goed zijn voor 5% van de economische 
productie en werk creëren voor 
21,4 miljoen mensen – en dat tal van 
KMO's aanbieders van kwalitatief goede 
SDAB zijn;

Or. en
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Amendement 60
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt het feit dat SDAB een grote 
economische bijdrage leveren in termen 
van banen, economische activiteit en 
koopkracht – in het tweede tweejaarlijkse 
verslag van de Commissie staat dat 
medische en sociale zekerheidsdiensten 
goed zijn voor 5% van de economische 
productie en werk creëren voor 
21,4 miljoen mensen – en dat met name het 
MKB afhankelijk is van kwalitatief goede 
SDAB;

4. benadrukt het feit dat SDAB een grote 
economische bijdrage leveren in termen 
van banen, economische activiteit en 
koopkracht – in het tweede tweejaarlijkse 
verslag van de Commissie staat dat 
medische en sociale zekerheidsdiensten 
goed zijn voor 5% van de economische 
productie en werk creëren voor 
21,4 miljoen mensen, terwijl het CEEP in 
zijn "Mapping of public services" stelt dat 
de sector goed is voor 9,6% van de 
werkgelegenheid in de EU en 9,4% van 
het BBP van de EU – en dat met name het 
MKB afhankelijk is van kwalitatief goede 
SDAB;

Or. en

Amendement 61
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt het feit dat SDAB een grote 
economische bijdrage leveren in termen 
van banen, economische activiteit en 
koopkracht – in het tweede tweejaarlijkse 
verslag van de Commissie staat dat 
medische en sociale zekerheidsdiensten 
goed zijn voor 5% van de economische 
productie en werk creëren voor 
21,4 miljoen mensen – en dat met name het 
MKB afhankelijk is van kwalitatief goede 

4. benadrukt het feit dat SDAB een grote 
economische bijdrage leveren in termen 
van banen, economische activiteit en 
koopkracht – in het tweede tweejaarlijkse 
verslag van de Commissie staat dat 
medische en sociale zekerheidsdiensten 
goed zijn voor 5% van de economische 
productie en werk creëren voor 
21,4 miljoen mensen – en dat met name het 
MKB afhankelijk is van kwalitatief goede 
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SDAB; SDAB; is evenwel van mening dat het 
economisch belang van SDAB op zichzelf 
geen afdoende reden is om de 
internemarktregels toe te passen op 
dergelijke diensten;

Or. de

Amendement 62
Licia Ronzulli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. onderstreept dat SDAB bijdragen 
aan een effectieve uitoefening van 
burgerschap en tot doel hebben sociale, 
territoriale en economische samenhang 
tot stand te brengen via de 
verwezenlijking van voorzieningen van 
collectieve solidariteit;

Or. it

Amendement 63
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat lokale autoriteiten een 
fundamentele rol spelen bij het definiëren, 
financieren, leveren en toewijzen van 
SDAB: de lokale en regionale 
overheidssector is naar schatting goed voor 
15,9% van het BBP van de EU-27, waarbij 
alleen al de lokale overheid goed is voor 
12,9% en haar uitgaven op het gebied van 
sociale bescherming goed zijn voor 3% 
(378,1 miljard euro);

5. benadrukt dat lokale autoriteiten een 
fundamentele rol spelen bij het definiëren, 
financieren, leveren en toewijzen van 
SDAB: de lokale en regionale 
overheidssector is naar schatting goed voor 
15,9% van het BBP van de EU-27, waarbij 
alleen al de lokale overheid goed is voor 
12,9% en haar uitgaven op het gebied van 
sociale bescherming goed zijn voor 3% 
(378,1 miljard euro); benadrukt dat deze 
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autoriteiten, die een cruciale rol spelen bij 
de verlening van SDAB, rechtszekerheid 
nodig hebben om onafhankelijk te 
kunnen optreden;

Or. en

Amendement 64
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat lokale autoriteiten een 
fundamentele rol spelen bij het definiëren, 
financieren, leveren en toewijzen van 
SDAB: de lokale en regionale
overheidssector is naar schatting goed voor 
15,9% van het BBP van de EU-27, waarbij 
alleen al de lokale overheid goed is voor 
12,9% en haar uitgaven op het gebied van 
sociale bescherming goed zijn voor 3% 
(378,1 miljard euro);

5. benadrukt dat lokale autoriteiten een 
fundamentele rol spelen bij het definiëren, 
financieren, leveren en toewijzen van 
SDAB: de lokale en regionale 
overheidssector is naar schatting goed voor 
15,9% van het BBP van de EU-27, waarbij 
alleen al de lokale overheid goed is voor 
12,9% en haar uitgaven op het gebied van 
sociale bescherming goed zijn voor 3% 
(378,1 miljard euro); benadrukt dat 
sommige ondernemingen van de sociale 
economie (coöperaties, verenigingen, 
onderlinge maatschappijen, stichtingen 
en andere typen ondernemingen met 
soortgelijke kenmerken en waarden) een 
essentiële rol spelen bij de verlening van 
SDAB;

Or. en

Amendement 65
Jutta Steinruck, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. stelt vast dat nationale, regionale en 
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lokale overheidsinstanties een belangrijke 
rol spelen bij de organisatie, financiering 
en regeling van SDAB in het kader van de 
socialebeschermingsstelsels van de 
betrokken lidstaten;

Or. en

Amendement 66
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. stelt vast dat de nationale, regionale 
en lokale instanties een cruciale rol 
toekomt bij de organisatie, financiering 
en ontwikkeling van sociale diensten;

Or. de

Amendement 67
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Kopje vóór paragraaf 6 (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

Sociale rol 

Or. en

Amendement 68
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 
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Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat het primaire doel van 
SDAB is om doelstellingen op het gebied 
van sociaal beleid te verwezenlijken en de 
sociale rechten van individuen en groepen 
tastbaar te maken en dat SDAB vaak een 
vast onderdeel vormen van 
socialezekerheidsstelsels; wijst erop dat de 
door Eurofound uitgevoerde enquêtes over 
levenskwaliteit hebben bevestigd dat een 
van de belangrijkste manieren voor het 
bevorderen van de levenskwaliteit van 
burgers, waarbij wordt gezorgd voor 
volledige deelname aan de maatschappij en 
voor sociale en territoriale samenhang, 
bestaat uit het leveren en ontwikkelen van 
DAB, met inbegrip van SDAB;

6. benadrukt dat het primaire doel van 
SDAB is om doelstellingen op het gebied 
van sociaal beleid te verwezenlijken; wijst 
erop dat de door Eurofound uitgevoerde 
enquêtes over levenskwaliteit hebben 
bevestigd dat een van de belangrijkste 
manieren voor het bevorderen van de 
levenskwaliteit van burgers, waarbij wordt 
gezorgd voor volledige deelname aan de 
maatschappij en voor sociale en territoriale 
samenhang, bestaat uit het leveren en 
ontwikkelen van DAB, met inbegrip van 
SDAB;

Or. en

Amendement 69
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat het primaire doel van
SDAB is om doelstellingen op het gebied 
van sociaal beleid te verwezenlijken en de 
sociale rechten van individuen en groepen 
tastbaar te maken en dat SDAB vaak een 
vast onderdeel vormen van 
socialezekerheidsstelsels; wijst erop dat de 
door Eurofound uitgevoerde enquêtes over 
levenskwaliteit hebben bevestigd dat een 
van de belangrijkste manieren voor het 
bevorderen van de levenskwaliteit van 
burgers, waarbij wordt gezorgd voor 
volledige deelname aan de maatschappij en 
voor sociale en territoriale samenhang, 
bestaat uit het leveren en ontwikkelen van 
DAB, met inbegrip van SDAB;

6. benadrukt dat SDAB er in de regel op 
zijn gericht doelstellingen op het gebied 
van sociaal beleid te verwezenlijken en de 
sociale rechten van individuen en groepen 
tastbaar te maken en dat SDAB vaak een 
vast onderdeel vormen van 
socialezekerheidsstelsels; wijst erop dat de 
door Eurofound uitgevoerde enquêtes over 
levenskwaliteit hebben bevestigd dat een 
van de belangrijkste manieren voor het 
bevorderen van de levenskwaliteit van 
burgers, waarbij wordt gezorgd voor 
volledige deelname aan de maatschappij en 
voor sociale en territoriale samenhang, 
bestaat uit het leveren en ontwikkelen van 
DAB, met inbegrip van SDAB;
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Or. de

Amendement 70
Françoise Castex

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat het primaire doel van 
SDAB is om doelstellingen op het gebied 
van sociaal beleid te verwezenlijken en de 
sociale rechten van individuen en groepen 
tastbaar te maken en dat SDAB vaak een 
vast onderdeel vormen van 
socialezekerheidsstelsels; wijst erop dat de 
door Eurofound uitgevoerde enquêtes over 
levenskwaliteit hebben bevestigd dat een 
van de belangrijkste manieren voor het 
bevorderen van de levenskwaliteit van 
burgers, waarbij wordt gezorgd voor 
volledige deelname aan de maatschappij en 
voor sociale en territoriale samenhang, 
bestaat uit het leveren en ontwikkelen van 
DAB, met inbegrip van SDAB;

6. benadrukt dat het primaire doel van 
SDAB is om doelstellingen op het gebied 
van sociaal beleid te verwezenlijken en de 
sociale rechten van individuen en groepen 
tastbaar te maken en dat SDAB vaak een 
vast onderdeel vormen van 
socialezekerheidsstelsels binnen de 
organisatie van de Europese 
samenlevingen; wijst erop dat de door 
Eurofound uitgevoerde enquêtes over 
levenskwaliteit hebben bevestigd dat een 
van de belangrijkste manieren voor het 
bevorderen van de levenskwaliteit van 
burgers, waarbij wordt gezorgd voor 
volledige deelname aan de maatschappij en 
voor sociale en territoriale samenhang, 
bestaat uit het leveren en ontwikkelen van 
DAB, met inbegrip van SDAB;

Or. en

Amendement 71
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat de door Eurofound 
uitgevoerde enquêtes over levenskwaliteit1

hebben bevestigd dat een van de 
belangrijkste manieren voor het 
bevorderen van de levenskwaliteit van 
burgers, waarbij wordt gezorgd voor 
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volledige deelname aan de maatschappij 
en voor sociale en territoriale samenhang, 
bestaat uit het leveren en ontwikkelen van 
DAB, met inbegrip van SDAB;
1 Eurofound - Quality of Life Surveys 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/html
files/ef09108.htm

Or. en

(zie het tweede deel van de oorspronkelijke paragraaf 6)

Amendement 72
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. merkt op dat SDAB een pijler van 
het Europese sociale model vormen en 
van essentieel belang zijn voor het 
waarborgen van economische, sociale en 
territoriale cohesie;

Or. en

Amendement 73
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept dat SDAB een 
fundamentele rol spelen bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie en dat een 
uitholling ervan het welslagen van deze 
strategie ernstig in gevaar brengt; 

Or. it
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Amendement 74
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat het 
liberaliseringsbeleid gewijzigd moet 
worden om een beleid voor sociale 
vooruitgang te bevorderen dat universele 
toegang waarborgt tot kwalitatief goede 
openbare diensten, waarbij bijzondere 
aandacht geschonken moet worden aan 
achtergestelde groepen, zoals 
alleenstaande moeders, vrouwen, 
ouderen, kinderen, emigranten en mensen 
met een beperking van welke aard dan 
ook;

Or. pt

Amendement 75
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de ervaring heeft 
geleerd dat de doelstelling van 
winstmaximalisatie van commerciële 
aanbieders van SDAB in strijd is met de 
beginselen en doelstellingen van SDAB;

Schrappen

Or. en

Amendement 76
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 
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Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de ervaring heeft 
geleerd dat de doelstelling van 
winstmaximalisatie van commerciële 
aanbieders van SDAB in strijd is met de 
beginselen en doelstellingen van SDAB;

Schrappen

Or. cs

Amendement 77
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de ervaring heeft 
geleerd dat de doelstelling van 
winstmaximalisatie van commerciële 
aanbieders van SDAB in strijd is met de 
beginselen en doelstellingen van SDAB;

Schrappen

Or. en

Amendement 78
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de ervaring heeft 
geleerd dat de doelstelling van 
winstmaximalisatie van commerciële 
aanbieders van SDAB in strijd is met de 
beginselen en doelstellingen van SDAB;

7. is van mening dat de legitieme
doelstelling van winstmaximalisatie die ten 
grondslag ligt aan de verlening van 
commerciële diensten door particuliere
commerciële aanbieders, in strijd is met de 
beginselen en doelstellingen van SDAB; is 
van oordeel dat het verlenen van SDAB in 
wezen geen activiteiten met winstoogmerk 
zijn, dat aan SDAB toegewezen 



PE460.966v01-00 40/143 AM\861496NL.doc

NL

overheidsmiddelen uitsluitend mogen 
worden gebruikt voor de verwezenlijking 
van de doelen van de dienst en dat die 
middelen, afgezien van redelijke 
personeels- en overheadkosten, in geen 
geval voor andere doeleinden mogen 
worden uitgegeven;

Or. en

Amendement 79
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de ervaring heeft 
geleerd dat de doelstelling van 
winstmaximalisatie van commerciële
aanbieders van SDAB in strijd is met de 
beginselen en doelstellingen van SDAB;

7. is van mening dat concurrentie tussen 
de verschillende aanbieders van SDAB tot 
lagere prijzen, hogere kwaliteit en meer 
keuzevrijheid kunnen leiden; onderstreept 
echter dat concurrentie in bepaalde 
constellaties in strijd is met de beginselen 
en doelstellingen van SDAB; is van 
opvatting dat daarom altijd een 
beoordeling per geval noodzakelijk is;

Or. de

Amendement 80
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de ervaring heeft 
geleerd dat de doelstelling van 
winstmaximalisatie van commerciële 
aanbieders van SDAB in strijd is met de 
beginselen en doelstellingen van SDAB;

7. benadrukt dat de kwaliteit van de 
levering van de SDAB gebaseerd is op een 
aangepaste financieringsmethode, om een 
innovatieve en effectieve dienstverlening 
te waarborgen; benadrukt dat de 
doelstelling van winstmaximalisatie niet in 
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strijd mag zijn met de beginselen en 
doelstellingen van SDAB;

Or. fr

Amendement 81
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de ervaring heeft 
geleerd dat de doelstelling van 
winstmaximalisatie van commerciële 
aanbieders van SDAB in strijd is met de 
beginselen en doelstellingen van SDAB;

7. is van mening dat de doelstelling van 
winstmaximalisatie van commerciële 
aanbieders van SDAB niet in strijd mag 
zijn met de beginselen en doelstellingen 
van SDAB en dat de kwaliteit van de 
geleverde diensten gewaarborgd moet 
worden;

Or. es

Amendement 82
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de ervaring heeft 
geleerd dat de doelstelling van 
winstmaximalisatie van commerciële 
aanbieders van SDAB in strijd is met de 
beginselen en doelstellingen van SDAB;

7. is van mening dat de ervaring heeft 
geleerd dat het noodzakelijk is de 
doelstelling van winstmaximalisatie en 
kostenbeteugeling van commerciële 
aanbieders van SDAB te verzoenen met de
beginselen van kwaliteit en veiligheid en
meer in het algemeen met de 
doelstellingen van SDAB;

Or. it
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Amendement 83
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de ervaring heeft 
geleerd dat de doelstelling van 
winstmaximalisatie van commerciële 
aanbieders van SDAB in strijd is met de 
beginselen en doelstellingen van SDAB;

7. is van mening dat de doelstelling van 
winstmaximalisatie van commerciële 
aanbieders in strijd is met de beginselen en 
doelstellingen van SDAB en dat SDAB 
alleen aanvaard kunnen worden wanneer 
geen winstoogmerk wordt nagestreefd, 
terwijl SDAB die met een economisch 
oogmerk worden verricht, onder de 
internemarkt- en mededingingsregels van 
de EU-Verdragen vallen;

Or. en

Amendement 84
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de ervaring heeft 
geleerd dat de doelstelling van 
winstmaximalisatie van commerciële 
aanbieders van SDAB in strijd is met de 
beginselen en doelstellingen van SDAB;

7. is van mening dat de ervaring heeft 
geleerd dat de doelstelling van 
winstmaximalisatie van commerciële 
aanbieders van SDAB in strijd zou kunnen 
zijn met de beginselen en doelstellingen 
van SDAB; stimuleert en ondersteunt het 
verlenen van sociale diensten van 
algemeen belang door ondernemingen 
van de sociale economie;

Or. en
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Amendement 85
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de ervaring heeft 
geleerd dat de doelstelling van 
winstmaximalisatie van commerciële 
aanbieders van SDAB in strijd is met de 
beginselen en doelstellingen van SDAB;

7. is van mening dat de ervaring heeft 
geleerd dat de doelstelling van 
winstmaximalisatie van commerciële 
aanbieders van SDAB niet in strijd is met 
de beginselen en doelstellingen van SDAB, 
maar een belangrijke, duurzame sector is 
die op grond van de toenemende 
levensverwachting een groot economisch 
potentieel heeft;

Or. de

Amendement 86
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt dat ondernemingen van 
de sociale economie particuliere 
economische actoren zijn die geen 
winstoogmerk nastreven en wier 
overschotten voornamelijk worden 
bestemd zijn voor duurzame 
ontwikkelingsprojecten en dienstverlening 
aan hun leden en besteed worden in het 
algemeen belang;

Or. en
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Amendement 87
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst op de traditionele rol van 
overheden als leveranciers van SDAB, 
maar is desalniettemin van mening dat de 
toegankelijkheid en kwaliteit van diensten 
en de keuzemogelijkheden van de 
consument kunnen worden vergroot door 
dit aandachtsgebied open te stellen voor 
private dienstverleners;

Or. cs

Amendement 88
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. herbevestigt zijn inzet voor moderne 
en kwalitatief hoogstaande SDAB door 
middel waarvan uitvoering wordt gegeven 
aan tal van waarden die deel uitmaken 
van het Europese project, zoals gelijkheid, 
solidariteit, wettelijkheid en respect voor 
de menselijke waardigheid, en aan de 
beginselen van toegankelijkheid, 
universele dienstverlening, 
doeltreffendheid, zuinig beheer van 
middelen, continuïteit, goede 
bereikbaarheid voor gebruikers en 
doorzichtigheid;

Or. en
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Amendement 89
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. vindt het daarom belangrijk te 
onderstrepen dat privatisering van de 
levering van SDAB niet per se voordelig 
hoeft blijken te zijn, noch vanuit 
economisch standpunt, noch vanuit het 
standpunt van de kwaliteit van de 
dienstverlening, noch met het oog op de 
effectieve verwezenlijking van de 
voorgenomen doelstellingen;

Or. it

Amendement 90
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Kopje vóór paragraaf 8 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Wettelijke beperkingen op de verlening 
van SDAB

Or. en

Amendement 91
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat nationale en lokale 
autoriteiten die zich bezighouden met het 
voorzien in of mandateren van SDAB een 
duidelijke juridische grondslag nodig 

8. onderstreept de noodzaak van een 
verdere verduidelijking en evaluatie van 
de toepassing van de EU-regels op SDAB, 
teneinde de rechtszekerheid voor SDAB te 
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hebben voor hun diensten en uitgaven en 
dat, hoewel de informatie- en 
ophelderingsdienst die is ontwikkeld door 
de Commissie van essentieel belang is, 
deze toch ontoereikend is en de 
aanbieders van SDAB niet beschermt 
tegen juridische procedures;

verhogen in overeenstemming met artikel 
14 van het VWEU en het daaraan 
gehechte protocol 26; herinnert eraan dat 
de voortdurende angst voor juridische 
procedures aanbieders van SDAB en 
openbare aanbieders ontmoedigt en dat 
overheidsinstanties vanwege deze angst 
ongepaste aanbestedingsregels toepassen 
waardoor uiteindelijk meer openbare 
middelen worden uitgegeven; wijst op de 
verantwoordelijkheid van de Commissie 
om voor rechtszekerheid met betrekking 
tot SDAB te zorgen, met name waar 
wetgeving van invloed is op het verlenen 
van SDAB; benadrukt dat het criterium 
inzake het mandateren dient te worden 
verbeterd, met name door voor grotere 
flexibiliteit bij de toepassing ervan te 
zorgen;

Or. en

Amendement 92
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat nationale en lokale 
autoriteiten die zich bezighouden met het 
voorzien in of mandateren van SDAB een 
duidelijke juridische grondslag nodig 
hebben voor hun diensten en uitgaven en 
dat, hoewel de informatie- en 
ophelderingsdienst die is ontwikkeld door 
de Commissie van essentieel belang is, 
deze toch ontoereikend is en de 
aanbieders van SDAB niet beschermt 
tegen juridische procedures;

8. benadrukt dat nationale en lokale 
autoriteiten die zich bezighouden met het 
voorzien in of mandateren van SDAB 
rechtszekerheid nodig hebben voor hun 
diensten en uitgaven en is verheugd over 
de verschillende stappen die in de 
afgelopen jaren door de Commissie zijn 
genomen om de toepassing van de 
Gemeenschapsregels op DAB, met 
inbegrip van SDAB, te verduidelijken en 
te vereenvoudigen;

Or. en
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Amendement 93
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat nationale en lokale 
autoriteiten die zich bezighouden met het 
voorzien in of mandateren van SDAB een
duidelijke juridische grondslag nodig 
hebben voor hun diensten en uitgaven en 
dat, hoewel de informatie- en 
ophelderingsdienst die is ontwikkeld door 
de Commissie van essentieel belang is, 
deze toch ontoereikend is en de 
aanbieders van SDAB niet beschermt 
tegen juridische procedures;

8. benadrukt dat nationale en lokale 
autoriteiten die zich bezighouden met het 
voorzien in of mandateren van SDAB 
duidelijke regels nodig hebben voor hun 
diensten en uitgaven, waarbij het 
subsidiariteitsbeginsel volledig in acht 
moet worden genomen;

Or. en

Amendement 94
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat nationale en lokale 
autoriteiten die zich bezighouden met het 
voorzien in of mandateren van SDAB een 
duidelijke juridische grondslag nodig 
hebben voor hun diensten en uitgaven, en
dat, hoewel de informatie- en 
ophelderingsdienst die is ontwikkeld door 
de Commissie van essentieel belang is, 
deze toch ontoereikend is en de 
aanbieders van SDAB niet beschermt 
tegen juridische procedures;

8. benadrukt dat nationale en lokale 
autoriteiten die zich bezighouden met het 
voorzien in of mandateren van SDAB een 
duidelijke juridische grondslag nodig 
hebben voor hun diensten en uitgaven, dat 
de informatie- en ophelderingsdienst die is 
ontwikkeld door de Commissie zou moeten 
worden aangevuld met een methodiek die 
ter beschikking wordt gesteld van de 
organiserende autoriteiten en die een 
raamwerk biedt voor de toepassing van de 
Europese regels;

Or. fr
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Amendement 95
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat nationale en lokale 
autoriteiten die zich bezighouden met het 
voorzien in of mandateren van SDAB een 
duidelijke juridische grondslag nodig 
hebben voor hun diensten en uitgaven en 
dat, hoewel de informatie- en 
ophelderingsdienst die is ontwikkeld door 
de Commissie van essentieel belang is, 
deze toch ontoereikend is en de aanbieders 
van SDAB niet beschermt tegen juridische 
procedures;

8. benadrukt dat nationale en lokale 
autoriteiten die zich bezighouden met het 
voorzien in of mandateren van SDAB een 
duidelijke juridische grondslag nodig 
hebben voor hun diensten en uitgaven en 
dat, hoewel de informatie- en 
ophelderingsdienst die is ontwikkeld door 
de Commissie van essentieel belang is, 
deze toch ontoereikend is en niet de nodige 
rechtszekerheid biedt voor de vervulling 
van hun taken;

Or. en

Amendement 96
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat nationale en lokale 
autoriteiten die zich bezighouden met het 
voorzien in of mandateren van SDAB een 
duidelijke juridische grondslag nodig 
hebben voor hun diensten en uitgaven en 
dat, hoewel de informatie- en 
ophelderingsdienst die is ontwikkeld door 
de Commissie van essentieel belang is, 
deze toch ontoereikend is en de aanbieders 
van SDAB niet beschermt tegen juridische 
procedures;

8. benadrukt dat nationale en lokale 
autoriteiten die zich bezighouden met het 
voorzien in of mandateren van SDAB een 
duidelijke juridische grondslag nodig 
hebben voor hun diensten en uitgaven en 
dat, hoewel de informatie- en 
ophelderingsdienst die is ontwikkeld door 
de Commissie van essentieel belang is, 
deze toch ontoereikend is en de aanbieders 
van SDAB niet beschermt tegen juridische 
procedures, en dat er desondanks nog 
steeds sprake is van rechtsonzekerheid;

Or. en
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Amendement 97
Licia Ronzulli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept dat het de 
verantwoordelijkheid van de nationale en 
lokale autoriteiten is om te zorgen voor 
een juiste werking van SDAB en daarbij 
een hoge kwaliteitsstandaard te 
handhaven;

Or. it

Amendement 98
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. acht het noodzakelijk dat er iets 
gedaan wordt aan de huidige juridische 
onzekerheid voor SDAB, en helder te 
maken dat de regels op het gebied van de 
mededinging, overheidssteun, 
overheidscontracten en de interne markt 
niet van toepassing zijn op collectieve 
goederen, openbare diensten, diensten 
van algemeen belang en de sector zonder 
winstoogmerk, maar dat deze samen een 
sector vormen die uitsluitend gericht is op 
het algemeen belang en die in 
overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel volledig onder de 
bevoegdheid van de lidstaten en de 
betreffende regionale en lokale 
autoriteiten valt om het juist functioneren 
ervan te garanderen; 

Or. pt



PE460.966v01-00 50/143 AM\861496NL.doc

NL

Amendement 99
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het noch efficiënt 
noch democratisch aanvaardbaar is dat 
van het Hof van Justitie wordt verwacht 
dat het doorgaat met rechtspreken in 
zaken die middels wetgeving moeten 
worden opgehelderd;

Schrappen

Or. en

Amendement 100
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het noch efficiënt 
noch democratisch aanvaardbaar is dat 
van het Hof van Justitie wordt verwacht 
dat het doorgaat met rechtspreken in 
zaken die middels wetgeving moeten 
worden opgehelderd;

Schrappen

Or. en

Amendement 101
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het noch efficiënt 9. is van mening dat van het Hof van 
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noch democratisch aanvaardbaar is dat
van het Hof van Justitie wordt verwacht dat 
het doorgaat met rechtspreken in zaken die 
middels wetgeving moeten worden 
opgehelderd;

Justitie wordt verwacht dat het doorgaat 
met rechtspreken in zaken die middels 
wetgeving moeten worden opgehelderd; 
meent dat het aantal zaken over deze 
kwestie dat voor het Hof van Justitie is 
gebracht, een duidelijk teken van 
rechtsonzekerheid is; wijst op de dialoog 
met de belanghebbenden die sinds 
geruime tijd over deze kwestie wordt 
gevoerd, en dringt er bij de Commissie op 
aan eindelijk in actie te komen; is van 
oordeel dat een wetgevingskader dat 
SDAB op basis van grondrechten 
definieert, de beginselen van subsidiariteit 
en zelfbestuur versterkt, en dat met de 
uitsluiting van SDAB van de toepassing 
van de marktregels een consequente 
wettelijke follow-up zou worden gegeven 
aan de mededeling van 2007 over DAB;

Or. en

Amendement 102
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Kopje vóór paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

Economisch en begrotingsbeleid

Or. en

Amendement 103
Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat SDAB een onmisbare 
investering zijn voor de toekomst van 

10. benadrukt dat SDAB een onmisbare 
investering zijn voor de toekomst van 
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Europa en ernstig onder druk staan 
vanwege de economische en financiële 
crises en bezuinigingsmaatregelen van de 
overheid, waardoor de vraag naar SDAB 
alleen maar groter wordt;

Europa; acht het in een context van 
economische en begrotingscrisis 
noodzakelijk een evenwichtige aanpak te 
volgen waarbij de continuïteit en kwaliteit 
van sociale diensten gehandhaafd wordt 
en de efficiëntie ervan verbeterd;

Or. en

Amendement 104
Françoise Castex

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat SDAB een onmisbare 
investering zijn voor de toekomst van 
Europa en ernstig onder druk staan 
vanwege de economische en financiële 
crises en bezuinigingsmaatregelen van de 
overheid, waardoor de vraag naar SDAB 
alleen maar groter wordt;

10. benadrukt dat SDAB, die tijdens de 
economische en financiële crises – met 
name via de socialezekerheidsstelsels –
een belangrijke rol als 
sociaaleconomische automatische 
stabilisatoren hebben gespeeld, een 
onmisbare investering zijn voor de 
toekomst van Europa en ernstig onder druk 
staan vanwege de economische en 
financiële crises en 
bezuinigingsmaatregelen van de overheid, 
waardoor de vraag naar SDAB alleen maar 
groter wordt;

Or. en

Amendement 105
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat SDAB een onmisbare 
investering zijn voor de toekomst van 
Europa en ernstig onder druk staan 

10. benadrukt dat SDAB een onmisbare 
investering zijn voor de toekomst van 
Europa en ernstig onder druk staan 
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vanwege de economische en financiële 
crises en bezuinigingsmaatregelen van de 
overheid, waardoor de vraag naar SDAB 
alleen maar groter wordt;

vanwege de economische en financiële 
crises, waardoor de vraag naar SDAB 
alleen maar groter wordt;

Or. fr

Amendement 106
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat SDAB een onmisbare 
investering zijn voor de toekomst van 
Europa en ernstig onder druk staan 
vanwege de economische en financiële 
crises en bezuinigingsmaatregelen van de 
overheid, waardoor de vraag naar SDAB 
alleen maar groter wordt;

10. benadrukt dat SDAB een onmisbare 
investering zijn voor de toekomst van 
Europa en helaas ernstig onder druk staan 
vanwege de economische en financiële 
crises en bezuinigingsmaatregelen van de 
overheid, waardoor de vraag naar SDAB 
alleen maar groter wordt; herinnert aan de 
armoedebestrijdingsdoelstellingen van de 
EU 2020-strategie en aan de dringende 
noodzaak om deze te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 107
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat SDAB een onmisbare 
investering zijn voor de toekomst van 
Europa en ernstig onder druk staan 
vanwege de economische en financiële 
crises en bezuinigingsmaatregelen van de 
overheid, waardoor de vraag naar SDAB 
alleen maar groter wordt;

10. benadrukt dat SDAB een onmisbare 
investering zijn voor de economische
toekomst van Europa en ernstig onder druk 
staan vanwege de economische en 
financiële crises en 
bezuinigingsmaatregelen van de overheid, 
waardoor de vraag naar SDAB alleen maar 
groter wordt;
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Or. en

Amendement 108
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat in tijden van een 
crisis van de overheidsfinanciën die tot 
bezuinigingen op de uitgaven voor sociale 
diensten leidt, bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan vrouwen, die het 
merendeel van de ontvangers van sociale 
diensten en van de werknemers van 
aanbieders van die diensten uitmaken;

Or. en

Amendement 109
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst op het feit dat gezien de grote 
druk op de openbare financiën EU-wijd 
de grootste uitdagingen op het gebied van 
SDAB momenteel op het vlak van het 
behoud van de kwaliteit en de invulling 
ervan liggen;

Or. cs

Amendement 110
Licia Ronzulli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. onderstreept dat in de huidige, 
door onzekerheid over groei en 
werkgelegenheid gekenmerkte context de 
behoefte aan SDAB gestaag stijgt, onder 
meer ook omdat door de demografische 
ontwikkeling nieuwe behoeften ontstaan;

Or. it

Amendement 111
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. onderstreept dat de economische 
en financiële crisis en het 
bezuinigingsbeleid dat aan de lidstaten 
wordt opgelegd, niet tot gevolg mogen 
hebben dat er minder in SDAB 
geïnvesteerd wordt, maar dat deze 
diensten, gezien hun belang en noodzaak, 
juist verder verstevigd moeten worden om 
tegemoet te kunnen komen aan de noden 
van de bevolking;

Or. pt

Amendement 112
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat het 
solidariteitsbeginsel en het versterken van 
de Europese Unie vereisen dat de crisis, 

Schrappen
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met de toenemende werkloosheid en 
armoede die daarmee gepaard gaan, 
wordt bestreden door middel van een sterk 
verhoogde EU-begroting, versterkte 
structuurfondsen, met name het Europees 
Sociaal Fonds, en een nieuw Europees 
schuldagentschap;

Or. en

Amendement 113
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat het 
solidariteitsbeginsel en het versterken van 
de Europese Unie vereisen dat de crisis, 
met de toenemende werkloosheid en 
armoede die daarmee gepaard gaan, 
wordt bestreden door middel van een sterk 
verhoogde EU-begroting, versterkte 
structuurfondsen, met name het Europees 
Sociaal Fonds, en een nieuw Europees 
schuldagentschap;

Schrappen

Or. en

Amendement 114
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat het 
solidariteitsbeginsel en het versterken van 
de Europese Unie vereisen dat de crisis, 
met de toenemende werkloosheid en 
armoede die daarmee gepaard gaan, 

11. is van mening dat het 
solidariteitsbeginsel en het versterken van 
de Europese Unie vereisen dat passende 
maatregelen worden getroffen om 
armoede en werkloosheid als gevolg van 
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wordt bestreden door middel van een sterk 
verhoogde EU-begroting, versterkte
structuurfondsen, met name het Europees 
Sociaal Fonds, en een nieuw Europees 
schuldagentschap;

de financiële crisis te voorkomen door de
structuurfondsen in financieel opzicht te 
versterken;

Or. en

Amendement 115
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat het 
solidariteitsbeginsel en het versterken van 
de Europese Unie vereisen dat de crisis, 
met de toenemende werkloosheid en 
armoede die daarmee gepaard gaan, wordt 
bestreden door middel van een sterk 
verhoogde EU-begroting, versterkte
structuurfondsen, met name het Europees 
Sociaal Fonds, en een nieuw Europees 
schuldagentschap;

11. is van mening dat het 
solidariteitsbeginsel en het versterken van 
de Europese Unie vereisen dat de crisis, 
met de toenemende werkloosheid en 
armoede die daarmee gepaard gaan, wordt 
bestreden door efficiënter gebruik te 
maken van een sterk verhoogde EU-
begroting en door de mechanismen te 
versterken die de efficiëntie van de 
structuurfondsen en met name het 
Europees Sociaal Fonds regelen;

Or. it

Amendement 116
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat het 
solidariteitsbeginsel en het versterken van 
de Europese Unie vereisen dat de crisis, 
met de toenemende werkloosheid en 
armoede die daarmee gepaard gaan, wordt 
bestreden door middel van een sterk 

11. is van mening dat het 
solidariteitsbeginsel en het versterken van 
de Europese Unie vereisen dat de crisis, 
met de toenemende werkloosheid en 
armoede die daarmee gepaard gaan, wordt 
bestreden door middel van versterkte 
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verhoogde EU-begroting, versterkte 
structuurfondsen, met name het Europees 
Sociaal Fonds, en een nieuw Europees 
schuldagentschap;

structuurfondsen, met name het Europees 
Sociaal Fonds;

Or. de

Amendement 117
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat het 
solidariteitsbeginsel en het versterken van 
de Europese Unie vereisen dat de crisis, 
met de toenemende werkloosheid en 
armoede die daarmee gepaard gaan, wordt 
bestreden door middel van een sterk 
verhoogde EU-begroting, versterkte 
structuurfondsen, met name het Europees 
Sociaal Fonds, en een nieuw Europees 
schuldagentschap;

11. is van mening dat het 
solidariteitsbeginsel en het versterken van 
de Europese Unie vereisen dat de crisis, 
met de toenemende werkloosheid en 
armoede die daarmee gepaard gaan, wordt 
bestreden door middel van een 
verregaande verhoging van de 
doeltreffendheid van het begrotingsbeleid 
op zowel Europees als nationaal niveau, 
alsook middels versterkte 
structuurfondsen, het Europees Sociaal 
Fonds in het bijzonder;

Or. cs

Amendement 118
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat het 
solidariteitsbeginsel en het versterken van 
de Europese Unie vereisen dat de crisis, 
met de toenemende werkloosheid en 
armoede die daarmee gepaard gaan, wordt 
bestreden door middel van een sterk 

11. is van mening dat het 
solidariteitsbeginsel en het versterken van 
de Europese Unie vereisen dat de crisis, 
met de toenemende werkloosheid en 
armoede die daarmee gepaard gaan, wordt 
bestreden door middel van een sterk 
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verhoogde EU-begroting, versterkte 
structuurfondsen, met name het Europees 
Sociaal Fonds, en een nieuw Europees 
schuldagentschap;

verhoogde EU-begroting die geschraagd 
wordt door nieuwe eigen middelen van de 
EU, versterkte structuurfondsen, met name 
het Europees Sociaal Fonds, en een nieuw 
Europees schuldagentschap;

Or. en

Amendement 119
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. stelt voor om een Europees fonds 
voor sociale innovatie op te richten ter 
ondersteuning en ontwikkeling van de 
capaciteiten van maatschappelijke 
organisaties voor het experimenteren en 
innoveren op het gebied van SDAB;

Or. en

Amendement 120
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. vindt dat de levering van 
hoogwaardige SDAB vereist dat de 
regeringen van de lidstaten een financieel 
kader voor SDAB in het leven roepen dat 
de continuïteit van de diensten en een 
stabiele financiering waarborgt, alsmede 
passende inkomens, 
arbeidsomstandigheden en opleidingen 
voor degenen die de diensten leveren;

Schrappen

Or. en
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Amendement 121
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. vindt dat de levering van hoogwaardige 
SDAB vereist dat de regeringen van de 
lidstaten een financieel kader voor SDAB 
in het leven roepen dat de continuïteit van 
de diensten en een stabiele financiering 
waarborgt, alsmede passende inkomens, 
arbeidsomstandigheden en opleidingen 
voor degenen die de diensten leveren;

12. vindt dat voor de levering van 
hoogwaardige SDAB een stabiele 
financiering vereist is en dat de lidstaten 
daarbij voor economische efficiëntie 
moeten zorgen;

Or. de

Amendement 122
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. vindt dat de levering van hoogwaardige 
SDAB vereist dat de regeringen van de 
lidstaten een financieel kader voor SDAB 
in het leven roepen dat de continuïteit van 
de diensten en een stabiele financiering 
waarborgt, alsmede passende inkomens, 
arbeidsomstandigheden en opleidingen 
voor degenen die de diensten leveren;

12. vindt dat voor de levering van 
hoogwaardige SDAB een adequaat 
financieel kader vereist is dat de 
continuïteit van de diensten en een stabiele 
financiering waarborgt, alsmede passende 
inkomens, arbeidsomstandigheden en 
opleidingen voor degenen die de diensten 
leveren;

Or. de

Amendement 123
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 
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Ontwerpresolutie Amendement

12. vindt dat de levering van hoogwaardige 
SDAB vereist dat de regeringen van de 
lidstaten een financieel kader voor SDAB 
in het leven roepen dat de continuïteit van 
de diensten en een stabiele financiering 
waarborgt, alsmede passende inkomens,
arbeidsomstandigheden en opleidingen 
voor degenen die de diensten leveren;

12. vindt dat de levering van hoogwaardige 
SDAB vereist dat de regeringen van de 
lidstaten de juiste voorwaarden scheppen 
voor het waarborgen van de continuïteit 
van de diensten en fatsoenlijke
arbeidsomstandigheden en opleidingen 
voor degenen die de diensten leveren;

Or. en

Amendement 124
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. vindt dat de levering van hoogwaardige 
SDAB vereist dat de regeringen van de 
lidstaten een financieel kader voor SDAB 
in het leven roepen dat de continuïteit van 
de diensten en een stabiele financiering 
waarborgt, alsmede passende inkomens, 
arbeidsomstandigheden en opleidingen 
voor degenen die de diensten leveren;

12. vindt dat de levering van hoogwaardige 
SDAB vereist dat de regeringen van de 
lidstaten een financieel kader voor SDAB 
in het leven roepen dat de continuïteit van 
de diensten en een stabiele financiering 
waarborgt, alsmede fatsoenlijke inkomens, 
arbeidsomstandigheden en opleidingen 
voor degenen die in de sector werken;

Or. en

Amendement 125
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. onderstreept bovendien dat bij elke 
overdracht van SDAB-bevoegdheden door 
lidstaten aan regionale en lokale 
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autoriteiten moet worden voorzien in een 
coördinatiemechanisme om te voorkomen 
dat er kwaliteitsverschillen ontstaan 
tussen de in de verschillende gebieden 
geleverde diensten, en dat deze overdracht 
gepaard moet gaan met een overdracht 
van middelen om de voortzetting van de 
levering van universeel toegankelijke, 
hoogwaardige en effectief aan de rechten 
en behoeften van de gebruikers tegemoet 
komende diensten mogelijk te maken;

Or. it

Amendement 126
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de lidstaten, 
teneinde de levering van hoogwaardige 
SDAB in stand te houden, nieuwe 
inkomensstromen nodig hebben, zoals een 
belasting op financiële transacties;

Schrappen

Or. en

Amendement 127
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de lidstaten, 
teneinde de levering van hoogwaardige 
SDAB in stand te houden, nieuwe 
inkomensstromen nodig hebben, zoals een 
belasting op financiële transacties;

Schrappen
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Or. de

Amendement 128
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de lidstaten, 
teneinde de levering van hoogwaardige 
SDAB in stand te houden, nieuwe 
inkomensstromen nodig hebben, zoals een 
belasting op financiële transacties;

Schrappen

Or. cs

Amendement 129
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de lidstaten, 
teneinde de levering van hoogwaardige 
SDAB in stand te houden, nieuwe 
inkomensstromen nodig hebben, zoals een 
belasting op financiële transacties;

Schrappen

Or. de

Amendement 130
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 
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Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de lidstaten, 
teneinde de levering van hoogwaardige 
SDAB in stand te houden, nieuwe 
inkomensstromen nodig hebben, zoals een 
belasting op financiële transacties;

Schrappen

Or. it

Amendement 131
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de lidstaten, teneinde 
de levering van hoogwaardige SDAB in 
stand te houden, nieuwe inkomensstromen 
nodig hebben, zoals een belasting op 
financiële transacties;

13. is van mening dat de lidstaten 
financiële steun moeten verlenen, 
teneinde de levering van hoogwaardige 
SDAB in stand te houden en de 
continuïteit van die diensten te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 132
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de lidstaten, teneinde 
de levering van hoogwaardige SDAB in 
stand te houden, nieuwe inkomensstromen 
nodig hebben, zoals een belasting op 
financiële transacties;

13. is van mening dat de lidstaten, teneinde 
de levering van hoogwaardige SDAB in 
stand te houden, nieuwe inkomensstromen 
nodig hebben die zijn aangepast aan het 
specifieke karakter van deze diensten;
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Or. en

Amendement 133
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de lidstaten, teneinde 
de levering van hoogwaardige SDAB in 
stand te houden, nieuwe inkomensstromen 
nodig hebben, zoals een belasting op 
financiële transacties;

13. is van mening dat de lidstaten, teneinde 
de levering van hoogwaardige SDAB in 
stand te houden, geschikte
inkomensstromen nodig hebben;

Or. es

Amendement 134
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de lidstaten, teneinde 
de levering van hoogwaardige SDAB in 
stand te houden, nieuwe inkomensstromen 
nodig hebben, zoals een belasting op 
financiële transacties;

13. is van mening dat de lidstaten, mede 
om de levering van hoogwaardige SDAB 
in stand te houden, nieuwe 
inkomensstromen nodig hebben. Daarom 
zou, zoals het Europees Parlement heeft 
bepleit in zijn verslag P7_TA(2011)0080 
over "innoverende financiering op 
mondiaal en Europees niveau", onder 
andere de invoering van een belasting op 
financiële transacties, waarvan de 
opbrengst een belangrijke middelenbron 
zou zijn voor zowel de communautaire 
begroting als de lidstaten, een belangrijke 
maatregel zijn;

Or. it
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Amendement 135
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de lidstaten, teneinde 
de levering van hoogwaardige SDAB in 
stand te houden, nieuwe inkomensstromen 
nodig hebben, zoals een belasting op 
financiële transacties;

13. is van mening dat de lidstaten, teneinde 
de levering van hoogwaardige SDAB in 
stand te houden, nieuwe inkomensstromen 
nodig hebben, zoals een belasting op 
financiële transacties, waarvoor het 
Europees Parlement zich op 20 oktober 
2010 en 8 maart 2011 heeft uitgesproken;
verzoekt de Commissie derhalve om snel 
een haalbaarheidsstudie over een 
belasting op financiële transacties uit te 
voeren en met concrete 
wetgevingsvoorstellen te komen;

Or. en

Amendement 136
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de lidstaten, teneinde 
de levering van hoogwaardige SDAB in 
stand te houden, nieuwe inkomensstromen 
nodig hebben, zoals een belasting op 
financiële transacties;

13. is van mening dat de lidstaten, teneinde 
de levering van hoogwaardige SDAB in 
stand te houden, nieuwe inkomensstromen 
nodig hebben, zoals een belasting op 
financiële transacties, een hoge 
progressieve inkomstenbelasting en een 
belasting die rekening houdt met het 
gebruik van hulpbronnen;

Or. en
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Amendement 137
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Kopje en subkopje vóór paragraaf 14 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Tekortkomingen in het wetgevingskader 
voor SDAB
Algemeen

Or. en

Amendement 138
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat er in Europa een brede 
consensus bestaat dat SDAB essentieel zijn 
voor het welzijn van onze burgers en een 
efficiënte economie, maar dat er geen 
overeenstemming bestaat binnen of tussen 
de Commissie en de Raad over de 
uitvoering van praktische maatregelen 
voor het opheffen van vastgestelde 
factoren die de levering en ontwikkeling 
van SDAB in de weg staan;

14. meent dat er in Europa een brede 
consensus bestaat dat SDAB essentieel zijn
voor het welzijn van onze burgers en een 
efficiënte economie;

Or. en

Amendement 139
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat er in Europa een brede 14. meent dat er in Europa een brede 
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consensus bestaat dat SDAB essentieel zijn 
voor het welzijn van onze burgers en een 
efficiënte economie, maar dat er geen 
overeenstemming bestaat binnen of tussen 
de Commissie en de Raad over de 
uitvoering van praktische maatregelen 
voor het opheffen van vastgestelde 
factoren die de levering en ontwikkeling 
van SDAB in de weg staan;

consensus bestaat dat SDAB essentieel zijn 
voor het welzijn van onze burgers en een 
efficiënte economie; is van oordeel dat de 
EU meer moet doen om het belang van 
die diensten te onderstrepen; benadrukt 
de noodzaak om meer inzicht te krijgen in 
gemeenschappelijke concepten met 
betrekking tot de kwaliteit van SDAB; 
verzoekt de Commissie een methodologie 
te ontwikkelen die beter op autoriteiten 
die openbare diensten verstrekken en op 
aanbieders is toegesneden en die 
begrijpelijk, directer toegankelijk en in 
alle officiële talen van de EU beschikbaar 
is;

Or. en

Amendement 140
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat er in Europa een brede 
consensus bestaat dat SDAB essentieel zijn
voor het welzijn van onze burgers en een 
efficiënte economie, maar dat er geen 
overeenstemming bestaat binnen of tussen 
de Commissie en de Raad over de 
uitvoering van praktische maatregelen voor 
het opheffen van vastgestelde factoren die 
de levering en ontwikkeling van SDAB in 
de weg staan;

14. meent dat er in Europa een brede 
consensus bestaat dat SDAB essentieel zijn 
voor het welzijn van onze burgers en een 
efficiënte economie, maar dat er geen 
overeenstemming bestaat binnen of tussen 
de Commissie en de Raad over de 
uitvoering van praktische maatregelen ter 
versterking van SDAB;

Or. de

Amendement 141
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 
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Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het feit dat de lidstaten en 
lokale autoriteiten de vrijheid moeten 
hebben om te beslissen hoe SDAB 
gefinancierd en geleverd worden, 
rechtstreeks of op andere wijze en met 
gebruikmaking van alle beschikbare 
instrumenten, teneinde ervoor te zorgen 
dat de sociale doelstellingen van de Unie 
niet worden uitgehold door de regels voor 
de interne markt, terwijl tegelijkertijd 
wordt bijgedragen aan een omgeving die 
de kwaliteit, toegankelijkheid en efficiënte 
levering van de diensten bevordert;

15. onderstreept dat de lidstaten en lokale 
autoriteiten de vrijheid moeten hebben om 
te beslissen hoe SDAB gefinancierd en 
geleverd worden, en tegelijkertijd moeten
bijgedragen aan een omgeving die de 
kwaliteit, toegankelijkheid en efficiënte 
levering van de diensten bevordert;

Or. en

Amendement 142
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het feit dat de lidstaten en 
lokale autoriteiten de vrijheid moeten 
hebben om te beslissen hoe SDAB 
gefinancierd en geleverd worden, 
rechtstreeks of op andere wijze en met 
gebruikmaking van alle beschikbare 
instrumenten, teneinde ervoor te zorgen 
dat de sociale doelstellingen van de Unie 
niet worden uitgehold door de regels voor 
de interne markt, terwijl tegelijkertijd 
wordt bijgedragen aan een omgeving die 
de kwaliteit, toegankelijkheid en efficiënte 
levering van de diensten bevordert;

15. onderstreept het feit dat de lidstaten en 
lokale autoriteiten de vrijheid moeten 
hebben om te beslissen hoe SDAB 
gefinancierd en geleverd worden, 
rechtstreeks of op andere wijze en met 
gebruikmaking van alle beschikbare 
instrumenten, terwijl tegelijkertijd wordt 
bijgedragen aan een omgeving die de 
kwaliteit, toegankelijkheid en efficiënte 
levering van de diensten bevordert;

Or. it
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Amendement 143
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het feit dat de lidstaten en 
lokale autoriteiten de vrijheid moeten 
hebben om te beslissen hoe SDAB 
gefinancierd en geleverd worden, 
rechtstreeks of op andere wijze en met 
gebruikmaking van alle beschikbare 
instrumenten, teneinde ervoor te zorgen 
dat de sociale doelstellingen van de Unie 
niet worden uitgehold door de regels voor 
de interne markt, terwijl tegelijkertijd 
wordt bijgedragen aan een omgeving die 
de kwaliteit, toegankelijkheid en efficiënte 
levering van de diensten bevordert;

15. onderstreept het feit dat de lidstaten en 
lokale autoriteiten de vrijheid moeten 
hebben om in die gevallen te beslissen hoe 
SDAB gefinancierd en geleverd worden, 
rechtstreeks of op andere wijze en met 
gebruikmaking van alle beschikbare 
instrumenten; is van mening dat de sociale 
doelstellingen van de Unie niet mogen 
worden uitgehold, maar dat de interne 
markt niet buiten werking mag worden 
gesteld waar SDAB in overeenstemming 
met markteconomische beginselen 
kunnen worden verricht en aldus een 
groeiende arbeidsmarkt vormen;

Or. de

Amendement 144
Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het feit dat de lidstaten en 
lokale autoriteiten de vrijheid moeten 
hebben om te beslissen hoe SDAB 
gefinancierd en geleverd worden, 
rechtstreeks of op andere wijze en met 
gebruikmaking van alle beschikbare 
instrumenten, teneinde ervoor te zorgen 
dat de sociale doelstellingen van de Unie 
niet worden uitgehold door de regels voor 
de interne markt, terwijl tegelijkertijd 
wordt bijgedragen aan een omgeving die 
de kwaliteit, toegankelijkheid en efficiënte 
levering van de diensten bevordert;

15. onderstreept het feit dat de lidstaten en 
lokale autoriteiten de vrijheid moeten 
hebben om te beslissen hoe SDAB in 
overeenstemming met de algemene 
beginselen van het Verdrag (non-
discriminatie, gelijke behandeling, 
evenredigheid) gefinancierd en geleverd 
worden; vestigt in dit verband de aandacht 
op de mededingingsregels voor aanbieders 
van diensten die een eerlijke concurrentie 
tussen openbare en particuliere bedrijven 
moeten waarborgen, teneinde de sociale 
doelstellingen van de Unie te 
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verwezenlijken en bij te dragen aan een 
omgeving die de kwaliteit, 
toegankelijkheid en efficiënte levering van 
de diensten bevordert;

Or. en

Amendement 145
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het feit dat de lidstaten en 
lokale autoriteiten de vrijheid moeten 
hebben om te beslissen hoe SDAB 
gefinancierd en geleverd worden, 
rechtstreeks of op andere wijze en met 
gebruikmaking van alle beschikbare 
instrumenten, teneinde ervoor te zorgen 
dat de sociale doelstellingen van de Unie 
niet worden uitgehold door de regels voor 
de interne markt, terwijl tegelijkertijd 
wordt bijgedragen aan een omgeving die 
de kwaliteit, toegankelijkheid en efficiënte 
levering van de diensten bevordert;

15. onderstreept het feit dat de lidstaten en 
lokale autoriteiten de vrijheid moeten 
hebben om te beslissen hoe SDAB 
gefinancierd en geleverd worden, 
rechtstreeks of op andere wijze en met 
gebruikmaking van alle beschikbare 
instrumenten, met volledige inachtneming 
van de regels voor de interne markt en de 
mededingingsregels en ten volle rekening 
houdend met de belangen van de 
gebruikers van die diensten, terwijl 
tegelijkertijd wordt bijgedragen aan een 
omgeving die de kwaliteit, 
toegankelijkheid en efficiënte levering van 
de diensten bevordert;

Or. en

Amendement 146
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het feit dat de lidstaten en 
lokale autoriteiten de vrijheid moeten 
hebben om te beslissen hoe SDAB 

15. onderstreept het feit dat het 
fundamenteel de bevoegdheid van de 
lidstaten is om te beslissen hoe SDAB 
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gefinancierd en geleverd worden, 
rechtstreeks of op andere wijze en met 
gebruikmaking van alle beschikbare 
instrumenten, teneinde ervoor te zorgen dat 
de sociale doelstellingen van de Unie niet 
worden uitgehold door de regels voor de 
interne markt, terwijl tegelijkertijd wordt 
bijgedragen aan een omgeving die de 
kwaliteit, toegankelijkheid en efficiënte 
levering van de diensten bevordert;

gefinancierd en geleverd worden, 
rechtstreeks of op andere wijze en met 
gebruikmaking van alle beschikbare 
instrumenten, teneinde ervoor te zorgen dat 
de sociale doelstellingen van de Unie niet 
worden uitgehold door de regels voor de 
interne markt, terwijl tegelijkertijd wordt 
bijgedragen aan een omgeving die de 
kwaliteit, toegankelijkheid en efficiënte 
levering van de diensten bevordert;

Or. cs

Amendement 147
Françoise Castex

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het feit dat de lidstaten en 
lokale autoriteiten de vrijheid moeten 
hebben om te beslissen hoe SDAB 
gefinancierd en geleverd worden, 
rechtstreeks of op andere wijze en met 
gebruikmaking van alle beschikbare 
instrumenten, teneinde ervoor te zorgen dat 
de sociale doelstellingen van de Unie niet 
worden uitgehold door de regels voor de 
interne markt, terwijl tegelijkertijd wordt 
bijgedragen aan een omgeving die de 
kwaliteit, toegankelijkheid en efficiënte 
levering van de diensten bevordert;

15. onderstreept het feit dat de lidstaten en 
lokale autoriteiten de vrijheid moeten 
hebben om te beslissen hoe SDAB 
gefinancierd en geleverd worden, 
rechtstreeks of op andere wijze, en dat 
aanbieders van SDAB zelf in staat moeten 
zijn het initiatief te nemen om op 
overheidsbesluiten te kunnen anticiperen,
met gebruikmaking van alle beschikbare 
instrumenten, teneinde ervoor te zorgen dat 
de sociale doelstellingen van de Unie niet 
worden uitgehold door de regels voor de 
interne markt, terwijl tegelijkertijd wordt 
bijgedragen aan een omgeving die de 
kwaliteit, toegankelijkheid en efficiënte 
levering van de diensten bevordert;

Or. en
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Amendement 148
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het feit dat de lidstaten en 
lokale autoriteiten de vrijheid moeten 
hebben om te beslissen hoe SDAB 
gefinancierd en geleverd worden, 
rechtstreeks of op andere wijze en met 
gebruikmaking van alle beschikbare 
instrumenten, teneinde ervoor te zorgen dat 
de sociale doelstellingen van de Unie niet
worden uitgehold door de regels voor de 
interne markt, terwijl tegelijkertijd wordt 
bijgedragen aan een omgeving die de 
kwaliteit, toegankelijkheid en efficiënte 
levering van de diensten bevordert;

15. onderstreept het feit dat de lidstaten en 
lokale autoriteiten in de markteconomie
keuzevrijheid moeten hebben om te 
beslissen hoe SDAB gefinancierd en 
geleverd worden, rechtstreeks of op andere 
wijze en met gebruikmaking van alle 
beschikbare instrumenten, teneinde ervoor 
te zorgen dat de sociale doelstellingen van 
de Unie worden verwezenlijkt, terwijl 
tegelijkertijd wordt bijgedragen aan een 
omgeving die de kwaliteit, 
toegankelijkheid en efficiënte levering van 
de diensten bevordert;

Or. en

Amendement 149
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het feit dat de lidstaten en 
lokale autoriteiten de vrijheid moeten 
hebben om te beslissen hoe SDAB 
gefinancierd en geleverd worden, 
rechtstreeks of op andere wijze en met 
gebruikmaking van alle beschikbare 
instrumenten, teneinde ervoor te zorgen dat 
de sociale doelstellingen van de Unie niet 
worden uitgehold door de regels voor de 
interne markt, terwijl tegelijkertijd wordt 
bijgedragen aan een omgeving die de 
kwaliteit, toegankelijkheid en efficiënte 
levering van de diensten bevordert;

15. onderstreept het feit dat de lidstaten en 
lokale autoriteiten de vrijheid moeten 
hebben om te beslissen hoe SDAB 
gefinancierd en geleverd worden, 
rechtstreeks of op andere wijze en met 
gebruikmaking van alle beschikbare 
instrumenten en met name van 
alternatieven voor aanbestedingen, 
teneinde ervoor te zorgen dat de sociale 
doelstellingen van de Unie niet worden 
uitgehold door de regels voor de interne 
markt, terwijl tegelijkertijd wordt 
bijgedragen aan een omgeving die de 
kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid
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en efficiënte levering van de diensten 
bevordert;

Or. en

Amendement 150
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het feit dat de lidstaten en 
lokale autoriteiten de vrijheid moeten 
hebben om te beslissen hoe SDAB 
gefinancierd en geleverd worden, 
rechtstreeks of op andere wijze en met 
gebruikmaking van alle beschikbare 
instrumenten, teneinde ervoor te zorgen dat 
de sociale doelstellingen van de Unie niet 
worden uitgehold door de regels voor de 
interne markt, terwijl tegelijkertijd wordt 
bijgedragen aan een omgeving die de 
kwaliteit, toegankelijkheid en efficiënte 
levering van de diensten bevordert;

15. onderstreept het feit dat de lidstaten en 
lokale autoriteiten de vrijheid moeten 
hebben om te beslissen hoe SDAB 
gefinancierd en geleverd worden, 
rechtstreeks of op andere wijze en met 
gebruikmaking van alle beschikbare 
instrumenten, teneinde ervoor te zorgen dat 
de belangen van de gebruikers van die 
diensten worden behartigd, en met 
volledige inachtneming van de bestaande
internemarkt- en mededingingsregels, 
terwijl tegelijkertijd wordt bijgedragen aan 
een omgeving die de kwaliteit, 
toegankelijkheid en efficiënte levering van 
de diensten bevordert;

Or. en

Amendement 151
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het feit dat de lidstaten en 
lokale autoriteiten de vrijheid moeten 
hebben om te beslissen hoe SDAB 
gefinancierd en geleverd worden, 
rechtstreeks of op andere wijze en met 

15. onderstreept het feit dat de lidstaten en 
lokale autoriteiten de vrijheid moeten 
hebben om te beslissen hoe SDAB 
gefinancierd en geleverd worden, 
rechtstreeks of op andere wijze en met 
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gebruikmaking van alle beschikbare 
instrumenten, teneinde ervoor te zorgen dat 
de sociale doelstellingen van de Unie niet 
worden uitgehold door de regels voor de 
interne markt, terwijl tegelijkertijd wordt 
bijgedragen aan een omgeving die de 
kwaliteit, toegankelijkheid en efficiënte 
levering van de diensten bevordert;

gebruikmaking van alle beschikbare 
instrumenten, teneinde ervoor te zorgen dat 
de sociale doelstellingen van de Unie niet 
worden uitgehold door de regels voor de 
interne markt, terwijl tegelijkertijd wordt 
bijgedragen aan een omgeving die de 
kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid
en efficiënte levering van de diensten 
bevordert;

Or. en

Amendement 152
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. onderstreept dat de kwaliteit van de 
dienstverlening gebaseerd moet zijn op 
een regelmatige en geïntegreerde 
raadpleging van de gebruiker, tevens 
belastingbetaler, omdat de dienst in de 
eerste plaats behoort te voorzien in de 
behoefte van deze gebruiker;

Or. fr

Amendement 153
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op de diversiteit van SDAB te respecteren 
wat betreft hun organisatievorm, wijze 
van aansturen, middelen en 
financieringsmethoden; roept de lidstaten 
verder op de "hervormingen" terug te 
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draaien die geleid hebben tot de 
institutionalisering van op de markt 
gebaseerde sociale zekerheidsmodellen, 
waarop vrije concurrentie en verplichte 
openbare aanbesteding van toepassing 
zijn, en te stoppen met het stimuleren van 
publiek-private samenwerking en met het 
uitbesteden van sociale diensten aan de 
private sector, aangezien dit misleidende 
strategieën zijn om sociale diensten te 
"moderniseren"; is van mening dat 
zorgdragen voor het algemeen belang en 
efficiënte en kwalitatief goede 
dienstverlening, zowel vanuit de 
overheidssector als vanuit de "derde 
sector" - zonder winstoogmerk en sociale 
economie – de beste strategie vormt om 
kwalitatief goede, geïntegreerde en brede 
sociale dienstverlening te garanderen;

Or. pt

Amendement 154
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt om EU-wetgeving die het
onderlinge maatschappijen, verenigingen 
en stichtingen mogelijk maakt om te 
opereren op transnationale basis;

16. verzoekt om EU-wetgeving die het
specifieke karakter van de Europese 
modellen voor de organisatie en de 
werking van de sociale economie erkent 
en onderlinge maatschappijen, 
verenigingen, coöperaties en stichtingen 
een specifiek kader biedt dat hen in staat 
stelt om te opereren op transnationale 
basis;

Or. fr

Amendement 155
Karima Delli
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt om EU-wetgeving die het 
onderlinge maatschappijen, verenigingen 
en stichtingen mogelijk maakt om te 
opereren op transnationale basis;

16. verzoekt de Commissie de nodige 
stappen te nemen om voorstellen te doen 
voor Europese statuten voor verenigingen, 
onderlinge maatschappijen en 
stichtingen, om een haalbaarheidsstudie 
en een effectbeoordeling voor de statuten 
voor verenigingen en onderlinge 
maatschappijen voor te stellen en de 
effectbeoordeling voor het statuut voor 
stichtingen te gepasten tijde af te ronden; 
verzoekt om EU-wetgeving die het 
onderlinge maatschappijen, verenigingen 
en stichtingen mogelijk maakt om te 
opereren op transnationale basis;

Or. en

Amendement 156
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt om EU-wetgeving die het 
onderlinge maatschappijen, verenigingen 
en stichtingen mogelijk maakt om te 
opereren op transnationale basis;

16. verzoekt onder verwijzing naar zijn 
schriftelijke verklaring 84/2010 over de 
opstelling van een Europees Statuut voor 
onderlinge maatschappijen, verenigingen 
en stichtingen om EU-wetgeving die het 
onderlinge maatschappijen, verenigingen 
en stichtingen mogelijk maakt om te 
opereren op transnationale basis;

Or. en
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Amendement 157
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt om EU-wetgeving die het 
onderlinge maatschappijen, verenigingen 
en stichtingen mogelijk maakt om te 
opereren op transnationale basis;

16. verzoekt de Commissie om het 
initiatief te nemen tot wetgeving 
betreffende een Europees statuut voor 
onderlinge maatschappijen, verenigingen 
en stichtingen die op transnationale basis 
opereren; roept op tot een grotere en 
bredere erkenning van actoren van de 
sociale economie die SDAB verlenen;

Or. en

Amendement 158
Françoise Castex

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt om EU-wetgeving die het 
onderlinge maatschappijen, verenigingen 
en stichtingen mogelijk maakt om te 
opereren op transnationale basis;

16. verzoekt om EU-wetgeving die het 
door middel van adequate Europese 
statuten onderlinge maatschappijen, 
verenigingen en stichtingen mogelijk 
maakt om te opereren op transnationale 
basis;

Or. en

Amendement 159
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt om EU-wetgeving die het (Niet van toepassing op de Nederlandse 
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onderlinge maatschappijen, verenigingen 
en stichtingen mogelijk maakt om te 
opereren op transnationale basis;

versie.)

Or. cs

Amendement 160
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is verheugd over ideeën die zijn 
gericht op de bevordering van stichtingen, 
coöperaties en onderlinge 
maatschappijen; stelt evenwel voor dat de 
Commissie, alvorens een wetgevingskader 
voor te stellen, een effectbeoordeling 
uitvoert over de voordelen daarvan ten 
opzichte van het stimuleren van 
maatregelen op het niveau van de 
lidstaten; 

Or. en

Amendement 161
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Kopje vóór paragraaf 17 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Staatssteun

Or. en
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Amendement 162
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt om opheldering van de 
basisbeginselen ten aanzien van de 
controle op staatssteun en om een toetsing 
van de criteria voor het berekenen van de 
compensatie voor openbare diensten;

Schrappen

Or. en

Amendement 163
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt om opheldering van de 
basisbeginselen ten aanzien van de controle 
op staatssteun en om een toetsing van de 
criteria voor het berekenen van de 
compensatie voor openbare diensten;

17. verzoekt om opheldering van de 
basisbeginselen ten aanzien van de controle 
op staatssteun, om versterking van de 
rechtszekerheid, alsook om invoering van 
flexibele criteria voor het berekenen van de 
compensatie voor openbare diensten;

Or. cs

Amendement 164
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt om opheldering van de 
basisbeginselen ten aanzien van de controle 
op staatssteun en om een toetsing van de 
criteria voor het berekenen van de 

17. verzoekt om opheldering van de 
basisbeginselen ten aanzien van de controle 
op staatssteun en om een toetsing van de 
criteria voor het berekenen van de 
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compensatie voor openbare diensten; compensatie voor openbare diensten; wat 
dit laatste betreft dient ook rekening te 
worden gehouden met sociale criteria, met 
de specifieke kenmerken van de 
dienstenleveraar en met een aantal 
externe aspecten van de dienstenlevering, 
zoals de sociale toegevoegde waarde en de 
betrokkenheid van de gemeenschap; is 
van mening dat bovendien de gevallen 
van ondercompensatie van SDAB-
leveranciers in ogenschouw genomen en 
bestreden moeten worden;

Or. it

Amendement 165
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt om opheldering van de 
basisbeginselen ten aanzien van de controle 
op staatssteun en om een toetsing van de 
criteria voor het berekenen van de 
compensatie voor openbare diensten;

17. verzoekt, met het oog op de 
transparantie voor de belastingbetaler, om 
opheldering van de basisbeginselen ten 
aanzien van de controle op staatssteun en 
om een toetsing van de criteria voor het 
berekenen van de compensatie voor 
openbare diensten;

Or. fr

Amendement 166
Françoise Castex

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt om verduidelijking van 
een aantal termen, zoals 
"machtigingsbesluit" of 
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"overheidsdiensten";

Or. en

Amendement 167
Françoise Castex

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. is van oordeel dat verschillende 
lidstaten bij de omzetting van de 
dienstenrichtlijn een te nauwe definitie 
van de sociale diensten die van het 
toepassingsgebied van de richtlijn zijn 
uitgesloten, in hun nationale wetgeving 
hebben opgenomen, zonder rekening te 
houden met de potentiële gevolgen 
daarvan voor de kwalificatie van die 
diensten als diensten van algemeen 
belang;

Or. en

Amendement 168
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt dat het antwoord van Monti-
Kroes in 2005 op de zaak Altmark wordt 
verruimd, teneinde de regels te 
vereenvoudigen, de toepassing daarvan 
flexibeler te maken en de afwijkingen 
daarvan uit te breiden. De de minimis-
drempel moet worden verhoogd naar ten 
minste 500 000 euro over een periode van 
drie jaar;

Schrappen
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Or. de

Amendement 169
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt dat het antwoord van Monti-
Kroes in 2005 op de zaak Altmark wordt 
verruimd, teneinde de regels te 
vereenvoudigen, de toepassing daarvan 
flexibeler te maken en de afwijkingen 
daarvan uit te breiden. De de minimis-
drempel moet worden verhoogd naar ten 
minste 500 000 euro over een periode van 
drie jaar;

18. verzoekt de Commissie de evaluatie en 
herziening van het pakket-Monti-Kroes te 
aan te grijpen om de rechtszekerheid op 
het gebied van sociale diensten van 
algemeen belang te versterken; verzoekt 
om vereenvoudiging van de controle op 
overcompensatie voor aanbieders die op 
lokaal niveau diensten van algemeen 
economisch belang verrichten; verzoekt 
de Commissie om alleen controles op 
overcompensatie toe te passen wanneer 
het risico van concurrentieverstoring 
bestaat; verzoekt om uitbreiding van de 
categorie van SDAB die, net als 
ziekenhuizen en gesubsidieerde 
huisvesting, zijn vrijgesteld van de 
kennisgevingsplicht met betrekking tot 
staatssteun, zonder dat hierbij een 
drempel wordt toegepast; vestigt de 
aandacht op de dialoog met de 
belanghebbenden die sinds geruime tijd 
over deze kwestie wordt gevoerd, en dringt 
er bij de Commissie op aan eindelijk in 
actie te komen;

Or. en

Amendement 170
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 
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Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt dat het antwoord van Monti-
Kroes in 2005 op de zaak Altmark wordt 
verruimd, teneinde de regels te 
vereenvoudigen, de toepassing daarvan 
flexibeler te maken en de afwijkingen 
daarvan uit te breiden. De de minimis-
drempel moet worden verhoogd naar ten 
minste 500 000 euro over een periode van 
drie jaar;

18. verzoekt met klem om de de minimis-
drempel ten minste voor sociale diensten 
in eerste instantie te verhogen naar ten 
minste 500 000 euro over een periode van 
drie jaar; verzoekt de Commissie voorts in 
een tweede stap een systeem voor te stellen 
dat bij de berekening van de de minimis-
drempel rekening te houden met het bruto 
binnenlands product van de 
respectievelijke lidstaat zodat per lidstaat 
specifieke de minimis-drempels kunnen 
worden vastgesteld; is van mening dat 
hierdoor concurrentieverstoringen 
kunnen worden voorkomen die door een 
uniform Europees drempelbedrag zouden 
ontstaan;

Or. de

Amendement 171
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt dat het antwoord van Monti-
Kroes in 2005 op de zaak Altmark wordt 
verruimd, teneinde de regels te 
vereenvoudigen, de toepassing daarvan 
flexibeler te maken en de afwijkingen 
daarvan uit te breiden. De de minimis-
drempel moet worden verhoogd naar ten 
minste 500 000 euro over een periode van 
drie jaar;

18. ziet uit naar de resultaten van de 
evaluatie van het antwoord van Monti-
Kroes in 2005 op de zaak Altmark, waaruit 
zal blijken of en waar nog stappen moeten 
worden gedaan om de regels verder te 
verduidelijken en te vereenvoudigen;

Or. en
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Amendement 172
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt dat het antwoord van Monti-
Kroes in 2005 op de zaak Altmark wordt 
verruimd, teneinde de regels te 
vereenvoudigen, de toepassing daarvan 
flexibeler te maken en de afwijkingen 
daarvan uit te breiden. De de minimis-
drempel moet worden verhoogd naar ten 
minste 500 000 euro over een periode van 
drie jaar;

18. verzoekt dat het antwoord van Monti-
Kroes in 2005 op de zaak Altmark wordt 
verruimd, teneinde de regels te 
vereenvoudigen, de toepassing daarvan 
flexibeler te maken en de afwijkingen 
daarvan uit te breiden;

Or. de

Amendement 173
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt dat het antwoord van Monti-
Kroes in 2005 op de zaak Altmark wordt 
verruimd, teneinde de regels te 
vereenvoudigen, de toepassing daarvan 
flexibeler te maken en de afwijkingen 
daarvan uit te breiden. De de minimis-
drempel moet worden verhoogd naar ten 
minste 500 000 euro over een periode van 
drie jaar;

18. verzoekt dat het antwoord van Monti-
Kroes in 2005 op de zaak Altmark verder 
wordt ontwikkeld, teneinde de regels te 
vereenvoudigen, de toepassing daarvan 
flexibeler te maken en de afwijkingen 
daarvan uit te breiden;

Or. en
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Amendement 174
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt dat het antwoord van Monti-
Kroes in 2005 op de zaak Altmark wordt 
verruimd, teneinde de regels te 
vereenvoudigen, de toepassing daarvan 
flexibeler te maken en de afwijkingen 
daarvan uit te breiden. De de minimis-
drempel moet worden verhoogd naar ten 
minste 500 000 euro over een periode van 
drie jaar;

18. verzoekt dat het antwoord van Monti-
Kroes in 2005 op de zaak Altmark wordt 
verruimd, teneinde de regels te 
vereenvoudigen, de toepassing daarvan 
flexibeler te maken en de afwijkingen 
daarvan uit te breiden; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken of het 
opportuun is de de minimis-drempel die 
van toepassing is op SDAB, te verhogen;

Or. fr

Amendement 175
Jutta Steinruck, Peter Simon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt dat het antwoord van Monti-
Kroes in 2005 op de zaak Altmark wordt 
verruimd, teneinde de regels te 
vereenvoudigen, de toepassing daarvan 
flexibeler te maken en de afwijkingen 
daarvan uit te breiden. De de minimis-
drempel moet worden verhoogd naar ten 
minste 500 000 euro over een periode van 
drie jaar;

18. verzoekt dat het antwoord van Monti-
Kroes in 2005 op de zaak Altmark wordt 
verruimd, teneinde de regels te 
vereenvoudigen, de toepassing daarvan 
flexibeler te maken en de afwijkingen 
daarvan uit te breiden. De de minimis-
drempel moet ten minste voor SDAB 
worden verhoogd naar ten minste 
500 000 euro over een periode van drie 
jaar;

Or. en
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Amendement 176
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst erop dat het niet de sector 
noch de status van een entiteit die een 
dienst verricht en evenmin de 
financieringswijze van de entiteit is, op 
grond waarvan kan worden bepaald of de 
activiteiten van de entiteit al dan niet van 
economische aard zijn, maar dat het de 
aard van de activiteit zelf en de 
preventieve werking ervan is;

Or. en

Amendement 177
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt om hervorming van de 
criteria voor het indelen van economische 
en niet-economische SDAB in het kader 
van de huidige EU-wetgeving;

Schrappen

Or. en

Amendement 178
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt om hervorming van de 
criteria voor het indelen van economische 

Schrappen
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en niet-economische SDAB in het kader 
van de huidige EU-wetgeving;

Or. de

Amendement 179
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt om hervorming van de 
criteria voor het indelen van economische 
en niet-economische SDAB in het kader 
van de huidige EU-wetgeving;

19. herinnert eraan dat niet de indeling in 
economische en niet-economische SDAB 
het centrale vraagstuk is, maar de 
mogelijkheid voor overheidsinstanties 
ervoor te zorgen dat de bijzondere taken 
die zijn toevertrouwd aan de 
ondernemingen belast met het beheer van 
diensten van algemeen economisch 
belang, uiteindelijk worden vervuld;

Or. en

Amendement 180
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt om hervorming van de criteria 
voor het indelen van economische en niet-
economische SDAB in het kader van de 
huidige EU-wetgeving;

19. verzoekt om hervorming van de criteria 
voor het differentiëren tussen
economische en niet-economische SDAB;

Or. en
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Amendement 181
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt om hervorming van de criteria 
voor het indelen van economische en niet-
economische SDAB in het kader van de 
huidige EU-wetgeving;

19. verzoekt om hervorming van de criteria 
voor het indelen van economische en niet-
economische DAB, met inbegrip van
SDAB, in het kader van de huidige EU-
wetgeving;

Or. en

Amendement 182
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt om hervorming van de 
criteria voor het indelen van economische 
en niet-economische SDAB in het kader 
van de huidige EU-wetgeving;

19. verzoekt om verduidelijking van de 
criteria voor het indelen van economische 
en niet-economische SDAB in het kader 
van de huidige EU-wetgeving;

Or. en

Amendement 183
Françoise Castex

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt om hervorming van de criteria 
voor het indelen van economische en niet-
economische SDAB in het kader van de 
huidige EU-wetgeving;

19. verzoekt om hervorming van de criteria 
voor het indelen van economische en niet-
economische SDAB in het kader van de 
huidige EU-wetgeving, teneinde te 
onderzoeken of SDAB die thans als 
economische diensten worden beschouwd, 
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in de toekomst kunnen worden 
aangemerkt als niet-economische 
diensten;

Or. en

Amendement 184
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt om hervorming van de criteria 
voor het indelen van economische en niet-
economische SDAB in het kader van de 
huidige EU-wetgeving;

19. verzoekt om hervorming van de criteria 
voor het indelen van economische en niet-
economische SDAB in het kader van de 
huidige EU-wetgeving teneinde deze 
criteria te onttrekken aan de 
werkingssfeer van het 
mededingingsbeleid, aangezien het 
mededingingsprincipe een bedreiging 
vormt voor de taken die door die SDAB 
vervuld moeten worden;

Or. fr

Amendement 185
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. betreurt het dat slechts enkele 
DAB en SDAB van de werkingssfeer van 
de dienstenrichtlijn (2006/123/EG) zijn 
uitgesloten en verzoekt dat zo spoedig 
mogelijk op pluralistische en 
onafhankelijke wijze de balans van de 
omzetting van deze richtlijn wordt 
opgemaakt, waarbij tevens rekening wordt 
gehouden met de gedeeltelijke 
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uitsluitingen ervan en met de gevolgen op 
het vlak van concrete toegang tot de DAB 
en de SDAB;

Or. fr

Amendement 186
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Kopje vóór paragraaf 20 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Overheidsopdrachten

Or. en

Amendement 187
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat regels inzake 
overheidsopdrachten vereenvoudigd en 
flexibeler gemaakt moeten worden, zodat 
verplichtingen met betrekking tot
openbare diensten kunnen worden 
vervuld;

20. is verheugd over de recente 
raadpleging inzake de modernisering van 
de regels inzake overheidsopdrachten die 
erop was gericht oplossingen te vinden 
voor een efficiënter gebruik van openbare
middelen en de verwezenlijking van 
overkoepelende maatschappelijke 
doelstellingen, zoals innovatie, de 
bestrijding van klimaatverandering en de 
bevordering van sociale insluiting;

Or. en

Amendement 188
Karima Delli
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat regels inzake 
overheidsopdrachten vereenvoudigd en 
flexibeler gemaakt moeten worden, zodat 
verplichtingen met betrekking tot openbare 
diensten kunnen worden vervuld;

20. benadrukt dat regels inzake 
overheidsopdrachten moeten worden 
aangepast, zodat verplichtingen met 
betrekking tot openbare diensten kunnen 
worden vervuld; beklemtoont dat 
aanbestedingen op het gebied van sociale 
diensten een negatief effect kunnen 
hebben op het niveau en de kwaliteit van 
de werkgelegenheid, terwijl andere 
financieringsvormen mogelijk 
bevorderlijker zijn voor flexibiliteit, de 
aanpassing van diensten aan individuele 
gebruikers en innovatie, die essentieel zijn 
voor de kwaliteit van sociale diensten;

Or. en

Amendement 189
Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat regels inzake 
overheidsopdrachten vereenvoudigd en 
flexibeler gemaakt moeten worden, zodat 
verplichtingen met betrekking tot openbare 
diensten kunnen worden vervuld;

20. benadrukt dat regels inzake 
overheidsopdrachten vereenvoudigd en 
flexibeler gemaakt moeten worden, zodat 
verplichtingen met betrekking tot openbare 
diensten kunnen worden vervuld; is van 
mening dat een discussie moet worden 
gevoerd over enerzijds een verduidelijking 
van concepten, met name dat van het 
mandateren, en de verhouding tussen de 
noodzakelijke naleving van openbare-
aanbestedingsregels en SDAB, met name 
wat betreft nieuwe beheermethoden, zoals 
"in house" aanbestedingen en 
samenwerking tussen lokale autoriteiten, 
en anderzijds over een grotere aandacht 
voor kwaliteitscriteria bij de keuze tussen 
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concurrerende inschrijvingen, waarbij 
ervoor moet worden gezorgd dat KMO's 
en andere organisaties op gelijke voet aan 
aanbestedingen kunnen deelnemen;

Or. en

Amendement 190
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat regels inzake 
overheidsopdrachten vereenvoudigd en 
flexibeler gemaakt moeten worden, zodat 
verplichtingen met betrekking tot openbare 
diensten kunnen worden vervuld;

20. benadrukt dat regels inzake 
overheidsopdrachten vereenvoudigd en 
flexibeler gemaakt moeten worden, zodat 
verplichtingen met betrekking tot openbare 
diensten kunnen worden vervuld; wijst er 
met klem op dat de wijziging van de 
aanbestedingsregels neutraal moet blijven 
op het punt van particuliere dan wel 
openbare eigendom, in overeenstemming 
met artikel 345 van het VWEU;

Or. en

Amendement 191
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat regels inzake 
overheidsopdrachten vereenvoudigd en 
flexibeler gemaakt moeten worden, zodat 
verplichtingen met betrekking tot 
openbare diensten kunnen worden 
vervuld;

20. benadrukt dat regels inzake 
overheidsopdrachten vereenvoudigd en 
flexibeler gemaakt moeten worden;

Or. de
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Amendement 192
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat regels inzake 
overheidsopdrachten vereenvoudigd en 
flexibeler gemaakt moeten worden, zodat 
verplichtingen met betrekking tot openbare 
diensten kunnen worden vervuld;

20. benadrukt dat regels inzake 
overheidsopdrachten vereenvoudigd en 
flexibeler gemaakt moeten worden, zodat 
verplichtingen met betrekking tot openbare 
diensten kunnen worden vervuld, in het 
bijzonder door het langs elektronische 
weg afhandelen van overheidsopdrachten, 
wat kostenbesparingen oplevert, zonder 
dat de kwaliteit van de diensten wordt 
aangetast;

Or. pt

Amendement 193
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie formeel om 
andere modaliteiten voor de selectie van 
aanbieders te erkennen, zoals "in-house 
opdrachten" en 
"concessieovereenkomsten", en verzoekt 
de Commissie uitdrukkelijk een gelijke 
waarde te hechten aan alle mogelijke 
manieren voor het uitbesteden en 
financieren van SDAB; verzoekt om de 
uitbreiding van de "in-house 
opdrachten", zodat daarvoor 
dienstenaanbieders in aanmerking komen 
die voldoen aan specifieke criteria van 
algemeen belang;

Schrappen
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Or. en

Amendement 194
Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie formeel om 
andere modaliteiten voor de selectie van 
aanbieders te erkennen, zoals "in-house 
opdrachten" en 
"concessieovereenkomsten", en verzoekt 
de Commissie uitdrukkelijk een gelijke 
waarde te hechten aan alle mogelijke 
manieren voor het uitbesteden en 
financieren van SDAB; verzoekt om de 
uitbreiding van de "in-house 
opdrachten", zodat daarvoor 
dienstenaanbieders in aanmerking komen 
die voldoen aan specifieke criteria van 
algemeen belang;

Schrappen

Or. en

Amendement 195
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie formeel om 
andere modaliteiten voor de selectie van 
aanbieders te erkennen, zoals "in-house 
opdrachten" en 
"concessieovereenkomsten", en verzoekt 
de Commissie uitdrukkelijk een gelijke 
waarde te hechten aan alle mogelijke 
manieren voor het uitbesteden en 
financieren van SDAB; verzoekt om de 
uitbreiding van de "in-house opdrachten", 

21. verzoekt de Commissie om andere 
modaliteiten voor het verlenen van SDAB
te aanvaarden, zoals "in-house 
opdrachten" en 
"concessieovereenkomsten", en verzoekt 
de Commissie uitdrukkelijk een gelijke 
waarde te hechten aan alle mogelijke 
manieren voor het uitbesteden en 
financieren van SDAB; verzoekt om de 
uitbreiding van het concept van "in-house 
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zodat daarvoor dienstenaanbieders in 
aanmerking komen die voldoen aan 
specifieke criteria van algemeen belang;

opdrachten", zodat daarvoor 
dienstenaanbieders in aanmerking komen 
die voldoen aan specifieke criteria van 
algemeen belang;

Or. en

Amendement 196
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie formeel om 
andere modaliteiten voor de selectie van 
aanbieders te erkennen, zoals "in-house 
opdrachten" en 
"concessieovereenkomsten", en verzoekt 
de Commissie uitdrukkelijk een gelijke 
waarde te hechten aan alle mogelijke 
manieren voor het uitbesteden en 
financieren van SDAB; verzoekt om de 
uitbreiding van de "in-house opdrachten", 
zodat daarvoor dienstenaanbieders in 
aanmerking komen die voldoen aan 
specifieke criteria van algemeen belang;

21. verzoekt de Commissie formeel om 
alternatieven voor openbare 
aanbestedingen voor de verlening van
diensten te erkennen, zoals "in-house 
opdrachten" en 
"concessieovereenkomsten", en verzoekt 
de Commissie uitdrukkelijk een gelijke 
waarde te hechten aan alle mogelijke 
manieren voor het uitbesteden en 
financieren van SDAB; verzoekt om de 
uitbreiding van de "in-house opdrachten", 
zodat daarvoor dienstenaanbieders in 
aanmerking komen die voldoen aan 
specifieke criteria van algemeen belang;

Or. en

Amendement 197
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie formeel om 
andere modaliteiten voor de selectie van 
aanbieders te erkennen, zoals "in-house 
opdrachten" en 

21. verzoekt de Commissie formeel om 
andere modaliteiten voor de selectie van 
aanbieders te erkennen, zoals "in-house 
opdrachten", en dit concept in te voeren in 
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"concessieovereenkomsten", en verzoekt 
de Commissie uitdrukkelijk een gelijke 
waarde te hechten aan alle mogelijke 
manieren voor het uitbesteden en 
financieren van SDAB; verzoekt om de 
uitbreiding van de "in-house opdrachten", 
zodat daarvoor dienstenaanbieders in 
aanmerking komen die voldoen aan 
specifieke criteria van algemeen belang;

het positieve recht van de EU teneinde zo 
uitdrukkelijk een gelijke waarde te hechten 
aan alle mogelijke manieren voor het 
uitbesteden en financieren van DAB, met 
inbegrip van SDAB; verzoekt om de 
uitbreiding van de "in-house opdrachten", 
zodat daarvoor dienstenaanbieders in 
aanmerking komen die voldoen aan 
specifieke criteria van algemeen belang;

Or. en

Amendement 198
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie formeel om 
andere modaliteiten voor de selectie van 
aanbieders te erkennen, zoals "in-house 
opdrachten" en 
"concessieovereenkomsten", en verzoekt 
de Commissie uitdrukkelijk een gelijke 
waarde te hechten aan alle mogelijke 
manieren voor het uitbesteden en 
financieren van SDAB; verzoekt om de 
uitbreiding van de "in-house 
opdrachten", zodat daarvoor 
dienstenaanbieders in aanmerking komen 
die voldoen aan specifieke criteria van 
algemeen belang;

21. verzoekt de Commissie formeel om 
andere modaliteiten voor de selectie van 
aanbieders te erkennen en uitdrukkelijk een 
gelijke waarde te hechten aan alle 
mogelijke manieren voor het uitbesteden 
en financieren van SDAB;

Or. en

Amendement 199
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 
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Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie formeel om 
andere modaliteiten voor de selectie van 
aanbieders te erkennen, zoals "in-house 
opdrachten" en 
"concessieovereenkomsten", en verzoekt 
de Commissie uitdrukkelijk een gelijke 
waarde te hechten aan alle mogelijke 
manieren voor het uitbesteden en 
financieren van SDAB; verzoekt om de 
uitbreiding van de "in-house 
opdrachten", zodat daarvoor 
dienstenaanbieders in aanmerking komen 
die voldoen aan specifieke criteria van 
algemeen belang;

21. verzoekt de Commissie formeel om 
andere modaliteiten voor de selectie van 
aanbieders te erkennen, zoals "in-house 
opdrachten" en 
"concessieovereenkomsten", en verzoekt 
de Commissie uitdrukkelijk een gelijke 
waarde te hechten aan alle mogelijke
manieren voor het uitbesteden en 
financieren van SDAB;

Or. de

Amendement 200
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie formeel om 
andere modaliteiten voor de selectie van 
aanbieders te erkennen, zoals "in-house 
opdrachten" en 
"concessieovereenkomsten", en verzoekt 
de Commissie uitdrukkelijk een gelijke 
waarde te hechten aan alle mogelijke 
manieren voor het uitbesteden en 
financieren van SDAB; verzoekt om de 
uitbreiding van de "in-house 
opdrachten", zodat daarvoor 
dienstenaanbieders in aanmerking komen 
die voldoen aan specifieke criteria van 
algemeen belang;

21. verzoekt de Commissie formeel om 
andere modaliteiten voor de selectie van 
aanbieders te erkennen, zoals "in-house 
opdrachten" en 
"concessieovereenkomsten", en verzoekt 
de Commissie uitdrukkelijk een gelijke 
waarde te hechten aan alle mogelijke 
manieren voor het uitbesteden en 
financieren van SDAB, mits hierbij de in 
het primaire recht verankerde beginselen 
van gelijke behandeling, non-
discriminatie en transparantie in acht 
worden genomen; verzoekt om erkenning 
van beproefde procedures van de lidstaten 
die op het principe zijn gebaseerd dat alle 
aanbieders die in staat zijn om aan de 
vooraf wettelijk vastgelegde voorwaarden 
te voldoen, ongeacht hun rechtsvorm 
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wordt toegestaan diensten te verrichten 
voor zover zij daarbij de in het primaire 
recht verankerde beginselen van gelijke 
behandeling, non-discriminatie en 
transparantie in acht nemen;

Or. de

Amendement 201
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie formeel om 
andere modaliteiten voor de selectie van 
aanbieders te erkennen, zoals "in-house 
opdrachten" en 
"concessieovereenkomsten", en verzoekt 
de Commissie uitdrukkelijk een gelijke 
waarde te hechten aan alle mogelijke 
manieren voor het uitbesteden en 
financieren van SDAB; verzoekt om de 
uitbreiding van de "in-house opdrachten", 
zodat daarvoor dienstenaanbieders in 
aanmerking komen die voldoen aan 
specifieke criteria van algemeen belang;

21. verzoekt de Commissie formeel om 
andere modaliteiten voor de selectie van 
aanbieders te erkennen, zoals "in-house 
opdrachten" en 
"concessieovereenkomsten", en verzoekt 
de Commissie uitdrukkelijk een gelijke 
waarde te hechten aan alle mogelijke 
manieren voor het uitbesteden en 
financieren van SDAB; verzoekt om de 
uitbreiding van de "in-house opdrachten", 
zodat daarvoor dienstenaanbieders in 
aanmerking komen die voldoen aan 
specifieke criteria van algemeen belang;
verzoekt voorts om erkenning van 
beproefde procedures van de lidstaten die 
op het principe zijn gebaseerd dat alle 
aanbieders die in staat zijn om aan de 
vooraf wettelijk vastgelegde voorwaarden 
te voldoen, ongeacht hun rechtsvorm 
wordt toegestaan diensten te verrichten 
voor zover zij daarbij de in het primaire 
recht verankerde beginselen van gelijke 
behandeling, non-discriminatie en 
transparantie in acht nemen;

Or. de
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Amendement 202
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. steunt de normatieve verankering van 
een praktische "in-house"
aanbestedingsmogelijkheid voor SDAB, 
die is gebaseerd op het model van de 
herziene Verordening (EG) nr. 1370/2007 
betreffende het openbaar personenvervoer 
per spoor en over de weg, dat erin zou 
voorzien dat iedere bevoegde lokale 
autoriteit kan besluiten de diensten zelf te 
verlenen of opdrachten voor het uitvoeren 
van openbare diensten te gunnen aan een 
juridisch gescheiden entiteit waarover de 
bevoegde lokale autoriteit controle 
uitoefent op eenzelfde manier als waarop 
zij controle uitoefent over haar eigen 
domein;

Schrappen

Or. en

Amendement 203
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. steunt de normatieve verankering van 
een praktische "in-house"
aanbestedingsmogelijkheid voor SDAB, 
die is gebaseerd op het model van de 
herziene Verordening (EG) nr. 1370/2007 
betreffende het openbaar personenvervoer 
per spoor en over de weg, dat erin zou 
voorzien dat iedere bevoegde lokale 
autoriteit kan besluiten de diensten zelf te 
verlenen of opdrachten voor het uitvoeren 
van openbare diensten te gunnen aan een 

Schrappen
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juridisch gescheiden entiteit waarover de 
bevoegde lokale autoriteit controle 
uitoefent op eenzelfde manier als waarop 
zij controle uitoefent over haar eigen 
domein;

Or. de

Amendement 204
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. steunt de normatieve verankering van 
een praktische "in-house"
aanbestedingsmogelijkheid voor SDAB, 
die is gebaseerd op het model van de 
herziene Verordening (EG) nr. 1370/2007 
betreffende het openbaar personenvervoer 
per spoor en over de weg, dat erin zou 
voorzien dat iedere bevoegde lokale 
autoriteit kan besluiten de diensten zelf te 
verlenen of opdrachten voor het uitvoeren 
van openbare diensten te gunnen aan een 
juridisch gescheiden entiteit waarover de 
bevoegde lokale autoriteit controle 
uitoefent op eenzelfde manier als waarop 
zij controle uitoefent over haar eigen 
domein;

22. steunt de normatieve verankering van 
een praktische "in-house"
aanbestedingsmogelijkheid voor SDAB, 
die is gebaseerd op het model van de 
herziene Verordening (EG) nr. 1370/2007 
betreffende het openbaar personenvervoer 
per spoor en over de weg, waarbij "in 
house" aanbestedingen slechts in 
uitzonderlijke gevallen mogen 
plaatsvinden en de uitvoering van 
transparante openbare 
aanbestedingsprocedures in geen geval 
mag worden verhinderd;

Or. de

Amendement 205
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. steunt de normatieve verankering van 22. steunt de verankering van een 
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een praktische "in-house"
aanbestedingsmogelijkheid voor SDAB, 
die is gebaseerd op het model van de 
herziene Verordening (EG) nr. 1370/2007 
betreffende het openbaar personenvervoer 
per spoor en over de weg, dat erin zou 
voorzien dat iedere bevoegde lokale 
autoriteit kan besluiten de diensten zelf te 
verlenen of opdrachten voor het uitvoeren 
van openbare diensten te gunnen aan een 
juridisch gescheiden entiteit waarover de 
bevoegde lokale autoriteit controle 
uitoefent op eenzelfde manier als waarop 
zij controle uitoefent over haar eigen 
domein;

praktische "in-house"
aanbestedingsmogelijkheid voor SDAB, 
die is gebaseerd op het model van de 
herziene Verordening (EG) nr. 1370/2007 
betreffende het openbaar personenvervoer 
per spoor en over de weg, dat erin zou 
voorzien dat iedere bevoegde lokale 
autoriteit kan besluiten de diensten zelf te 
verlenen of opdrachten voor het uitvoeren 
van openbare diensten te gunnen aan een 
juridisch gescheiden entiteit waarover de 
bevoegde lokale autoriteit controle 
uitoefent op eenzelfde manier als waarop 
zij controle uitoefent over haar eigen 
domein;

Or. en

Amendement 206
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. steunt de normatieve verankering van 
een praktische "in-house"
aanbestedingsmogelijkheid voor SDAB, 
die is gebaseerd op het model van de 
herziene Verordening (EG) nr. 1370/2007 
betreffende het openbaar personenvervoer 
per spoor en over de weg, dat erin zou 
voorzien dat iedere bevoegde lokale 
autoriteit kan besluiten de diensten zelf te 
verlenen of opdrachten voor het uitvoeren 
van openbare diensten te gunnen aan een 
juridisch gescheiden entiteit waarover de 
bevoegde lokale autoriteit controle 
uitoefent op eenzelfde manier als waarop 
zij controle uitoefent over haar eigen 
domein;

22. steunt de normatieve verankering van 
een praktische "in-house"
aanbestedingsmogelijkheid voor DAB, met 
inbegrip van SDAB, die is gebaseerd op 
het model van de herziene Verordening 
(EG) nr. 1370/2007 betreffende het 
openbaar personenvervoer per spoor en 
over de weg, dat erin zou voorzien dat 
iedere bevoegde lokale autoriteit kan 
besluiten de diensten zelf te verlenen of 
opdrachten voor het uitvoeren van 
openbare diensten te gunnen aan een 
juridisch gescheiden entiteit waarover de 
bevoegde lokale autoriteit controle 
uitoefent op eenzelfde manier als waarop 
zij controle uitoefent over haar eigen 
domein;

Or. en
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Amendement 207
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. meent dat lokale autoriteiten moeten 
worden betrokken bij een voortdurend 
bottom-upproces voor het onderzoeken
van regels betreffende 
overheidsopdrachten, teneinde 
discrepanties tussen de regels en praktische 
organisatiemethoden te voorkomen;

23. meent dat lokale autoriteiten moeten 
worden betrokken bij de uitwerking van 
regels betreffende overheidsopdrachten, 
teneinde discrepanties tussen de regels en 
praktische organisatiemethoden te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 208
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. meent dat lokale autoriteiten moeten 
worden betrokken bij een voortdurend 
bottom-upproces voor het onderzoeken van 
regels betreffende overheidsopdrachten, 
teneinde discrepanties tussen de regels en 
praktische organisatiemethoden te 
voorkomen;

23. meent dat regionale en lokale 
autoriteiten moeten worden betrokken bij 
een voortdurend bottom-upproces voor het 
onderzoeken van regels betreffende 
overheidsopdrachten, teneinde 
discrepanties tussen de regels en praktische 
organisatiemethoden te voorkomen;

Or. pt

Amendement 209
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 
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Ontwerpresolutie Amendement

23. meent dat lokale autoriteiten moeten 
worden betrokken bij een voortdurend 
bottom-upproces voor het onderzoeken van 
regels betreffende overheidsopdrachten, 
teneinde discrepanties tussen de regels en 
praktische organisatiemethoden te 
voorkomen;

23. meent dat lokale autoriteiten moeten 
worden betrokken bij een voortdurend 
bottom-upproces voor het onderzoeken van 
regels betreffende overheidsopdrachten, 
teneinde discrepanties tussen de regels en 
de concrete, uit de praktijk voortvloeiende 
behoeften te voorkomen;

Or. it

Amendement 210
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. meent dat lokale autoriteiten moeten 
worden betrokken bij een voortdurend 
bottom-upproces voor het onderzoeken
van regels betreffende 
overheidsopdrachten, teneinde 
discrepanties tussen de regels en praktische 
organisatiemethoden te voorkomen;

23. meent dat lokale autoriteiten moeten 
worden betrokken bij een voortdurend 
bottom-upproces voor het evalueren van 
regels betreffende overheidsopdrachten, 
teneinde discrepanties tussen de regels en 
praktische organisatiemethoden te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 211
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. meent dat lokale autoriteiten moeten 
worden betrokken bij een voortdurend 
bottom-upproces voor het onderzoeken van 
regels betreffende overheidsopdrachten, 
teneinde discrepanties tussen de regels en 

23. meent dat lokale autoriteiten en de 
sociale partners moeten worden betrokken 
bij een voortdurend bottom-upproces voor 
het onderzoeken van regels betreffende 
overheidsopdrachten, teneinde 
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praktische organisatiemethoden te 
voorkomen;

discrepanties tussen de regels en praktische 
organisatiemethoden te voorkomen;

Or. de

Amendement 212
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt om een herdefiniëring van 
het concept van "economisch voordeligste 
aanbieding", teneinde nationale en lokale 
sociale en kwaliteitscriteria voor de 
levering van SDAB als verplichte eis op te 
nemen in overheidsopdrachten, met 
inbegrip van 
onderaanbestedingopdrachten;

Schrappen

Or. en

Amendement 213
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt om een herdefiniëring van 
het concept van "economisch voordeligste 
aanbieding", teneinde nationale en lokale 
sociale en kwaliteitscriteria voor de 
levering van SDAB als verplichte eis op te
nemen in overheidsopdrachten, met 
inbegrip van 
onderaanbestedingopdrachten;

Schrappen

Or. de
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Amendement 214
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt om een herdefiniëring van 
het concept van "economisch voordeligste 
aanbieding", teneinde nationale en lokale 
sociale en kwaliteitscriteria voor de 
levering van SDAB als verplichte eis op te 
nemen in overheidsopdrachten, met 
inbegrip van 
onderaanbestedingopdrachten;

24. pleit ervoor om in 
aanbestedingsprocedures kwalitatieve 
criteria op te nemen, met name op sociaal 
en milieugebied en met betrekking tot fair 
trade; geeft in overweging de toepassing 
van deze criteria verplicht te stellen; 
verzoekt erom rekening te houden met de 
specifieke status van non-profitaanbieders 
en deze status te handhaven; wijst 
nadrukkelijk op het gebrek aan 
duidelijkheid op het vlak van sociaal 
verantwoorde overheidsopdrachten en 
vestigt de aandacht op de wijzigingen in 
het wetgevingskader die uit het Verdrag 
van Lissabon en het Handvest van de 
grondrechten voortvloeien, en verwacht 
dat de Commissie de relevante bepalingen 
op gepaste wijze zal implementeren; 
verzoekt de Commissie de methode van 
gunning op basis van het goedkoopste 
aanbod te schrappen;

Or. en

Amendement 215
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt om een herdefiniëring van het 
concept van "economisch voordeligste 
aanbieding", teneinde nationale en lokale 
sociale en kwaliteitscriteria voor de 
levering van SDAB als verplichte eis op te 
nemen in overheidsopdrachten, met 

24. verzoekt om een herdefiniëring van het 
concept van "economisch voordeligste 
aanbieding", met name zodanig dat onder 
"economische voordelig" niet 
automatisch "tegen de laagste prijs"
wordt verstaan; is van mening dat 
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inbegrip van 
onderaanbestedingopdrachten;

nationale en lokale sociale en 
kwaliteitscriteria voor de levering van 
SDAB als verplichte eis moeten worden 
opgenomen in overheidsopdrachten, met 
inbegrip van 
onderaanbestedingopdrachten;

Or. de

Amendement 216
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt om een herdefiniëring van het 
concept van "economisch voordeligste 
aanbieding", teneinde nationale en lokale 
sociale en kwaliteitscriteria voor de 
levering van SDAB als verplichte eis op te 
nemen in overheidsopdrachten, met 
inbegrip van 
onderaanbestedingopdrachten;

24. verzoekt om een herdefiniëring van het 
concept van "economisch voordeligste 
aanbieding", teneinde nationale en lokale 
sociale criteria, met name met betrekking 
tot arbeidsomstandigheden, beloning, 
gezondheidsbescherming en insluiting, en 
milieu- en kwaliteitscriteria voor de 
levering van SDAB als verplichte eis op te 
nemen in overheidsopdrachten, met 
inbegrip van 
onderaanbestedingopdrachten;

Or. it

Amendement 217
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt om een herdefiniëring van het 
concept van "economisch voordeligste 
aanbieding", teneinde nationale en lokale 
sociale en kwaliteitscriteria voor de 
levering van SDAB als verplichte eis op te 

24. verzoekt om een herdefiniëring van het 
concept van "economisch voordeligste 
aanbieding", teneinde nationale en lokale 
sociale en kwaliteitscriteria – die aan 
internationaal overeengekomen normen 
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nemen in overheidsopdrachten, met 
inbegrip van 
onderaanbestedingopdrachten;

voldoen (bijvoorbeeld de ILO-verdragen) 
– voor de levering van SDAB als 
verplichte eis op te nemen in 
overheidsopdrachten, met inbegrip van 
onderaanbestedingopdrachten;

Or. en

Amendement 218
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt om een herdefiniëring van het 
concept van "economisch voordeligste 
aanbieding", teneinde nationale en lokale 
sociale en kwaliteitscriteria voor de 
levering van SDAB als verplichte eis op te 
nemen in overheidsopdrachten, met 
inbegrip van 
onderaanbestedingopdrachten;

24. verzoekt om een uitbreiding van het 
concept van "economisch voordeligste 
aanbieding", indien nationale, regionale en 
lokale sociale criteria voor de levering van 
SDAB als verplichte eis worden 
opgenomen in overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 219
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om initiatieven te steunen die tot 
de vaststelling van een socialere en 
groenere agenda bijdragen door de 
Europese Commissie aan te sporen een 
gids over sociale aanbestedingen te 
publiceren;

Or. en
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Amendement 220
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Kopje vóór paragraaf 25 (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

; Initiatief ter bevordering van 
hervormingen

Or. en

Amendement 221
Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat de problemen die 
aanbieders van SDAB hebben vastgesteld, 
onmiddellijk opgelost moeten worden;

25. benadrukt dat de problemen die 
aanbieders van SDAB hebben vastgesteld, 
onmiddellijk opgelost moeten worden;
acht het essentieel verder te werken op 
basis van een pragmatische aanpak 
waarmee de echte moeilijkheden en de 
mogelijke oplossingen kunnen worden 
vastgesteld; verzoekt de Commissie, 
samen met het Europees Parlement en de 
Raad, een diepgaande studie uit te voeren 
over de werking van een sector binnen de 
SDAB, zoals de sector voor 
dienstverlening aan ouderen, die een 
belangrijke rol zal spelen aangezien de 
EU in de nabije toekomst substantiële 
demografische veranderingen zal 
ondergaan;

Or. en
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Amendement 222
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat de problemen die 
aanbieders van SDAB hebben vastgesteld, 
onmiddellijk opgelost moeten worden;

25. benadrukt dat de problemen die 
aanbieders en ontvangers van SDAB 
hebben vastgesteld, onmiddellijk opgelost 
moeten worden;

Or. cs

Amendement 223
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. erkent de grote waarde van 
wederzijds leren en de uitwisseling van 
goede praktijken voor het stimuleren en 
bevorderen van de verdere modernisering 
van SDAB in verschillende lidstaten en 
dringt er bij de Commissie op aan om 
dergelijke activiteiten proactief te blijven 
initiëren en ondersteunen;

Or. en

Amendement 224
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt om een 
hervormingsprogramma dat aanpassing 
en opheldering via wetgeving mogelijk 

Schrappen
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maakt op Europees niveau, ter 
ondersteuning van de specifieke 
eigenschappen van SDAB;

Or. en

Amendement 225
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt om een 
hervormingsprogramma dat aanpassing en 
opheldering via wetgeving mogelijk maakt 
op Europees niveau, ter ondersteuning van
de specifieke eigenschappen van SDAB;

26. verzoekt om een 
hervormingsprogramma dat aanpassing en 
opheldering via wetgeving mogelijk maakt 
op Europees niveau, ter ondersteuning van 
de specifieke eigenschappen van SDAB
zonder winstoogmerk;

Or. en

Amendement 226
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt om een 
hervormingsprogramma dat aanpassing en 
opheldering via wetgeving mogelijk maakt 
op Europees niveau, ter ondersteuning van 
de specifieke eigenschappen van SDAB;

26. verzoekt om een 
hervormingsprogramma dat aanpassing en 
opheldering via wetgeving mogelijk maakt 
op Europees niveau, ter ondersteuning van 
de specifieke eigenschappen van SDAB; is 
van mening dat de invoering van een 
verplicht kader voor bepaalde categorieën 
SDAB dient te worden verkend;

Or. en
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Amendement 227
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt om een 
hervormingsprogramma dat aanpassing en 
opheldering via wetgeving mogelijk maakt 
op Europees niveau, ter ondersteuning van 
de specifieke eigenschappen van SDAB;

26. verzoekt om een 
hervormingsprogramma dat aanpassing en 
opheldering via wetgeving mogelijk maakt 
op Europees niveau, ter ondersteuning van 
de specifieke eigenschappen van SDAB; is 
evenwel gekant tegen iedere wijziging van 
de Europese wetgeving of de vaststelling 
van een EU-kaderrichtlijn inzake SDAB;

Or. de

Amendement 228
Françoise Castex

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt om een 
hervormingsprogramma dat aanpassing en 
opheldering via wetgeving mogelijk maakt 
op Europees niveau, ter ondersteuning van 
de specifieke eigenschappen van SDAB;

26. verzoekt om een 
hervormingsprogramma dat aanpassing en 
opheldering via wetgeving mogelijk maakt 
op Europees niveau, ter ondersteuning van 
de specifieke eigenschappen van SDAB, 
met name met betrekking tot de 
beginselen van het Handvest van 
grondrechten van de Europese Unie;

Or. en

Amendement 229
Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. wijst erop dat een breed scala aan 
sociale diensten is uitgesloten van het 
toepassingsgebied van de richtlijn 
betreffende diensten op de interne markt; 
hoopt dat de Commissie spoedig een 
balans zal opmaken van de omzetting van 
die uitzonderingsbepalingen;

Or. en

Amendement 230
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat het Comité voor 
sociale bescherming een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd aan het begrip en 
de rol van SDAB, maar dat het 
onvoldoende representatief of transparant 
is om de drijvende kracht achter een 
hervormingsprogramma te zijn;

27. is van mening dat het Comité voor 
sociale bescherming een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd aan het begrip en 
de rol van SDAB;

Or. de

Amendement 231
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat het Comité voor 
sociale bescherming een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd aan het begrip en 
de rol van SDAB, maar dat het 
onvoldoende representatief of transparant 

27. is van mening dat het Comité voor 
sociale bescherming een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd aan het begrip en 
de rol van SDAB en meer 
representativiteit en transparantie moet 
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is om de drijvende kracht achter een 
hervormingsprogramma te zijn;

verkrijgen om een waardevolle partner bij 
een hervormingsprogramma te kunnen 
zijn;

Or. it

Amendement 232
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. stelt de oprichting voor van een task 
force op hoog niveau waarin meerdere 
belanghebbende partijen zijn 
vertegenwoordigd – aanvankelijk voor een 
termijn van twee jaar – die open, flexibel 
en transparant is, teneinde de uitvoering 
na te streven van de beleidsinitiatieven die 
in dit verslag en in de aanbevelingen van 
het derde forum, het tweede tweejaarlijkse 
verslag van de Commissie en de SPC-
rapporten alsmede in andere relevante 
voorstellen zijn vastgesteld; teneinde een 
volledig onderzoek op te zetten van alle 
regels, in het bijzonder regels betreffende 
staatssteun en overheidsopdrachten, die 
van invloed zijn op SDAB en teneinde te 
onderzoeken hoe deze opnieuw 
geformuleerd moeten worden, zodat de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten 
ten aanzien van de definiëring en levering 
van SDAB worden geëerbiedigd en 
gesteund, daarbij rekening houdend met 
de huidige herziening van de regels door 
de Commissie;

Schrappen

Or. de
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Amendement 233
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. stelt de oprichting voor van een task 
force op hoog niveau waarin meerdere 
belanghebbende partijen zijn 
vertegenwoordigd – aanvankelijk voor een 
termijn van twee jaar – die open, flexibel 
en transparant is, teneinde de uitvoering 
na te streven van de beleidsinitiatieven die 
in dit verslag en in de aanbevelingen van 
het derde forum, het tweede tweejaarlijkse 
verslag van de Commissie en de SPC-
rapporten alsmede in andere relevante 
voorstellen zijn vastgesteld; teneinde een 
volledig onderzoek op te zetten van alle 
regels, in het bijzonder regels betreffende 
staatssteun en overheidsopdrachten, die 
van invloed zijn op SDAB en teneinde te 
onderzoeken hoe deze opnieuw 
geformuleerd moeten worden, zodat de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten 
ten aanzien van de definiëring en levering 
van SDAB worden geëerbiedigd en 
gesteund, daarbij rekening houdend met 
de huidige herziening van de regels door 
de Commissie;

Schrappen

Or. en

Amendement 234
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. stelt de oprichting voor van een task 
force op hoog niveau waarin meerdere 
belanghebbende partijen zijn 

Schrappen
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vertegenwoordigd – aanvankelijk voor een 
termijn van twee jaar – die open, flexibel 
en transparant is, teneinde de uitvoering 
na te streven van de beleidsinitiatieven die 
in dit verslag en in de aanbevelingen van 
het derde forum, het tweede tweejaarlijkse 
verslag van de Commissie en de SPC-
rapporten alsmede in andere relevante 
voorstellen zijn vastgesteld; teneinde een 
volledig onderzoek op te zetten van alle 
regels, in het bijzonder regels betreffende 
staatssteun en overheidsopdrachten, die 
van invloed zijn op SDAB en teneinde te 
onderzoeken hoe deze opnieuw 
geformuleerd moeten worden, zodat de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten 
ten aanzien van de definiëring en levering 
van SDAB worden geëerbiedigd en 
gesteund, daarbij rekening houdend met 
de huidige herziening van de regels door 
de Commissie;

Or. de

Amendement 235
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. stelt de oprichting voor van een task 
force op hoog niveau waarin meerdere 
belanghebbende partijen zijn 
vertegenwoordigd – aanvankelijk voor een 
termijn van twee jaar – die open, flexibel 
en transparant is, teneinde de uitvoering 
na te streven van de beleidsinitiatieven die 
in dit verslag en in de aanbevelingen van 
het derde forum, het tweede tweejaarlijkse 
verslag van de Commissie en de SPC-
rapporten alsmede in andere relevante 
voorstellen zijn vastgesteld; teneinde een 
volledig onderzoek op te zetten van alle 
regels, in het bijzonder regels betreffende 

Schrappen



AM\861496NL.doc 117/143 PE460.966v01-00

NL

staatssteun en overheidsopdrachten, die 
van invloed zijn op SDAB en teneinde te 
onderzoeken hoe deze opnieuw 
geformuleerd moeten worden, zodat de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten 
ten aanzien van de definiëring en levering 
van SDAB worden geëerbiedigd en 
gesteund, daarbij rekening houdend met 
de huidige herziening van de regels door 
de Commissie;

Or. it

Amendement 236
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. stelt de oprichting voor van een task 
force op hoog niveau waarin meerdere 
belanghebbende partijen zijn 
vertegenwoordigd – aanvankelijk voor een 
termijn van twee jaar – die open, flexibel 
en transparant is, teneinde de uitvoering 
na te streven van de beleidsinitiatieven die 
in dit verslag en in de aanbevelingen van 
het derde forum, het tweede tweejaarlijkse 
verslag van de Commissie en de SPC-
rapporten alsmede in andere relevante 
voorstellen zijn vastgesteld; teneinde een 
volledig onderzoek op te zetten van alle 
regels, in het bijzonder regels betreffende 
staatssteun en overheidsopdrachten, die 
van invloed zijn op SDAB en teneinde te 
onderzoeken hoe deze opnieuw 
geformuleerd moeten worden, zodat de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten 
ten aanzien van de definiëring en levering 
van SDAB worden geëerbiedigd en 
gesteund, daarbij rekening houdend met 
de huidige herziening van de regels door 

28. vraagt de Commissie om te 
onderzoeken of de oprichting, met 
raadpleging van de verschillende 
belanghebbenden, van een Europees 
waarnemingscentrum voor sociale 
diensten dat informatie verzamelt van 
verschillende bronnen uit de lidstaten een 
adequaat instrument zou zijn om goede 
praktijken op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau te bevorderen en een 
volledig onderzoek op te zetten van alle 
regels, in het bijzonder regels betreffende 
staatssteun en overheidsopdrachten, die 
van invloed zijn op SDAB en teneinde te 
onderzoeken hoe deze opnieuw 
geformuleerd moeten worden;
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de Commissie;

Or. en

Amendement 237
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. stelt de oprichting voor van een task 
force op hoog niveau waarin meerdere 
belanghebbende partijen zijn 
vertegenwoordigd – aanvankelijk voor een 
termijn van twee jaar – die open, flexibel 
en transparant is, teneinde de uitvoering na 
te streven van de beleidsinitiatieven die in 
dit verslag en in de aanbevelingen van het 
derde forum, het tweede tweejaarlijkse 
verslag van de Commissie en de SPC-
rapporten alsmede in andere relevante 
voorstellen zijn vastgesteld; teneinde een 
volledig onderzoek op te zetten van alle 
regels, in het bijzonder regels betreffende 
staatssteun en overheidsopdrachten, die 
van invloed zijn op SDAB en teneinde te 
onderzoeken hoe deze opnieuw 
geformuleerd moeten worden, zodat de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten 
ten aanzien van de definiëring en levering 
van SDAB worden geëerbiedigd en 
gesteund, daarbij rekening houdend met 
de huidige herziening van de regels door 
de Commissie;

28. stelt de oprichting voor van een task 
force op hoog niveau waarin meerdere 
belanghebbende partijen zijn 
vertegenwoordigd – aanvankelijk voor een 
termijn van twee jaar – die open, flexibel 
en transparant is, teneinde de uitvoering na 
te streven van de beleidsinitiatieven die in 
dit verslag en in de aanbevelingen van het 
derde forum, het tweede tweejaarlijkse 
verslag van de Commissie en de SPC-
rapporten alsmede in andere relevante 
voorstellen zijn vastgesteld;

Or. en

Amendement 238
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 
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Ontwerpresolutie Amendement

28. stelt de oprichting voor van een task 
force op hoog niveau waarin meerdere 
belanghebbende partijen zijn 
vertegenwoordigd – aanvankelijk voor een 
termijn van twee jaar – die open, flexibel
en transparant is, teneinde de uitvoering na 
te streven van de beleidsinitiatieven die in 
dit verslag en in de aanbevelingen van het 
derde forum, het tweede tweejaarlijkse 
verslag van de Commissie en de SPC-
rapporten alsmede in andere relevante 
voorstellen zijn vastgesteld; teneinde een 
volledig onderzoek op te zetten van alle 
regels, in het bijzonder regels betreffende 
staatssteun en overheidsopdrachten, die 
van invloed zijn op SDAB en teneinde te 
onderzoeken hoe deze opnieuw 
geformuleerd moeten worden, zodat de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten ten 
aanzien van de definiëring en levering van 
SDAB worden geëerbiedigd en gesteund, 
daarbij rekening houdend met de huidige 
herziening van de regels door de 
Commissie;

28. stelt de oprichting voor van een task 
force op hoog niveau waarin meerdere 
belanghebbende partijen zijn 
vertegenwoordigd – aanvankelijk voor een 
termijn van twee jaar – die open, 
gevarieerd qua samenstelling en 
transparant is, teneinde de uitvoering na te 
streven van de beleidsinitiatieven die in dit 
verslag en in de aanbevelingen van het 
derde forum, het tweede tweejaarlijkse 
verslag van de Commissie en de SPC-
rapporten alsmede in andere relevante 
voorstellen zijn vastgesteld; teneinde de 
aanzet te geven tot de uitwerking van 
regels om SDAB in het positieve recht te 
verankeren en een volledig onderzoek op 
te zetten van alle regels, in het bijzonder 
regels betreffende staatssteun en 
overheidsopdrachten, die van invloed zijn 
op SDAB en teneinde te onderzoeken hoe 
deze opnieuw geformuleerd moeten 
worden, zodat de verantwoordelijkheden 
van de lidstaten ten aanzien van de 
definiëring en levering van SDAB worden 
geëerbiedigd en gesteund, daarbij rekening 
houdend met de huidige herziening van de 
regels door de Commissie; is van mening 
dat de toegang van kwalitatief 
hoogstaande sociale diensten een centrale 
prioriteit dient te zijn van het Europees 
platform tegen armoede en binnen de 
voorgestelde task force dient te worden 
besproken;

Or. en

Amendement 239
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 
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Ontwerpresolutie Amendement

28. stelt de oprichting voor van een task 
force op hoog niveau waarin meerdere 
belanghebbende partijen zijn 
vertegenwoordigd – aanvankelijk voor een 
termijn van twee jaar – die open, flexibel 
en transparant is, teneinde de uitvoering na 
te streven van de beleidsinitiatieven die in 
dit verslag en in de aanbevelingen van het 
derde forum, het tweede tweejaarlijkse 
verslag van de Commissie en de SPC-
rapporten alsmede in andere relevante 
voorstellen zijn vastgesteld; teneinde een 
volledig onderzoek op te zetten van alle 
regels, in het bijzonder regels betreffende 
staatssteun en overheidsopdrachten, die 
van invloed zijn op SDAB en teneinde te 
onderzoeken hoe deze opnieuw
geformuleerd moeten worden, zodat de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten ten 
aanzien van de definiëring en levering van 
SDAB worden geëerbiedigd en gesteund, 
daarbij rekening houdend met de huidige 
herziening van de regels door de 
Commissie;

28. stelt de oprichting voor van een task 
force op hoog niveau waarin meerdere 
belanghebbende partijen zijn 
vertegenwoordigd – aanvankelijk voor een 
termijn van twee jaar – die open, flexibel 
en transparant is, teneinde de uitvoering na 
te streven van de beleidsinitiatieven die in 
dit verslag en in de aanbevelingen van het 
derde SDAB-forum, het tweede 
tweejaarlijkse verslag van de Commissie 
en de SPC-rapporten alsmede in andere 
relevante voorstellen zijn vastgesteld; 
teneinde een volledig onderzoek op te 
zetten van alle regels, in het bijzonder 
regels betreffende staatssteun en 
overheidsopdrachten, die van invloed zijn 
op SDAB en teneinde te onderzoeken hoe 
deze opnieuw geformuleerd moeten 
worden, zodat de verantwoordelijkheden 
van de lidstaten ten aanzien van de 
definiëring en levering van SDAB worden 
geëerbiedigd en gesteund, daarbij rekening 
houdend met de huidige herziening van de 
regels door de Commissie;

Or. en

Amendement 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. is van mening dat, als onderdeel van 
zijn opdracht, de voorgestelde task force 
tevens innovaties zoals een Europees 
resourcecentrum voor SDAB, een SDAB-
register van de lidstaten, een 
proefprogramma voor ouderenzorg en 
actieprogramma's op basis van het 
facultatieve Europese kwaliteitskader 

Schrappen
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onder de loep moet nemen;

Or. en

Amendement 241
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. is van mening dat, als onderdeel van 
zijn opdracht, de voorgestelde task force 
tevens innovaties zoals een Europees 
resourcecentrum voor SDAB, een SDAB-
register van de lidstaten, een 
proefprogramma voor ouderenzorg en 
actieprogramma's op basis van het 
facultatieve Europese kwaliteitskader 
onder de loep moet nemen;

Schrappen

Or. de

Amendement 242
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. is van mening dat, als onderdeel van 
zijn opdracht, de voorgestelde task force 
tevens innovaties zoals een Europees 
resourcecentrum voor SDAB, een SDAB-
register van de lidstaten, een 
proefprogramma voor ouderenzorg en 
actieprogramma's op basis van het 
facultatieve Europese kwaliteitskader 
onder de loep moet nemen;

Schrappen

Or. it
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Amendement 243
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. is van mening dat, als onderdeel van 
zijn opdracht, de voorgestelde task force 
tevens innovaties zoals een Europees 
resourcecentrum voor SDAB, een SDAB-
register van de lidstaten, een 
proefprogramma voor ouderenzorg en 
actieprogramma's op basis van het 
facultatieve Europese kwaliteitskader 
onder de loep moet nemen;

29. onderstreept de noodzaak om de 
rechtsonzekerheid omtrent de uitvoering 
van SDAB weg te nemen en een 
uitgebreide studie te maken van de 
werking van SDAB;

Or. en

Amendement 244
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. is van mening dat, als onderdeel van 
zijn opdracht, de voorgestelde task force 
tevens innovaties zoals een Europees 
resourcecentrum voor SDAB, een SDAB-
register van de lidstaten, een 
proefprogramma voor ouderenzorg en 
actieprogramma's op basis van het 
facultatieve Europese kwaliteitskader 
onder de loep moet nemen;

29. is van mening dat, als onderdeel van 
zijn opdracht, de voorgestelde task force 
tevens innovaties zoals een Europees 
resourcecentrum voor SDAB, een SDAB-
register van de lidstaten, een aantal 
proefprogramma's voor ouderenzorg, 
daklozen, kinderopvang en personen met 
een handicap en actieprogramma's op 
basis van het facultatieve Europese 
kwaliteitskader onder de loep moet nemen;

Or. en
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Amendement 245
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. is van mening dat, als onderdeel van 
zijn opdracht, de voorgestelde task force 
tevens innovaties zoals een Europees 
resourcecentrum voor SDAB, een SDAB-
register van de lidstaten, een 
proefprogramma voor ouderenzorg en 
actieprogramma's op basis van het 
facultatieve Europese kwaliteitskader 
onder de loep moet nemen;

29. is van mening dat, als onderdeel van 
zijn opdracht, de voorgestelde task force 
tevens innovaties zoals een SDAB-
databank van de lidstaten, een 
proefprogramma voor ouderenzorg en 
actieprogramma's op basis van het 
facultatieve Europese kwaliteitskader 
onder de loep moet nemen;

Or. en

Amendement 246
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. stelt voor om een Europees 
resourcecentrum voor SDAB op te richten 
dat als technisch referentiepunt voor de 
lidstaten, de Commissie en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld op Europees 
niveau fungeert, dienst doet als 
mechanisme voor vroegtijdige 
waarschuwing in het geval van inbreuken 
op de wetgeving inzake SDAB, op eigen 
initiatief of op verzoek van het Europees 
Parlement, het Comité van de Regio's, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
adviezen opstelt, subsidies verleent voor 
onderzoek en studies op het gebied van 
SDAB een sleutelrol vervult bij de 
uitwisseling van goede praktijken tussen 
de lidstaten;
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Or. en

Amendement 247
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt om een vierde Europees 
forum over SDAB, dat georganiseerd 
wordt door de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken van het 
Parlement, teneinde het initiatief van het 
verslag-Ferreira van 2007 voort te zetten 
en teneinde de voortgang op het gebied 
van hervorming te beoordelen; en 
verzoekt dat de task force een 
voortgangsrapport overhandigt aan het 
vierde forum om het forum continuïteit, 
richting en inhoud te verschaffen;

Schrappen

Or. it

Amendement 248
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt om een vierde Europees 
forum over SDAB, dat georganiseerd 
wordt door de Commissie werkgelegenheid 
en sociale zaken van het Parlement, 
teneinde het initiatief van het verslag-
Ferreira van 2007 voort te zetten en 
teneinde de voortgang op het gebied van 
hervorming te beoordelen; en verzoekt dat 
de task force een voortgangsrapport 
overhandigt aan het vierde forum om het 
forum continuïteit, richting en inhoud te 

30. verzoekt om een vierde Europees 
forum over SDAB, dat georganiseerd 
wordt door de Commissie werkgelegenheid 
en sociale zaken en de Commissie interne 
markt en consumentenbescherming van 
het Parlement, teneinde het initiatief van 
het verslag-Ferreira van 2007 voort te 
zetten en teneinde de voortgang op het 
gebied van hervorming te beoordelen; en 
verzoekt dat de task force een 
voortgangsrapport overhandigt aan het 
vierde forum om het forum continuïteit, 
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verschaffen; richting en inhoud te verschaffen;

Or. de

Amendement 249
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. dringt erop aan dat het voorzitterschap 
van de task force berust bij het 
DG Sociale Zaken van de Commissie; dat 
tot zijn leden behoren het 
DG Mededinging, het DG Interne markt 
en diensten, het DG Milieu en het 
DG Gezondheid en consumenten, de Raad 
Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 
Volksgezondheid en Consumentzaken 
(EPSCO), de sociale partners en
organisaties in het maatschappelijke 
middenveld die zich bezighouden met 
SDAB; dat, met het oog op hun 
democratisch mandaat, zowel het 
Parlement als het Comité van de Regio's 
een centrale rol moeten spelen; en dat 
ondernemingen en belanghebbende 
partijen op het gebied van sociale 
economie, met inbegrip van 
vrijwilligersorganisaties, alsmede lokale 
autoriteiten vertegenwoordigd moeten 
zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 250
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 
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Ontwerpresolutie Amendement

31. dringt erop aan dat het voorzitterschap 
van de task force berust bij het 
DG Sociale Zaken van de Commissie; dat 
tot zijn leden behoren het 
DG Mededinging, het DG Interne markt 
en diensten, het DG Milieu en het 
DG Gezondheid en consumenten, de Raad 
Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 
Volksgezondheid en Consumentzaken 
(EPSCO), de sociale partners en 
organisaties in het maatschappelijke 
middenveld die zich bezighouden met 
SDAB; dat, met het oog op hun 
democratisch mandaat, zowel het 
Parlement als het Comité van de Regio's 
een centrale rol moeten spelen; en dat 
ondernemingen en belanghebbende 
partijen op het gebied van sociale 
economie, met inbegrip van 
vrijwilligersorganisaties, alsmede lokale 
autoriteiten vertegenwoordigd moeten 
zijn;

Schrappen

Or. de

Amendement 251
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. dringt erop aan dat het voorzitterschap 
van de task force berust bij het 
DG Sociale Zaken van de Commissie; dat 
tot zijn leden behoren het 
DG Mededinging, het DG Interne markt 
en diensten, het DG Milieu en het 
DG Gezondheid en consumenten, de Raad 
Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 
Volksgezondheid en Consumentzaken 
(EPSCO), de sociale partners en 

Schrappen
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organisaties in het maatschappelijke 
middenveld die zich bezighouden met 
SDAB; dat, met het oog op hun 
democratisch mandaat, zowel het 
Parlement als het Comité van de Regio's 
een centrale rol moeten spelen; en dat 
ondernemingen en belanghebbende 
partijen op het gebied van sociale 
economie, met inbegrip van 
vrijwilligersorganisaties, alsmede lokale 
autoriteiten vertegenwoordigd moeten 
zijn;

Or. it

Amendement 252
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. dringt erop aan dat het voorzitterschap 
van de task force berust bij het DG Sociale 
Zaken van de Commissie; dat tot zijn 
leden behoren het DG Mededinging, het 
DG Interne markt en diensten, het 
DG Milieu en het DG Gezondheid en 
consumenten, de Raad Werkgelegenheid, 
Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 
Consumentzaken (EPSCO), de sociale 
partners en organisaties in het 
maatschappelijke middenveld die zich 
bezighouden met SDAB; dat, met het oog 
op hun democratisch mandaat, zowel het 
Parlement als het Comité van de Regio's 
een centrale rol moeten spelen; en dat 
ondernemingen en belanghebbende 
partijen op het gebied van sociale 
economie, met inbegrip van 
vrijwilligersorganisaties, alsmede lokale 
autoriteiten vertegenwoordigd moeten 
zijn;

31. stelt voor dat de task force wordt 
samengesteld uit vertegenwoordigers van
het DG Economische en financiële zaken
van de Commissie, het DG Mededinging, 
het DG Interne markt en diensten, het DG 
Sociale zaken, het DG Milieu en het 
DG Gezondheid en consumenten, het 
Europees Parlement, het Comité van de 
Regio's, de Europese Raad 
Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 
Volksgezondheid en Consumentzaken 
(EPSCO), lokale autoriteiten en 
organisaties die gebruikers van SDAB 
andere belanghebbende partijen 
vertegenwoordigen;

Or. en
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Amendement 253

Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. dringt erop aan dat het voorzitterschap
van de task force berust bij het DG Sociale 
Zaken van de Commissie; dat tot zijn 
leden behoren het DG Mededinging, het 
DG Interne markt en diensten, het 
DG Milieu en het DG Gezondheid en 
consumenten, de Raad Werkgelegenheid, 
Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 
Consumentzaken (EPSCO), de sociale 
partners en organisaties in het 
maatschappelijke middenveld die zich 
bezighouden met SDAB; dat, met het oog 
op hun democratisch mandaat, zowel het 
Parlement als het Comité van de Regio's 
een centrale rol moeten spelen; en dat 
ondernemingen en belanghebbende partijen 
op het gebied van sociale economie, met 
inbegrip van vrijwilligersorganisaties, 
alsmede lokale autoriteiten 
vertegenwoordigd moeten zijn;

31. dringt erop aan dat het 
covoorzitterschap van de task force berust 
bij het Europees Parlement en de 
Commissie; dat tot zijn leden behoren het 
DG Sociale zaken, het DG Mededinging, 
het DG Interne markt en diensten, het 
DG Milieu en het DG Gezondheid en 
consumenten, de Raad Werkgelegenheid, 
Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 
Consumentzaken (EPSCO), de sociale 
partners en organisaties in het 
maatschappelijke middenveld die zich 
bezighouden met SDAB; dat, met het oog 
op hun democratisch mandaat, zowel het 
Europees Economisch en Sociaal Comité
als het Comité van de Regio's een centrale 
rol moeten spelen; en dat ondernemingen 
en belanghebbende partijen op het gebied 
van sociale economie, met inbegrip van 
vrijwilligersorganisaties, alsmede lokale 
autoriteiten vertegenwoordigd moeten zijn;

Or. en

Amendement 254
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. dringt erop aan dat het voorzitterschap 
van de task force berust bij het DG Sociale 
Zaken van de Commissie; dat tot zijn leden 

31. dringt erop aan dat het voorzitterschap 
van de task force berust bij het DG Sociale 
Zaken van de Commissie; dat tot zijn leden 



AM\861496NL.doc 129/143 PE460.966v01-00

NL

behoren het DG Mededinging, het 
DG Interne markt en diensten, het 
DG Milieu en het DG Gezondheid en 
consumenten, de Raad Werkgelegenheid, 
Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 
Consumentzaken (EPSCO), de sociale 
partners en organisaties in het 
maatschappelijke middenveld die zich 
bezighouden met SDAB; dat, met het oog 
op hun democratisch mandaat, zowel het 
Parlement als het Comité van de Regio's 
een centrale rol moeten spelen; en dat 
ondernemingen en belanghebbende partijen 
op het gebied van sociale economie, met 
inbegrip van vrijwilligersorganisaties, 
alsmede lokale autoriteiten 
vertegenwoordigd moeten zijn;

behoren het DG Mededinging, het 
DG Interne markt en diensten, het 
DG Milieu en het DG Gezondheid en 
consumenten, Directoraat-generaal 
Informatiemaatschappij en media, de 
Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 
Volksgezondheid en Consumentzaken 
(EPSCO), de sociale partners en 
organisaties in het maatschappelijke 
middenveld die zich bezighouden met 
SDAB; dat, met het oog op hun 
democratisch mandaat, zowel het 
Parlement als het Comité van de Regio's 
een centrale rol moeten spelen; en dat 
ondernemingen en belanghebbende partijen 
op het gebied van sociale economie, met 
inbegrip van vrijwilligersorganisaties, 
alsmede lokale autoriteiten 
vertegenwoordigd moeten zijn;

Or. cs

Amendement 255
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. dringt erop aan dat het voorzitterschap 
van de task force berust bij het DG Sociale 
Zaken van de Commissie; dat tot zijn 
leden behoren het DG Mededinging, het 
DG Interne markt en diensten, het 
DG Milieu en het DG Gezondheid en 
consumenten, de Raad Werkgelegenheid, 
Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 
Consumentzaken (EPSCO), de sociale 
partners en organisaties in het 
maatschappelijke middenveld die zich 
bezighouden met SDAB; dat, met het oog 
op hun democratisch mandaat, zowel het 
Parlement als het Comité van de Regio's 
een centrale rol moeten spelen; en dat 
ondernemingen en belanghebbende partijen 

31. dringt erop aan dat het voorzitterschap 
van de task force berust bij de commissaris 
voor Sociale zaken; dat tot zijn leden 
behoren het DG Mededinging, het 
DG Interne markt en diensten, het 
DG Milieu en het DG Gezondheid en 
consumenten, de Raad Werkgelegenheid, 
Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 
Consumentzaken (EPSCO), de sociale 
partners en organisaties in het 
maatschappelijke middenveld die zich 
bezighouden met SDAB; dat, met het oog 
op hun democratisch mandaat, zowel het 
Parlement als het Comité van de Regio's 
een centrale rol moeten spelen; en dat 
ondernemingen en belanghebbende partijen 
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op het gebied van sociale economie, met 
inbegrip van vrijwilligersorganisaties, 
alsmede lokale autoriteiten 
vertegenwoordigd moeten zijn;

op het gebied van sociale economie, met 
inbegrip van vrijwilligersorganisaties, 
alsmede lokale autoriteiten 
vertegenwoordigd moeten zijn;

Or. en

Amendement 256
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. dringt erop aan dat het voorzitterschap 
van de task force berust bij het DG Sociale 
Zaken van de Commissie; dat tot zijn leden 
behoren het DG Mededinging, het 
DG Interne markt en diensten, het 
DG Milieu en het DG Gezondheid en 
consumenten, de Raad Werkgelegenheid, 
Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 
Consumentzaken (EPSCO), de sociale 
partners en organisaties in het 
maatschappelijke middenveld die zich 
bezighouden met SDAB; dat, met het oog
op hun democratisch mandaat, zowel het 
Parlement als het Comité van de Regio's 
een centrale rol moeten spelen; en dat 
ondernemingen en belanghebbende partijen 
op het gebied van sociale economie, met 
inbegrip van vrijwilligersorganisaties, 
alsmede lokale autoriteiten 
vertegenwoordigd moeten zijn;

31. dringt erop aan dat het voorzitterschap 
van het waarnemingscentrum voor sociale 
diensten berust bij het DG Sociale Zaken 
van de Commissie; dat tot zijn leden 
behoren het DG Mededinging, het 
DG Interne markt en diensten, het 
DG Milieu en het DG Gezondheid en 
consumenten, de Raad Werkgelegenheid, 
Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 
Consumentzaken (EPSCO), de sociale 
partners en organisaties in het 
maatschappelijke middenveld die zich 
bezighouden met SDAB; dat, met het oog 
op hun democratisch mandaat, zowel het 
Parlement als het Comité van de Regio's 
een centrale rol moeten spelen; en dat 
ondernemingen en belanghebbende partijen 
op het gebied van sociale economie, met 
inbegrip van vrijwilligersorganisaties, 
alsmede lokale autoriteiten 
vertegenwoordigd moeten zijn;

Or. en

Amendement 257
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Kopje vóór paragraaf 32 (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

Facultatief Europees kwaliteitskader

Or. en

Amendement 258
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 

Ontwerpresolutie Amendement

32. is verheugd over het facultatieve 
Europese kwaliteitskader, maar dringt erop 
aan dat de toepassing van de beginselen 
bewaakt moet worden door middel van de 
voorgestelde kwaliteitscriteria en dat
belanghebbende partijen bij het proces 
betrokken moeten worden;

32. is verheugd over het facultatieve 
Europese kwaliteitskader, maar dringt erop 
aan dat belanghebbende partijen bij het 
proces betrokken moeten worden;

Or. de

Amendement 259
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 

Ontwerpresolutie Amendement

32. is verheugd over het facultatieve 
Europese kwaliteitskader, maar dringt erop 
aan dat de toepassing van de beginselen 
bewaakt moet worden door middel van de 
voorgestelde kwaliteitscriteria en dat 
belanghebbende partijen bij het proces 
betrokken moeten worden;

32. is verheugd over het facultatieve 
Europese kwaliteitskader, maar dringt erop 
aan dat de toepassing van de beginselen 
gewaarborgd moet worden door middel 
van de voorgestelde kwaliteitscriteria en 
dat belanghebbende partijen bij het proces 
betrokken moeten worden;

Or. de
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Amendement 260
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. is verheugd dat de Commissie in de 
kerninitiatieven in de bijlage bij haar 
mededeling over het Europees platform 
tegen armoede en sociale uitsluiting 
voorstelt om op sectoraal niveau een 
facultatief Europees kwaliteitskader voor 
sociale diensten, met inbegrip van 
diensten op het gebied van langdurige 
zorg en daklozen, te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 261
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. is voorstander van de ontwikkeling 
van een facultatief Europees 
kwaliteitskader voor SDAB dat kan 
worden gebruikt als basis voor de 
ontwikkeling van sectorspecifieke 
kwaliteitskaders die aan de behoeften van 
de verschillende typen sociale diensten (op 
het gebied van noodhulp, intramurale 
zorgverlening, kinderopvang, 
gehandicapten, sociale huisvesting, enz.) 
beantwoorden;

Or. en
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Amendement 262
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 

Ontwerpresolutie Amendement

33. dringt erop aan dat de lidstaten het 
facultatieve Europese kwaliteitskader 
gebruiken om kwaliteitsaccreditatie- en 
kwaliteitsbewakingsmethoden op te stellen 
en dat de uitvoering van het facultatieve 
Europese kwaliteitskader wordt 
geëvalueerd aan de hand van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en Protocol nr. 26 van het 
VWEU;

Schrappen

Or. de

Amendement 263
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 

Ontwerpresolutie Amendement

33. dringt erop aan dat de lidstaten het 
facultatieve Europese kwaliteitskader 
gebruiken om kwaliteitsaccreditatie- en
kwaliteitsbewakingsmethoden op te stellen 
en dat de uitvoering van het facultatieve 
Europese kwaliteitskader wordt 
geëvalueerd aan de hand van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en Protocol nr. 26 van het VWEU;

33. dringt erop aan dat de lidstaten het 
facultatieve Europese kwaliteitskader 
gebruiken om 
kwaliteitsbewakingsmethoden op te stellen 
en dat de uitvoering van het facultatieve 
Europese kwaliteitskader wordt 
geëvalueerd aan de hand van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en Protocol nr. 26 van het VWEU;

Or. en
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Amendement 264
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 

Ontwerpresolutie Amendement

33. dringt erop aan dat de lidstaten het 
facultatieve Europese kwaliteitskader 
gebruiken om kwaliteitsaccreditatie- en 
kwaliteitsbewakingsmethoden op te stellen 
en dat de uitvoering van het facultatieve 
Europese kwaliteitskader wordt 
geëvalueerd aan de hand van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en Protocol nr. 26 van het VWEU;

33. dringt erop aan dat de lidstaten het 
facultatieve Europese kwaliteitskader 
gebruiken om machtigings- en 
kwaliteitsbewakingsmethoden op te stellen 
en dat de werking van het facultatieve 
Europese kwaliteitskader wordt 
geëvalueerd aan de hand van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en Protocol nr. 26 van het VWEU;

Or. en

Amendement 265
Proinsias De Rossa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 

Ontwerpresolutie Amendement

33. dringt erop aan dat de lidstaten het 
facultatieve Europese kwaliteitskader 
gebruiken om kwaliteitsaccreditatie- en 
kwaliteitsbewakingsmethoden op te stellen 
en dat de uitvoering van het facultatieve 
Europese kwaliteitskader wordt 
geëvalueerd aan de hand van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en Protocol nr. 26 van het VWEU;

33. dringt erop aan dat de lidstaten het 
facultatieve Europese kwaliteitskader 
gebruiken om kwaliteitsaccreditatie- en 
kwaliteitsbewakingsmethoden op te stellen 
of te verbeteren en dat de uitvoering van 
het facultatieve Europese kwaliteitskader 
wordt geëvalueerd aan de hand van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en Protocol nr. 26 van het 
VWEU;

Or. en
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Amendement 266
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. roept de lidstaten op het scheppen 
van banen en het groeipotentieel in de 
sector sociale, gezondheids- en 
onderwijsdiensten te stimuleren door in de 
bijscholing van personeel te investeren en
voor een aantrekkelijk klimaat voor 
vrijwilligers te zorgen, aangezien 
gekwalificeerde personeelsleden en 
vrijwilligers van essentieel belang zijn 
voor het verlenen van kwalitatief goede 
diensten;

Or. en

Amendement 267
Françoise Castex

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. verzoekt de Europese Commissie 
het verband tussen het in de context van 
het Prometheus-programma beschreven 
kwaliteitskader en het facultatieve 
Europese kwaliteitskader te 
verduidelijken, teneinde verdubbelingen 
te voorkomen;

Or. en
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Amendement 268
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt dat passende, stabiele 
arbeidsomstandigheden en hoogwaardige 
opleidingen essentieel zijn voor de 
levering van hoogwaardige sociale 
diensten;

34. benadrukt dat de volledige eerbiediging 
van de werknemersrechten, de 
ontwikkeling van collectieve 
overeenkomsten en sociale dialoog, 
stabiele en waardige arbeids- en 
beloningsomstandigheden en 
hoogwaardige bij- en nascholing 
essentieel zijn voor de levering van 
hoogwaardige sociale diensten; acht het 
noodzakelijk zwart en ongeregeld werk in 
met name de zorgsector te bestrijden; wijst 
op het feit dat vrijwilligerswerk waardevol 
is maar geen vervanging mag zijn van in 
SDAB geschoolde beroepskrachten wier 
aanwezigheid noodzakelijk is en adequaat 
moet zijn; 

Or. it

Amendement 269
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt dat passende, stabiele 
arbeidsomstandigheden en hoogwaardige 
opleidingen essentieel zijn voor de levering 
van hoogwaardige sociale diensten;

34. benadrukt dat passende, stabiele 
arbeidsomstandigheden en hoogwaardige 
opleidingen voor maatschappelijk werkers 
essentieel zijn voor de levering van 
hoogwaardige sociale diensten;

Or. pl
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Amendement 270
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt dat passende, stabiele 
arbeidsomstandigheden en hoogwaardige
opleidingen essentieel zijn voor de levering 
van hoogwaardige sociale diensten;

34. benadrukt dat passende, stabiele en 
goede arbeidsomstandigheden en 
opleidingen voor werknemers van alle 
leeftijden essentieel zijn voor de levering 
van hoogwaardige sociale diensten;

Or. en

Amendement 271
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt dat passende, stabiele 
arbeidsomstandigheden en hoogwaardige 
opleidingen essentieel zijn voor de levering 
van hoogwaardige sociale diensten;

34. benadrukt dat passende, stabiele 
arbeidsomstandigheden en hoogwaardige 
opleidingen evenals de participatie en het 
mondig maken van gebruikers essentieel 
zijn voor de levering van hoogwaardige 
sociale diensten;

Or. en

Amendement 272
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt dat passende, stabiele 
arbeidsomstandigheden en hoogwaardige 
opleidingen essentieel zijn voor de levering 

34. benadrukt dat passende, stabiele en 
door cao- en minimumlonen aangevulde 
arbeidsomstandigheden en hoogwaardige 
opleidingen essentieel zijn voor de levering 
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van hoogwaardige sociale diensten; van hoogwaardige sociale diensten;

Or. de

Amendement 273
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt dat passende, stabiele 
arbeidsomstandigheden en hoogwaardige 
opleidingen essentieel zijn voor de levering 
van hoogwaardige sociale diensten;

34. benadrukt dat passende, stabiele 
arbeidsomstandigheden en hoogwaardige 
opleidingen essentieel zijn voor de levering 
van hoogwaardige sociale diensten; 
onderstreept tevens dat 
hooggekwalificeerde deskundigen in 
dienst moeten worden genomen;

Or. en

Amendement 274
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. roept de lidstaten op het scheppen 
van banen en het groeipotentieel in de 
sector sociale, gezondheids- en 
onderwijsdiensten te stimuleren door 
migranten en EU-burgers fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en toegang tot 
uitgebreide stelsels voor sociale 
bescherming te bieden;

Or. en
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Amendement 275
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. onderstreept de betekenis van de 
diensten van maatschappelijk werkers en 
benadrukt dat zij regelmatig de geholpen 
gemeenschappen dienen te analyseren;

Or. pl

Amendement 276
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

34 ter. meent dat van de werkzaamheden 
van de maatschappelijk werkers vooral die 
activiteiten van bijzondere betekenis 
moeten zijn, die de motivatie voor het 
aannemen van werk en het starten van 
een opleiding of een bedrijf vergroten, 
teneinde verzelfstandiging en 
zelfvoorziening te bewerkstelligen;

Or. pl

Amendement 277
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. is van mening dat de beginselen van 
het facultatieve Europese kwaliteitskader 
aangewend moeten worden om de 

Schrappen
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verplichte kwaliteitscriteria mede te 
definiëren, zodat deze toegepast kunnen 
worden op de herziene regels betreffende 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 278
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. is van mening dat de beginselen van het 
facultatieve Europese kwaliteitskader 
aangewend moeten worden om de 
verplichte kwaliteitscriteria mede te 
definiëren, zodat deze toegepast kunnen 
worden op de herziene regels betreffende 
overheidsopdrachten;

35. is van mening dat de beginselen van het 
facultatieve Europese kwaliteitskader 
aangewend moeten worden om de 
vrijwillige kwaliteitscriteria mede te 
definiëren, zodat deze toegepast kunnen 
worden op de herziene regels betreffende 
overheidsopdrachten;

Or. de

Amendement 279
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. is van mening dat de beginselen van het 
facultatieve Europese kwaliteitskader 
aangewend moeten worden om de 
verplichte kwaliteitscriteria mede te 
definiëren, zodat deze toegepast kunnen 
worden op de herziene regels betreffende 
overheidsopdrachten;

35. is van mening dat de beginselen van het 
facultatieve Europese kwaliteitskader 
aangewend moeten worden om de 
kwaliteitscriteria mede te definiëren, zodat 
deze toegepast kunnen worden op de 
herziene regels betreffende 
overheidsopdrachten;

Or. it
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Amendement 280
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. is van mening dat de beginselen van het 
facultatieve Europese kwaliteitskader 
aangewend moeten worden om de 
verplichte kwaliteitscriteria mede te 
definiëren, zodat deze toegepast kunnen 
worden op de herziene regels betreffende 
overheidsopdrachten;

35. is van mening dat de beginselen van het 
facultatieve Europese kwaliteitskader 
aangewend zouden kunnen worden om de 
verplichte kwaliteitscriteria mede te 
definiëren, zodat deze toegepast kunnen 
worden op de herziene regels betreffende 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 281
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. is van mening dat de beginselen van het 
facultatieve Europese kwaliteitskader 
aangewend moeten worden om de 
verplichte kwaliteitscriteria mede te 
definiëren, zodat deze toegepast kunnen 
worden op de herziene regels betreffende 
overheidsopdrachten;

35. is van mening dat de beginselen van het 
facultatieve Europese kwaliteitskader en 
van betaling volgens gangbare cao's 
aangewend moeten worden om de 
verplichte kwaliteitscriteria mede te 
definiëren, zodat deze toegepast kunnen 
worden op de herziene regels betreffende 
overheidsopdrachten;

Or. de

Amendement 282
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 
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Ontwerpresolutie Amendement

36. stelt voor dat het ontbreken van een 
verwijzing in het facultatieve Europese 
kwaliteitskader naar de status van 
financierings- of dienstenaanbieder wordt 
hersteld;

Schrappen

Or. en

Amendement 283
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 

Ontwerpresolutie Amendement

36. stelt voor dat het ontbreken van een 
verwijzing in het facultatieve Europese 
kwaliteitskader naar de status van 
financierings- of dienstenaanbieder wordt 
hersteld;

Schrappen

Or. de

Amendement 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 

Ontwerpresolutie Amendement

36. stelt voor dat het ontbreken van een 
verwijzing in het facultatieve Europese 
kwaliteitskader naar de status van 
financierings- of dienstenaanbieder wordt 
hersteld;

36. stelt voor om het facultatieve Europese 
kwaliteitskader verder te verbeteren;

Or. en
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Amendement 285
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 

Ontwerpresolutie Amendement

37. verzoekt haar Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie, de parlementen en regeringen 
van de lidstaten en van de kandidaat-
lidstaten en aan het Comité van de Regio's.

37. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie, de parlementen en regeringen 
van de lidstaten en van de kandidaat-
lidstaten en aan het Comité van de Regio's 
en het Europees Economisch en Sociaal 
Comité.

Or. en


