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Amendement 1
Frank Engel

Ontwerpadvies
Overweging A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de dienstensector 
goed is voor ca. 75% van het bbp en voor 
70% van de totale werkgelegenheid in de 
EU, en dat de onder de dienstenrichtlijn 
vallende diensten 45% van het bbp en 
43% van de werkgelegenheid in de EU 
opleveren, terwijl de intracommunautaire 
handel in diensten slechts 5% van het bbp 
uitmaakt en slechts 8% van de 
mkb-bedrijven in de sector momenteel 
zaken doen in het buitenland,

Or. en

Amendement 2
Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de resultaten van de 
evaluatie en met de door de Commissie 
voor de toekomst geschetste plannen, en 
dringt erop aan dat de nog resterende 
regelgevingsbarrières in de vorm van 
bijvoorbeeld gereserveerde activiteiten, 
verzekeringsplicht of vereisten inzake 
rechtsvorm of kapitaalbezit worden 
geslecht; dringt er bij de Commissie op 
aan zich daarbij met name te 
concentreren op de opheffing van 
onverantwoorde of onevenredige eisen, 
zodat de goede werking van de interne 
markt kan worden gewaarborgd;

1. neemt kennis van de resultaten van de 
evaluatie en van de door de Commissie 
voor de toekomst geschetste plannen; wijst
erop dat de door de Commissie bepleite 
benadering om "de interne dienstenmarkt 
verder uit te bouwen op basis van het 
proces van wederzijdse evaluatie waarin 
de dienstenrichtlijn voorziet" zeer 
waarschijnlijk zal leiden tot verdere 
deregulering, aangezien de beoogde 
"wederzijdse evaluatie" zich vooral zal 
richten op afschaffing van de voor 
dienstverleners bestaande voorschriften, 
terwijl wordt voorbijgegaan aan de sociale 
gevolgen van de omzetting van de 
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richtlijn;

Or. en

Amendement 3
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de resultaten van de 
evaluatie en met de door de Commissie 
voor de toekomst geschetste plannen, en
dringt erop aan dat de nog resterende 
regelgevingsbarrières in de vorm van 
bijvoorbeeld gereserveerde activiteiten, 
verzekeringsplicht of vereisten inzake 
rechtsvorm of kapitaalbezit worden 
geslecht; dringt er bij de Commissie op aan 
zich daarbij met name te concentreren op 
de opheffing van onverantwoorde of 
onevenredige eisen, zodat de goede 
werking van de interne markt kan worden 
gewaarborgd;

1. neemt kennis van de resultaten van de 
evaluatie en is ingenomen met de door de 
Commissie voor de toekomst geschetste 
plannen; dringt erop aan dat de nog
resterende regelgevingsbarrières in de 
vorm van bijvoorbeeld gereserveerde 
activiteiten, verzekeringsplicht of vereisten 
inzake rechtsvorm of kapitaalbezit worden 
geslecht; dringt er bij de Commissie op aan 
zich daarbij met name te concentreren op 
de opheffing van onverantwoorde of 
onevenredige eisen, zodat de goede 
werking van de interne markt kan worden 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 4
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst op het grote 
werkgelegenheidspotentieel van de interne 
markt voor diensten, aangezien de 
dienstensector de afgelopen jaren per 
saldo de enige bron van nieuwe 
werkgelegenheid in de EU is geweest;
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Or. en

Amendement 5
Frank Engel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat het volledige 
potentieel van de interne markt nog niet is 
gerealiseerd en dat de dienstenrichtlijn 
een belangrijk instrument is om dit 
potentieel verder te ontsluiten met het oog 
op de totstandbrenging van duurzame en 
solidaire groei en werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 6
Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat de voorstellen met 
betrekking tot het evaluatieproces eerst en 
vooral nopen tot een adequate 
beoordeling van de mogelijke sociale 
effecten en consequenties die daaraan zijn 
verbonden;

Or. en

Amendement 7
Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
met oplossingen te komen voor problemen 
zoals de verslechtering van de 
arbeidsvoorwaarden, van de 
salariscondities en van de kwaliteit van de 
dienstverlening die het gevolg zijn van de 
deregulering en de verscherpte 
concurrentie;

Or. en

Amendement 8
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat de arbeidsmarkt in de EU 
als gevolg van de crisis op lange termijn 
gefragmenteerd kan blijven en dat er 
behoefte is aan meer politieke 
doortastendheid en aan een vastberaden 
optreden om de verdere ontwikkeling van 
de Europese dienstensector en de handel in 
diensten te bevorderen;

2. wijst erop dat de arbeidsmarkt in de EU 
als gevolg van de crisis in sommige 
lidstaten op lange termijn gefragmenteerd 
kan blijven en dat er behoefte is aan meer 
politieke doortastendheid en aan een 
vastberaden optreden om de verdere 
ontwikkeling van de Europese 
dienstensector en de handel in diensten te 
bevorderen en om de vrije verstrekking 
van grensoverschrijdende diensten 
krachtiger te stimuleren;

Or. en

Amendement 9
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt er met het oog op een 
effectieve en goed functionerende interne 
markt voor diensten bij de Commissie op 
aan de nodige aandacht te besteden aan 
de regelmatige controle en evaluatie van 
het functioneren van de 
éénloketvoorzieningen in de lidstaten, die 
een essentiële rol te vervullen hebben bij 
het op een gebruiksvriendelijke manier 
verschaffen van de nodige actuele 
informatie aan de dienstensector;

Or. en

Amendement 10
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat bepaalde diensten vanwege 
hun specifieke aard zijn uitgesloten van de 
dienstenrichtlijn en dat er eventueel 
behoefte kan zijn aan sectorale EU-
wetgeving;

3. merkt op dat bepaalde diensten vanwege 
hun specifieke aard zijn uitgesloten van de 
dienstenrichtlijn; merkt in dit verband 
voorts op dat er op het gebied van DAB en 
in het bijzonder van SDAB een hoge mate 
van rechtsonzekerheid heerst; wijst erop 
dat de betrokken partijen hierover reeds 
heel lang met elkaar in gesprek zijn en 
verzoekt de Commissie nu eindelijk tot 
actie over te gaan en een 
wetgevingsinstrument voor te stellen voor 
sociale diensten van algemeen belang;

Or. en

Amendement 11
Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat bepaalde diensten vanwege 
hun specifieke aard zijn uitgesloten van de 
dienstenrichtlijn en dat er eventueel
behoefte kan zijn aan sectorale EU-
wetgeving;

3. ervaart het als positief dat bepaalde 
diensten vanwege hun specifieke aard van 
de dienstenrichtlijn zijn uitgesloten en is 
van mening dat er geen behoefte is aan 
sectorale EU-wetgeving om de interne 
markt nog verder te liberaliseren; is 
gekant tegen de Commissieplannen voor 
verdere liberalisering van de sector 
zakelijke dienstverlening (bv. logistiek, 
installatiebeheer, marketing en reclame) 
en voor concessieovereenkomsten voor 
diensten ter voltooiing van de interne 
dienstenmarkt;

Or. en

Amendement 12
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat bepaalde diensten vanwege 
hun specifieke aard zijn uitgesloten van de 
dienstenrichtlijn en dat er eventueel 
behoefte kan zijn aan sectorale EU-
wetgeving;

3. merkt op dat bepaalde diensten vanwege 
hun specifieke aard zijn uitgesloten van de 
dienstenrichtlijn en dat er eventueel 
behoefte kan zijn aan sectorale 
EU-wetgeving, maar dat er tegelijkertijd 
op moet worden toegezien dat de 
beginselen van evenredigheid en 
subsidiariteit worden gerespecteerd;

Or. en

Amendement 13
Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie om samen 
met vertegenwoordigers van de 
vakbeweging en het maatschappelijk 
middenveld een diepgaand onderzoek in te 
stellen naar de gevolgen van de 
verscherpte concurrentie in de 
dienstensector, waarbij speciaal aandacht 
moet worden besteed aan de 
arbeidsomstandigheden en de kwaliteit 
van de dienstverlening;

Or. en

Amendement 14
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst met het oog op de bescherming 
van EU-burgers en -werknemers tegen 
leveranciers die hun gezondheid, 
veiligheid of leefmilieu ernstige schade 
toebrengen op de noodzaak van een 
intensievere onderlinge bijstand en 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten 
omtrent de controles, inspecties en 
onderzoeken die zij instellen naar op hun 
grondgebied gevestigde leveranciers die 
hun activiteiten op illegale wijze 
uitoefenen;

Or. en

Amendement 15
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. brengt in herinnering dat de Single 
Market Act o.a. voorziet in de toezegging 
dat al in 2011 een pakket maatregelen met 
betrekking tot diensten van algemeen 
belang zal worden ingevoerd om de 
werking van de interne markt voor diensten 
te verbeteren;

4. brengt in herinnering dat de Single 
Market Act o.a. voorziet in de toezegging 
dat al in 2011 een pakket maatregelen zal 
worden ingevoerd om de werking van de 
interne markt voor diensten te verbeteren; 
staat positief tegenover de maatregelen die 
in het kader van de Single Market Act zijn 
voorgesteld ter verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden van werknemers die 
in de EU diensten leveren, met name waar 
het ter beschikking gestelde werknemers 
betreft, en verwacht van de zijde van de 
Commissie meer ambitie om in deze 
dringende aangelegenheden resultaten te 
laten zien; onderstreept dat de Europese 
interne markt op solide economische en 
sociale regels moet zijn gegrondvest om 
een gelijk speelveld te creëren;

Or. en

Amendement 16
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er ter voorkoming van schade 
voor consumenten en werknemers bij de 
Commissie op aan speciale aandacht te 
besteden aan het verifiëren van de wijze 
waarop de lidstaten invulling geven aan 
de verstrekking van publieke informatie 
aan consumenten over leveranciers die 
hun activiteiten op illegale wijze 
uitoefenen;

Or. en
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Amendement 17
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de tenuitvoerlegging 
van de EU-2020-strategie en de Single 
Market Act ertoe nopen om, naast de 
dienstenrichtlijn, ook een oplossing te 
vinden voor een aantal complementaire 
vraagstukken in verband met de mobiliteit 
van dienstverleners en werknemers; dringt 
derhalve aan op aanvullende 
beleidsmaatregelen voor de arbeidsmarkt 
en op meer rechtszekerheid, in het 
bijzonder wat betreft betere
overdraagbaarheid van pensioenrechten, 
detachering van werknemers en bepaalde 
socialezekerheids- en arbeidsrechtelijke 
voorzieningen;

5. is van mening dat de tenuitvoerlegging 
van de EU-2020-strategie en de Single 
Market Act ertoe nopen om, naast de 
dienstenrichtlijn, ook een oplossing te 
vinden voor een aantal complementaire 
vraagstukken in verband met de mobiliteit 
van dienstverleners en werknemers; dringt
er derhalve bij de Commissie op aan zich 
in het kader van de door haar uit te 
voeren prestatietest voor de 
internedienstenmarkt ook te bedienen van 
andere EU-instrumenten dan die waarin 
de dienstenrichtlijn voorziet, in het 
bijzonder wat betreft erkenning van 
beroepskwalificaties, overdraagbaarheid 
van pensioenrechten, detachering van 
werknemers en bepaalde 
socialezekerheids- en arbeidsrechtelijke
voorzieningen;

Or. en

Amendement 18
Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de tenuitvoerlegging 
van de EU-2020-strategie en de Single 
Market Act ertoe nopen om, naast de 
dienstenrichtlijn, ook een oplossing te 
vinden voor een aantal complementaire 
vraagstukken in verband met de mobiliteit 
van dienstverleners en werknemers; dringt 
derhalve aan op aanvullende

5. is van mening dat de tenuitvoerlegging 
van de EU-2020-strategie en de Single 
Market Act ertoe nopen om, naast de 
dienstenrichtlijn, ook een oplossing te 
vinden voor een aantal complementaire 
vraagstukken in verband met de mobiliteit 
van dienstverleners en werknemers; dringt 
derhalve aan op beleidsmaatregelen voor 
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beleidsmaatregelen voor de arbeidsmarkt
en op meer rechtszekerheid, in het 
bijzonder wat betreft betere 
overdraagbaarheid van pensioenrechten, 
detachering van werknemers en bepaalde 
socialezekerheids- en arbeidsrechtelijke 
voorzieningen.

de arbeidsmarkt die meer rechtszekerheid
verschaffen, in het bijzonder wat betreft 
betere overdraagbaarheid van 
pensioenrechten, detachering van 
werknemers en bepaalde 
socialezekerheids- en arbeidsrechtelijke 
voorzieningen, en die tegelijkertijd een 
solide bescherming bieden voor de 
pensioenrechten en andere aanspraken 
van werknemers, alsook voor de 
vakbondsrechten en arbeidsvoorwaarden 
van alle werknemers, en die geen 
neerwaartse nivelleringsslag in termen 
van salariëring en personeelscondities 
helpen bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 19
Julie Girling

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat de tenuitvoerlegging 
van de EU-2020-strategie en de Single 
Market Act ertoe nopen om, naast de 
dienstenrichtlijn, ook een oplossing te 
vinden voor een aantal complementaire 
vraagstukken in verband met de mobiliteit
van dienstverleners en werknemers; dringt 
derhalve aan op aanvullende 
beleidsmaatregelen voor de arbeidsmarkt 
en op meer rechtszekerheid, in het 
bijzonder wat betreft betere 
overdraagbaarheid van pensioenrechten,
detachering van werknemers en bepaalde 
socialezekerheids- en arbeidsrechtelijke 
voorzieningen. 

5. is van mening dat de tenuitvoerlegging 
van de EU-2020-strategie en de Single 
Market Act ertoe nopen om, naast de 
dienstenrichtlijn, ook een oplossing te 
vinden voor een aantal complementaire 
vraagstukken in verband met de mobiliteit 
van dienstverleners en werknemers; dringt 
derhalve aan op aanvullende 
beleidsmaatregelen voor de arbeidsmarkt 
en op meer rechtszekerheid, onder 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, in het bijzonder 
wat betreft betere overdraagbaarheid van 
pensioenrechten en een ondubbelzinnigere 
interpretatie en implementatie van de 
regels inzake detachering van werknemers 
en van bepaalde socialezekerheids- en 
arbeidsrechtelijke voorzieningen;

Or. en
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Amendement 20
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat juist kleine en 
middelgrote dienstverleners, die een 
essentiële motor zijn voor 
werkgelegenheid en sociale integratie, het 
meest te lijden hebben onder onnodige of 
excessieve voorschriften; wijst op de 
belangrijke rol die alternatieve 
geschillenbeslechtingsmechanismen zoals 
SOLVIT vervullen door te garanderen dat 
dienstverleners, en met name de 
mkb-bedrijven onder hen, ten volle 
kunnen profiteren van hun 
internemarktrechten; is ingenomen met 
de aankondiging van de Commissie dat zij 
deze instrumenten op hun effectiviteit zal 
beoordelen en verslag zal uitbrengen over 
de eventuele noodzaak van verdere 
specifieke initiatieven;

Or. en

Amendement 21
Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt met het oog op de 
tenuitvoerlegging van de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie met betrekking 
tot het vrij verrichten van diensten aan op 
de opneming in het primaire EU-recht 
van een socialevooruitgangsclausule die 
bepaalt dat het recht om te staken, om 
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vakbondsacties te voeren en om collectief 
te onderhandelen evenals de 
fundamentele rechten in het algemeen 
altijd primeren op de "fundamentele 
vrijheden" van de interne markt;

Or. en


