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Amendement 1
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn verklaring van 
19 februari 2008 over het onderzoek naar 
en het optreden tegen misbruik van 
machtsposities door grote, in de Europese 
Unie werkzame supermarkten1,

Or. en

Amendement 2
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn verklaring van 
19 februari 2008 over het onderzoek naar 
en het optreden tegen misbruik van 
machtsposities door grote, in de Europese 
Unie werkzame supermarkten1,

Or. en

Amendement 3
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(208)0054.
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Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de 
detailhandelsmarkt van strategisch belang 
is om concurrerende en evenwichtige 
groei te bevorderen, werkgelegenheid te 
scheppen, de economie in de steden te 
ondersteunen, de interne markt te 
versterken en het vertrouwen van de 
Europeanen in de interne markt terug te 
winnen;

Or. es

Amendement 4
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de waarde van de 
detailhandelssector als stuwende kracht 
voor groei, concurrentievermogen en 
innovatie moet worden erkend,

Or. en

Amendement 5
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Morten 
Løkkegaard, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat in een samenleving die 
steeds meer wordt gekenmerkt door 
virtuele contacten via internet, winkels nog 
steeds een ontmoetingsplaats van mensen 
zijn en met name winkelstraten en 

B. overwegende dat in een samenleving die 
steeds meer wordt gekenmerkt door 
virtuele contacten via internet, winkels nog 
steeds een ontmoetingsplaats van mensen 
zijn en met name winkelstraten en 
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stadscentra een kader kunnen bieden voor 
gezamenlijke ervaringen en als brandpunt 
kunnen fungeren voor de lokale identiteit, 
de trots van een gemeenschap, een 
gemeenschappelijk erfgoed en gedeelde 
waarden;

stadscentra, alsook rechtstreekse verkoop 
door producenten, een kader kunnen 
bieden voor gezamenlijke ervaringen en als 
brandpunt kunnen fungeren voor de lokale 
identiteit, de trots van een gemeenschap, 
een gemeenschappelijk erfgoed en 
gedeelde waarden; overwegende dat e-
handel en fysieke winkels elkaar niet 
uitsluiten en elkaar zelfs aanvullen;

Or. en

Amendement 6
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de huidige 
economische crisis zware klappen 
toebrengt aan de detailhandel en in het 
bijzonder de kleinere, onafhankelijke 
winkels treft;

C. overwegende dat de huidige 
economische crisis zware klappen 
toebrengt aan de traditionele detailhandel 
en in het bijzonder de kleinere, 
onafhankelijke winkels en kleine 
winkelketens treft, waardoor het aantal 
banen in de detailhandel voortdurend 
daalt;

Or. es

Amendement 7
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de huidige 
economische crisis zware klappen 
toebrengt aan de detailhandel en in het 
bijzonder de kleinere, onafhankelijke 
winkels treft;

C. overwegende dat de huidige 
economische crisis zware klappen 
toebrengt aan de detailhandel en de 
ambulante verkoop, en in het bijzonder de 
kleinere, onafhankelijke winkels treft, 
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hetgeen meer het geval is wanneer steeds 
meer winkelcentra worden geopend;

Or. it

Amendement 8
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat oneerlijke 
handelspraktijken nog steeds voorkomen 
en met name voor boeren en kleine 
productiebedrijven negatieve gevolgen 
hebben;

D. overwegende dat oneerlijke 
handelspraktijken negatieve gevolgen 
hebben voor de consumentenbelangen en 
voor de groei en de werkgelegenheid in de 
hele toeleveringsketen;

Or. en

Amendement 9
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat oneerlijke 
handelspraktijken nog steeds voorkomen 
en met name voor boeren en kleine 
productiebedrijven negatieve gevolgen 
hebben;

D. overwegende dat oneerlijke 
handelspraktijken nog steeds voorkomen 
en negatieve gevolgen hebben voor de hele 
toeleveringsketen, met inbegrip van 
boeren en kmo's;

Or. en

Amendement 10
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat oneerlijke 
handelspraktijken nog steeds voorkomen 
en met name voor boeren en kleine
productiebedrijven negatieve gevolgen 
hebben;

D. overwegende dat oneerlijke 
handelspraktijken nog steeds voorkomen 
en met name voor boeren en kleine
detailhandelaren negatieve gevolgen 
hebben;

Or. en

Amendement 11
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat boeren vaak een 
onvoldoende sterke 
onderhandelingspositie hebben om een 
eerlijke prijs voor hun producten te 
krijgen; overwegende dat de meeste 
winsten in de landbouw- en voedselketen 
bij de tussenschakels, zoals distributie- en 
verwerkende bedrijven, terechtkomen;

Or. en

Amendement 12
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat consumenten 
momenteel geen betrouwbare en 
gedetailleerde informatie over de 
kostenstructuur van de verschillende 
producten kunnen krijgen;
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Or. en

Amendement 13
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt dat in het actieplan meer aandacht 
had moeten worden besteed aan de 
gevolgen van de huidige economische 
crisis voor de detailhandel en in het 
bijzonder voor kleinere, onafhankelijke 
winkels;

2. stelt dat in het actieplan meer aandacht 
had moeten worden besteed aan de 
gevolgen van de huidige economische 
crisis voor de detailhandel en in het 
bijzonder voor kleinere, onafhankelijke 
winkels en kleine winkelketens, alsook 
voor de versterking van de mondigheid 
van de consumenten, in het bijzonder de 
meest kwetsbare consumenten;

Or. es

Amendement 14
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een vaste groep 
concurrentievermogen detailhandel in het 
leven te roepen, maar wijst nadrukkelijk op 
het belang van een evenwichtige 
vertegenwoordiging, ook van grote en 
kleine detailhandelsondernemingen, 
coöperaties en sociale, consumenten- en 
milieubelangen;

3. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een vaste groep 
concurrentievermogen detailhandel in het 
leven te roepen, maar wijst nadrukkelijk op 
het belang van een evenwichtige 
vertegenwoordiging; vraagt de Commissie 
een totaalaanpak van de detailhandel te 
volgen, dubbel werk en extra bureaucratie 
te voorkomen en te zorgen voor 
samenhang en nauwe coördinatie met 
andere bestaande fora zoals de jaarlijkse 
Rondetafel voor de detailhandelsmarkt;

Or. en
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Amendement 15
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een vaste groep 
concurrentievermogen detailhandel in het 
leven te roepen, maar wijst nadrukkelijk op 
het belang van een evenwichtige 
vertegenwoordiging, ook van grote en 
kleine detailhandelsondernemingen, 
coöperaties en sociale, consumenten- en 
milieubelangen;

3. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een vaste groep 
concurrentievermogen detailhandel in het 
leven te roepen, maar wijst nadrukkelijk op 
het belang van een evenwichtige 
vertegenwoordiging, ook van grote en 
kleine detailhandelsondernemingen, hun 
leveranciers alsook coöperaties en sociale, 
consumenten- en milieubelangen;

Or. de

Amendement 16
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een vaste groep 
concurrentievermogen detailhandel in het 
leven te roepen, maar wijst nadrukkelijk op 
het belang van een evenwichtige 
vertegenwoordiging, ook van grote en 
kleine detailhandelsondernemingen, 
coöperaties en sociale, consumenten- en 
milieubelangen;

3. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een vaste groep 
concurrentievermogen detailhandel in het 
leven te roepen, maar wijst nadrukkelijk op 
het belang van een evenwichtige 
vertegenwoordiging, ook van grote en 
kleine detailhandelsondernemingen, 
producenten, leveranciers, coöperaties en 
sociale, consumenten- en milieubelangen;

Or. pl

Amendement 17
Matteo Salvini
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een vaste groep 
concurrentievermogen detailhandel in het 
leven te roepen, maar wijst nadrukkelijk op 
het belang van een evenwichtige 
vertegenwoordiging, ook van grote en 
kleine detailhandelsondernemingen, 
coöperaties en sociale, consumenten- en 
milieubelangen;

3. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een vaste groep 
concurrentievermogen detailhandel in het 
leven te roepen, maar wijst nadrukkelijk op
het belang van een evenwichtige 
vertegenwoordiging, ook van grote en 
kleine detailhandelsondernemingen, 
coöperaties, leveranciers en sociale, 
consumenten- en milieubelangen;

Or. en

Amendement 18
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een vaste groep 
concurrentievermogen detailhandel in het 
leven te roepen, maar wijst nadrukkelijk op 
het belang van een evenwichtige 
vertegenwoordiging, ook van grote en 
kleine detailhandelsondernemingen, 
coöperaties en sociale, consumenten- en 
milieubelangen;

3. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een vaste groep 
concurrentievermogen detailhandel in het 
leven te roepen, maar wijst nadrukkelijk op 
het belang van een evenwichtige 
vertegenwoordiging, ook van grote en 
kleine detailhandelsondernemingen, 
coöperaties en sociale, leveranciers-,
consumenten- en milieubelangen;

Or. en

Amendement 19
Catherine Stihler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is verheugd dat de Commissie een 
deskundigengroep op hoog niveau voor 
innovatie in de detailhandelssector heeft 
opgericht, en vraagt de Commissie de 
aangekondigde aanbevelingen van deze 
groep spoedig te bekijken teneinde in 
Europa verder ondernemerschap te 
bevorderen, innovatie te stimuleren en 
werkgelegenheid en groei te creëren;

Or. en

Amendement 20
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. steunt de door zijn Commissie 
interne markt en 
consumentenbescherming georganiseerde 
Rondetafel voor de detailhandelsmarkt als 
institutioneel forum om de detailhandel 
bovenaan op de politieke agenda van de 
EU te houden, de voortgang van 
belangrijke aspecten van het actieplan 
voor de detailhandel te evalueren, verslag 
uit te brengen over de werkzaamheden 
van de vaste groep concurrentievermogen 
detailhandel en de stand te geven van de 
vorderingen in andere bestaande 
platforms en informele 
overlegmechanismen; vraagt de vaste 
groep concurrentievermogen detailhandel 
nauw met het Europees Parlement samen 
te werken bij de voorbereiding van de 
jaarlijkse Rondetafel voor de 
detailhandelsmarkt;

Or. en
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Amendement 21
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Morten 
Løkkegaard, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij de lidstaten op aan in het 
kader van het bezuinigingsbeleid geen 
maatregelen te nemen die het 
consumentenvertrouwen aantasten en de 
belangen van de detailhandel rechtstreeks 
schaden, zoals een btw-verhoging of 
lastenverzwaring voor winkels;

4. dringt er bij de lidstaten op aan in het 
kader van het bezuinigingsbeleid geen
discriminerende maatregelen te nemen die 
het consumentenvertrouwen aantasten en 
de belangen van de detailhandel 
rechtstreeks schaden, zoals een btw-
verhoging of lastenverzwaring voor 
winkels; maakt zich met name zorgen over 
bepaalde nationale handels- en 
belastingswetten die bepaalde sectoren of 
bedrijfsmodellen treffen en de 
concurrentie verstoren, en waarvan de 
facto discriminerende effecten voor 
buitenlandse detailhandelsbedrijven 
uitgaan; vraagt de Commissie 
vastberadener op te treden om op de 
volledige uitvoering van de 
internemarktwetgeving en de 
concurrentiewetgeving toe te zien, onder 
meer door inbreukprocedures door middel 
van een snelle benadering te bespoedigen;

Or. en

Amendement 22
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij de lidstaten op aan in het 
kader van het bezuinigingsbeleid geen 
maatregelen te nemen die het 

4. dringt er bij de lidstaten op aan in het 
kader van het bezuinigingsbeleid geen 
maatregelen te nemen die het 
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consumentenvertrouwen aantasten en de 
belangen van de detailhandel rechtstreeks 
schaden, zoals een btw-verhoging of
lastenverzwaring voor winkels;

consumentenvertrouwen aantasten en de 
belangen van de detailhandel rechtstreeks 
schaden, zoals een btw-verhoging, een
lastenverzwaring voor winkels, een 
herindeling van producten en tarieven, 
het blokkeren van krediet, enz.;

Or. es

Amendement 23
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij de lidstaten op aan in het 
kader van het bezuinigingsbeleid geen 
maatregelen te nemen die het 
consumentenvertrouwen aantasten en de 
belangen van de detailhandel rechtstreeks 
schaden, zoals een btw-verhoging of 
lastenverzwaring voor winkels;

4. dringt er bij de lidstaten op aan in het 
kader van het bezuinigingsbeleid geen 
maatregelen te nemen die het 
consumentenvertrouwen aantasten en de 
belangen van de detailhandel rechtstreeks 
schaden, zoals een btw-verhoging of 
lastenverzwaring voor winkels; derhalve 
moet de harmonisatie van de btw op 
communautair niveau worden gepland;

Or. it

Amendement 24
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Morten 
Løkkegaard, Seán Kelly, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. vreest dat beperkende nationale 
voorschriften, uiteenlopende interpretaties 
en een ontoereikende handhaving van de 
internemarktregels hinderpalen zijn voor 
het vrije verkeer van goederen en diensten 
in de EU; onderstreept dat eisen 
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betreffende extra tests en registraties, 
niet-erkenning van certificaten en 
normen, territoriale leveringsbeperkingen 
en soortgelijke maatregelen extra kosten 
voor consumenten en detailhandelaren, 
met name kmo's, met zich brengen, 
waardoor de Europese burgers niet ten 
volle van de voordelen van de interne 
markt kunnen profiteren;

Or. en

Amendement 25
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. vraagt om strikte 
handhavingsmaatregelen om lidstaten die 
de dienstenrichtlijn niet met succes ten 
uitvoer hebben gelegd, onder druk te 
blijven zetten;

Or. en

Amendement 26
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. vraagt dat het scorebord van de 
interne markt wordt uitgebreid met de
tenuitvoerlegging van de 
dienstenrichtlijn;

Or. en
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Amendement 27
Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de detailhandel als pijler van de interne 
markt, waaronder de digitale interne markt, 
politiek maximaal op de voorgrond te 
plaatsen en praktische obstakels uit de weg 
te ruimen die het voor detailhandelaren 
lastig maken om ten volle van de interne 
markt te profiteren;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de detailhandel als pijler van de interne 
markt, waaronder de digitale interne markt, 
politiek maximaal op de voorgrond te 
plaatsen en regelgevings- en praktische 
obstakels uit de weg te ruimen die het voor 
detailhandelaren lastig maken om ten volle 
van de interne markt te profiteren; vraagt 
de Commissie ook, met het oog op een 
betere governance, een 
nultolerantiebeleid te voeren ten aanzien 
van lidstaten die de internemarktregels 
niet naar behoren toepassen, zo nodig via 
inbreukprocedures;

Or. de

Amendement 28
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de detailhandel als pijler van de interne 
markt, waaronder de digitale interne markt, 
politiek maximaal op de voorgrond te 
plaatsen en praktische obstakels uit de weg 
te ruimen die het voor detailhandelaren 
lastig maken om ten volle van de interne 
markt te profiteren;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de detailhandel als pijler van de interne 
markt, waaronder de digitale interne markt, 
politiek maximaal op de voorgrond te 
plaatsen en praktische obstakels uit de weg 
te ruimen die het voor detailhandelaren 
lastig maken om ten volle van de interne 
markt te profiteren; is van mening dat 
wetgeving inzake de detailhandelssector 
beter empirisch moet worden 
onderbouwd, met name wat betreft de 
noodzaak om het effect ervan op kleine 
ondernemingen adequaat te onderzoeken 
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en te doorgronden;

Or. en

Amendement 29
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de detailhandel als pijler van de interne 
markt, waaronder de digitale interne markt, 
politiek maximaal op de voorgrond te 
plaatsen en praktische obstakels uit de weg 
te ruimen die het voor detailhandelaren 
lastig maken om ten volle van de interne 
markt te profiteren;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de detailhandel als pijler van de interne 
markt, waaronder de digitale interne markt, 
politiek maximaal op de voorgrond te 
plaatsen en praktische obstakels uit de weg 
te ruimen, met name administratieve en 
bureaucratische obstakels die de 
oprichting, de ontwikkeling en het
voortbestaan van ondernemingen 
bemoeilijken en die het voor 
detailhandelaren en ondernemers lastig 
maken om ten volle van de interne markt te 
profiteren;

Or. es

Amendement 30
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. vraagt de lidstaten de 
internemarktregels op coherente en 
consistente wijze om te zetten, voor een 
effectieve wederzijdse erkenning van 
goederen en diensten te zorgen, 
overlappingen uit de weg te ruimen, en 
administratieve lasten en 
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regelgevingsbarrières te verminderen die 
de groei en de werkgelegenheid zouden 
kunnen beperken; dringt er bij de 
lidstaten op aan de voorschriften en 
wetgeving voor de interne markt volledig 
en op correcte wijze ten uitvoer te leggen 
– en daartoe met name uitvoering te geven 
aan het goederenpakket, de 
dienstenrichtlijn, de richtlijn inzake 
betalingsachterstand, de richtlijn inzake 
e-handel, de "Small Business Act" en de 
richtlijn inzake oneerlijke 
handelspraktijken;

Or. en

Amendement 31
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. spoort bedrijfsverenigingen en 
consumentenorganisaties aan om 
belanghebbenden meer informatie, 
opleiding en juridisch advies te bieden 
over hun rechten en de instrumenten ten 
die tot hun beschikking staan, zoals 
SOLVIT, en de onderlinge uitwisseling 
van optimale praktijken te steunen;

Or. en

Amendement 32
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om instrumenten te 
ontwikkelen waarmee de consument 
gemakkelijker toegang heeft tot 
transparante en betrouwbare informatie 
over de prijzen, de kwaliteit en de 
duurzaamheid van goederen en diensten;
moedigt de Commissie aan om een 
gemakkelijk toegankelijke databank op te 
zetten met alle in de EU en nationaal 
geldende etiketteringsbepalingen;
waarschuwt tegelijk voor een wildgroei aan 
etiketten en etiketteringsbepalingen, en 
dringt aan op vereenvoudiging, zodat bij 
voorkeur diverse aspecten van de sociale 
en ecologische duurzaamheid in één etiket 
worden samengebracht, terwijl de
verschillen tussen nationale wettelijke 
etiketteringsbepalingen moeten worden 
verkleind;

6. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om instrumenten te 
ontwikkelen waarmee de consument 
gemakkelijker toegang heeft tot 
transparante en betrouwbare informatie 
over de prijzen, de kwaliteit en de 
duurzaamheid van goederen en diensten;
moedigt de Commissie aan om een 
gemakkelijk toegankelijke databank op te 
zetten met alle in de EU en nationaal 
geldende etiketteringsbepalingen;
waarschuwt tegelijk voor een wildgroei aan 
etiketten en etiketteringsbepalingen, en 
dringt aan op vereenvoudiging, onder meer 
door een vermindering van de verschillen 
tussen nationale wettelijke 
etiketteringsbepalingen en zo nodig door 
de vaststelling van gemeenschappelijke 
benchmarks/criteria op EU-niveau;

Or. en

Amendement 33
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om instrumenten te 
ontwikkelen waarmee de consument 
gemakkelijker toegang heeft tot 
transparante en betrouwbare informatie 
over de prijzen, de kwaliteit en de 
duurzaamheid van goederen en diensten;
moedigt de Commissie aan om een 
gemakkelijk toegankelijke databank op te 
zetten met alle in de EU en nationaal 
geldende etiketteringsbepalingen;
waarschuwt tegelijk voor een wildgroei aan 

6. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om instrumenten te 
ontwikkelen waarmee de consument 
gemakkelijker toegang heeft tot 
transparante, vergelijkbare en betrouwbare 
informatie over de prijzen, de kwaliteit en 
de duurzaamheid van goederen en 
diensten; moedigt de Commissie aan om 
een gemakkelijk toegankelijke databank op 
te zetten met alle in de EU en nationaal 
geldende etiketteringsbepalingen;
waarschuwt tegelijk voor een wildgroei aan 
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etiketten en etiketteringsbepalingen, en 
dringt aan op vereenvoudiging, zodat bij 
voorkeur diverse aspecten van de sociale 
en ecologische duurzaamheid in één etiket 
worden samengebracht, terwijl de 
verschillen tussen nationale wettelijke 
etiketteringsbepalingen moeten worden 
verkleind;

etiketten en etiketteringsbepalingen, en 
dringt aan op vereenvoudiging, zodat bij 
voorkeur diverse aspecten van de sociale 
en ecologische duurzaamheid in één etiket 
worden samengebracht, terwijl de 
verschillen tussen nationale wettelijke 
etiketteringsbepalingen moeten worden 
verkleind;

Or. en

Amendement 34
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om instrumenten te 
ontwikkelen waarmee de consument 
gemakkelijker toegang heeft tot 
transparante en betrouwbare informatie 
over de prijzen, de kwaliteit en de 
duurzaamheid van goederen en diensten;
moedigt de Commissie aan om een 
gemakkelijk toegankelijke databank op te 
zetten met alle in de EU en nationaal 
geldende etiketteringsbepalingen;
waarschuwt tegelijk voor een wildgroei aan 
etiketten en etiketteringsbepalingen, en 
dringt aan op vereenvoudiging, zodat bij 
voorkeur diverse aspecten van de sociale 
en ecologische duurzaamheid in één etiket 
worden samengebracht, terwijl de 
verschillen tussen nationale wettelijke 
etiketteringsbepalingen moeten worden 
verkleind;

6. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om instrumenten te 
ontwikkelen waarmee de consument 
gemakkelijker toegang heeft tot 
transparante, bevattelijke en betrouwbare 
informatie over de prijzen, de kwaliteit en 
de duurzaamheid van goederen en 
diensten; moedigt de Commissie aan om 
een gemakkelijk toegankelijke databank op 
te zetten met alle in de EU en nationaal 
geldende etiketteringsbepalingen;
waarschuwt tegelijk voor een wildgroei aan 
etiketten en etiketteringsbepalingen, en
dringt aan op vereenvoudiging, zodat bij 
voorkeur diverse aspecten van de sociale 
en ecologische duurzaamheid in één etiket 
worden samengebracht, terwijl de 
verschillen tussen nationale wettelijke 
etiketteringsbepalingen moeten worden 
verkleind;

Or. es

Amendement 35
Morten Løkkegaard
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie haar actieplan 
aan te vullen met een aantal maatregelen 
ter ondersteuning van de onafhankelijke 
detailhandelaar, zoals: stimulering van het 
beginsel van "winkeladoptie", waarbij 
grotere detailhandelaren als "mentor" 
fungeren van kleinere winkels in hun 
onmiddellijke omgeving; bevordering van 
groepen onafhankelijke detailhandelaren, 
waaronder coöperaties, die profiteren van 
wederzijdse bijstand en bepaalde 
schaalvoordelen, maar wel hun volledige 
onafhankelijkheid bewaren; eerbiediging 
van het recht van lokale en regionale 
overheden om in bepaalde winkelgebieden 
(bijv. de belangrijkste winkelstraat) een 
gunstig klimaat voor kleine,
onafhankelijke winkels te bevorderen 
door verlaging van de energietarieven en
huren via publiek-private 
partnerschappen, invoering van 
bedrijfskortingen op lokale heffingen voor 
kleine ondernemingen en onafhankelijke 
detailhandelaren, en bevordering van de 
samenwerking tussen de diverse winkels in 
het betrokken gebied;

7. merkt op dat de ontwikkeling van de 
detailhandel afhangt van de voorkeuren 
van de consumenten; verzoekt de 
Commissie haar actieplan aan te vullen met 
een aantal maatregelen ter ondersteuning 
van de onafhankelijke detailhandelaar, 
bevordering van groepen onafhankelijke 
detailhandelaren, waaronder coöperaties, 
die profiteren van wederzijdse bijstand en 
bepaalde schaalvoordelen, maar wel hun 
volledige onafhankelijkheid bewaren, en 
bevordering van de samenwerking tussen 
de diverse winkels in het betrokken gebied;

Or. en

Amendement 36
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie haar actieplan
aan te vullen met een aantal maatregelen 
ter ondersteuning van de onafhankelijke 

7. moedigt lokale overheden ertoe aan
acties te bevorderen die gelijke toegang 
vergemakkelijken en een gelijk speelveld 
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detailhandelaar, zoals: stimulering van het 
beginsel van "winkeladoptie", waarbij 
grotere detailhandelaren als "mentor" 
fungeren van kleinere winkels in hun 
onmiddellijke omgeving; bevordering van 
groepen onafhankelijke detailhandelaren, 
waaronder coöperaties, die profiteren van 
wederzijdse bijstand en bepaalde 
schaalvoordelen, maar wel hun volledige 
onafhankelijkheid bewaren; eerbiediging 
van het recht van lokale en regionale 
overheden om in bepaalde winkelgebieden 
(bijv. de belangrijkste winkelstraat) een 
gunstig klimaat voor kleine, 
onafhankelijke winkels te bevorderen 
door verlaging van de energietarieven en 
huren via publiek-private partnerschappen,
invoering van bedrijfskortingen op lokale 
heffingen voor kleine ondernemingen en 
onafhankelijke detailhandelaren, en 
bevordering van de samenwerking tussen 
de diverse winkels in het betrokken 
gebied;

tot stand brengen voor de onafhankelijke 
detailhandelaar, met volledige 
inachtneming van vrije en eerlijke 
concurrentie, zoals: stimulering van het 
beginsel van "winkeladoptie", waarbij 
grotere detailhandelaren als "mentor" 
fungeren van kleinere winkels in hun 
onmiddellijke omgeving; bevordering van 
groepen onafhankelijke detailhandelaren, 
waaronder coöperaties, die profiteren van 
wederzijdse bijstand en bepaalde 
schaalvoordelen, maar wel hun volledige 
onafhankelijkheid bewaren; stimulering 
van publiek-private partnerschappen,
bijvoorbeeld op het gebied van energie en 
vastgoedprojecten, teneinde een kmo-
vriendelijk klimaat te scheppen en 
belemmeringen voor ondernemerschap uit 
de weg te ruimen;

Or. en

Amendement 37
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie haar actieplan 
aan te vullen met een aantal maatregelen 
ter ondersteuning van de onafhankelijke 
detailhandelaar, zoals: stimulering van het 
beginsel van "winkeladoptie", waarbij 
grotere detailhandelaren als "mentor" 
fungeren van kleinere winkels in hun 
onmiddellijke omgeving; bevordering van 
groepen onafhankelijke detailhandelaren, 
waaronder coöperaties, die profiteren van 
wederzijdse bijstand en bepaalde 
schaalvoordelen, maar wel hun volledige 

7. verzoekt de Commissie haar actieplan 
aan te vullen met een aantal maatregelen 
ter ondersteuning van de onafhankelijke 
detailhandelaar, zoals: stimulering van het 
beginsel van "winkeladoptie", waarbij 
grotere detailhandelaren als "mentor" 
fungeren van kleinere winkels in dezelfde 
buurt, in het bijzonder nieuwe 
marktdeelnemers; bevordering van 
groepen onafhankelijke detailhandelaren, 
waaronder coöperaties, die profiteren van 
wederzijdse bijstand en bepaalde 
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onafhankelijkheid bewaren; eerbiediging
van het recht van lokale en regionale 
overheden om in bepaalde winkelgebieden 
(bijv. de belangrijkste winkelstraat) een 
gunstig klimaat voor kleine, onafhankelijke 
winkels te bevorderen door verlaging van 
de energietarieven en huren via publiek-
private partnerschappen, invoering van
bedrijfskortingen op lokale heffingen voor 
kleine ondernemingen en onafhankelijke 
detailhandelaren, en bevordering van de 
samenwerking tussen de diverse winkels in 
het betrokken gebied;

schaalvoordelen, maar wel hun volledige 
onafhankelijkheid bewaren; bevordering
van het recht van lokale en regionale 
overheden om een gunstig klimaat voor 
kleine, onafhankelijke winkels – die 
meestal in het centrum gevestigd zijn – te 
bevorderen door verlaging van de 
energietarieven en huren via publiek-
private partnerschappen, invoering van 
bedrijfskortingen op lokale heffingen voor 
kleine ondernemingen en onafhankelijke 
detailhandelaren, met inachtneming van 
de toepasselijke EU-regels inzake 
staatssteun, concurrentie, interne markt
en overheidsopdrachten, en bevordering 
van de samenwerking tussen de diverse 
winkels in het betrokken gebied;

Or. en

Amendement 38
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie haar actieplan 
aan te vullen met een aantal maatregelen 
ter ondersteuning van de onafhankelijke 
detailhandelaar, zoals: stimulering van het 
beginsel van "winkeladoptie", waarbij 
grotere detailhandelaren als "mentor" 
fungeren van kleinere winkels in hun 
onmiddellijke omgeving; bevordering van 
groepen onafhankelijke detailhandelaren, 
waaronder coöperaties, die profiteren van 
wederzijdse bijstand en bepaalde 
schaalvoordelen, maar wel hun volledige 
onafhankelijkheid bewaren; eerbiediging 
van het recht van lokale en regionale 
overheden om in bepaalde winkelgebieden 
(bijv. de belangrijkste winkelstraat) een 
gunstig klimaat voor kleine, onafhankelijke 
winkels te bevorderen door verlaging van 

7. verzoekt de Commissie haar actieplan 
aan te vullen met een aantal maatregelen 
ter ondersteuning van de onafhankelijke 
detailhandelaar, zoals: stimulering van het 
beginsel van "winkeladoptie", waarbij 
grotere detailhandelaren als "mentor" 
fungeren van kleinere winkels in hun 
onmiddellijke omgeving; bevordering van 
groepen onafhankelijke detailhandelaren, 
waaronder coöperaties, die profiteren van 
wederzijdse bijstand en bepaalde 
schaalvoordelen, maar wel hun volledige 
onafhankelijkheid bewaren; eerbiediging 
van het recht van lokale en regionale 
overheden om in bepaalde winkelgebieden 
(bijv. de belangrijkste winkelstraat) een 
gunstig klimaat voor kleine, onafhankelijke 
winkels te bevorderen door verlaging van 



AM\1002617NL.doc 23/54 PE519.470v01-00

NL

de energietarieven en huren via publiek-
private partnerschappen, invoering van 
bedrijfskortingen op lokale heffingen voor 
kleine ondernemingen en onafhankelijke 
detailhandelaren, en bevordering van de 
samenwerking tussen de diverse winkels in 
het betrokken gebied;

de energietarieven en huren via publiek-
private partnerschappen, invoering van 
bedrijfskortingen op lokale heffingen voor 
kleine ondernemingen en onafhankelijke 
detailhandelaren, en bevordering van de 
samenwerking tussen de diverse winkels in 
het betrokken gebied; ondersteuning van 
het idee van een virtuele 
winkelpromenade waar onafhankelijke 
detailhandelaren van eenzelfde 
afzetgebied worden verenigd en die via 
een beveiligde internetverbinding van op 
afstand toegankelijk is voor de 
consumenten, met eventueel levering aan 
huis; ondersteuning van de ambulante 
verkoop in landelijk gebied;

Or. fr

Amendement 39
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie haar actieplan 
aan te vullen met een aantal maatregelen 
ter ondersteuning van de onafhankelijke 
detailhandelaar, zoals: stimulering van het 
beginsel van "winkeladoptie", waarbij 
grotere detailhandelaren als "mentor" 
fungeren van kleinere winkels in hun 
onmiddellijke omgeving; bevordering van 
groepen onafhankelijke detailhandelaren, 
waaronder coöperaties, die profiteren van 
wederzijdse bijstand en bepaalde 
schaalvoordelen, maar wel hun volledige 
onafhankelijkheid bewaren; eerbiediging 
van het recht van lokale en regionale 
overheden om in bepaalde winkelgebieden 
(bijv. de belangrijkste winkelstraat) een 
gunstig klimaat voor kleine, onafhankelijke 
winkels te bevorderen door verlaging van 
de energietarieven en huren via publiek-

7. verzoekt de Commissie haar actieplan 
aan te vullen met een aantal maatregelen 
ter ondersteuning van de onafhankelijke 
detailhandelaar, zoals: stimulering van het 
beginsel van "winkeladoptie", waarbij 
grotere detailhandelaren als "mentor" 
fungeren van kleinere winkels in hun 
onmiddellijke omgeving; bevordering van 
groepen onafhankelijke detailhandelaren, 
waaronder coöperaties, die profiteren van 
wederzijdse bijstand en bepaalde 
schaalvoordelen, maar wel hun volledige 
onafhankelijkheid bewaren; eerbiediging 
van het recht van lokale en regionale 
overheden om in bepaalde winkelgebieden 
(bijv. de belangrijkste winkelstraat) een 
gunstig klimaat voor kleine, onafhankelijke 
winkels te bevorderen door verlaging van 
de energietarieven, ook voor 
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private partnerschappen, invoering van 
bedrijfskortingen op lokale heffingen voor 
kleine ondernemingen en onafhankelijke 
detailhandelaren, en bevordering van de 
samenwerking tussen de diverse winkels in 
het betrokken gebied;

uithangborden die 's nachts verlicht zijn,
en huren via publiek-private 
partnerschappen, invoering van 
bedrijfskortingen op lokale heffingen voor 
kleine ondernemingen en onafhankelijke 
detailhandelaren, en bevordering van de 
samenwerking tussen de diverse winkels in 
het betrokken gebied;

Or. it

Amendement 40
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. vraagt de Commissie in het kader 
van het actieplan acties op te zetten om 
innovatie, specialisatie en 
concurrentievermogen in de detailhandel 
te ondersteunen, plaatselijke markten en 
winkeltoerisme te bevorderen, 
ondernemerschap en overdracht tussen 
generaties aan te moedigen, en een veilige 
omgeving voor handelaren te scheppen;

Or. es

Amendement 41
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. waarschuwt voor de tendens die bij 
sommige lokale en regionale overheden 
bestaat om zich te blijven richten op de
ontwikkeling van grootschalige projecten,
zoals winkelcentra en plaza's buiten het 

8. herinnert eraan dat een concentratie 
van winkels buiten de stadscentra voor
sommige consumenten weliswaar handig 
kan zijn, maar ook een probleem kan 
vormen, met name voor ouderen, mensen 
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stadscentrum, omdat, met name gezien de 
economische crisis, het verzadigingspunt 
al is bereikt; merkt op dat de huren in 
dergelijke winkelcentra meestal te hoog 
zijn voor kleinere, onafhankelijke 
winkels, en verzoekt de Commissie in 
samenwerking met de lidstaten de 
economische, sociale en milieueffecten in 
kaart te brengen;

met een mobiliteitsbeperking of mensen 
zonder auto; onderstreept hoe belangrijk 
het is om bij de ontwikkeling van nieuwe,
grootschalige winkelprojecten een juist 
evenwicht tot stand te brengen om ervoor 
te zorgen dat winkelcentra een stuwende 
kracht blijven voor groei,
werkgelegenheid en duurzaamheid, en 
tegelijk de juiste voorwaarden te scheppen 
opdat kleine winkels toegang tot de markt 
krijgen, zodat de consumenten over een 
ruime waaier aan winkels beschikken en 
echte keuzevrijheid hebben;

Or. en

Amendement 42
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. waarschuwt voor de tendens die bij 
sommige lokale en regionale overheden 
bestaat om zich te blijven richten op de 
ontwikkeling van grootschalige projecten, 
zoals winkelcentra en plaza's buiten het 
stadscentrum, omdat, met name gezien de 
economische crisis, het verzadigingspunt 
al is bereikt; merkt op dat de huren in
dergelijke winkelcentra meestal te hoog 
zijn voor kleinere, onafhankelijke winkels, 
en verzoekt de Commissie in 
samenwerking met de lidstaten de 
economische, sociale en milieueffecten in
kaart te brengen;

8. merkt op dat de huren in winkelcentra 
meestal te hoog zijn voor kleinere, 
onafhankelijke winkels, en verzoekt de 
Commissie in samenwerking met de 
lidstaten de economische, sociale en 
milieueffecten in kaart te brengen;

Or. en

Amendement 43
Adam Bielan
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. waarschuwt voor de tendens die bij 
sommige lokale en regionale overheden 
bestaat om zich te blijven richten op de 
ontwikkeling van grootschalige projecten, 
zoals winkelcentra en plaza's buiten het 
stadscentrum, omdat, met name gezien de 
economische crisis, het verzadigingspunt al
is bereikt; merkt op dat de huren in 
dergelijke winkelcentra meestal te hoog 
zijn voor kleinere, onafhankelijke winkels, 
en verzoekt de Commissie in 
samenwerking met de lidstaten de 
economische, sociale en milieueffecten in 
kaart te brengen;

8. waarschuwt voor de tendens die bij 
sommige lokale en regionale overheden 
bestaat om zich te blijven richten op de 
ontwikkeling van grootschalige projecten, 
zoals winkelcentra en plaza's buiten het 
stadscentrum en hiervoor toestemming te 
verlenen, omdat, met name gezien de 
economische crisis, het verzadigingspunt 
in veel regio's al is bereikt; merkt op dat de 
huren in dergelijke winkelcentra meestal te 
hoog zijn voor kleinere, onafhankelijke 
winkels, en verzoekt de Commissie in 
samenwerking met de lidstaten de 
economische, sociale en milieueffecten in 
kaart te brengen;

Or. pl

Amendement 44
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent het recht van lokale overheden 
om de vestiging van nieuwe winkelcentra 
en hypermarkten niet toe te staan 
wanneer hieraan negatieve sociale of 
milieugevolgen zijn verbonden, en 
moedigt de lidstaten aan specifieke regels 
in te voeren om een divers winkelaanbod 
te garanderen, hetgeen van essentieel 
belang is als winkelgebieden, in het 
bijzonder in het centrum van steden, 
aantrekkelijk willen blijven;

9. erkent de bevoegdheid van lokale 
overheden met betrekking tot 
stadplanning; wijst er echter op dat 
stadsplanning niet mag worden gebruikt 
als voorwendsel om het recht van vrije 
vestiging te omzeilen; herinnert er in dit 
verband aan hoe belangrijk een goede 
handhaving van de dienstenrichtlijn is; 
roept de lidstaten op om belemmeringen 
voor het vrije verkeer uit de weg te ruimen 
en hun markt open te stellen teneinde het 
concurrentievermogen te stimuleren en
een divers winkelaanbod te bevorderen, 
hetgeen van essentieel belang is als 
winkelgebieden, in het bijzonder in het 
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centrum van steden, aantrekkelijk willen 
blijven;

Or. en

Amendement 45
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent het recht van lokale overheden 
om de vestiging van nieuwe winkelcentra 
en hypermarkten niet toe te staan wanneer 
hieraan negatieve sociale of 
milieugevolgen zijn verbonden, en moedigt 
de lidstaten aan specifieke regels in te 
voeren om een divers winkelaanbod te 
garanderen, hetgeen van essentieel belang 
is als winkelgebieden, in het bijzonder in 
het centrum van steden, aantrekkelijk 
willen blijven;

9. erkent het recht van lokale overheden 
om de vestiging van nieuwe winkelcentra 
en hypermarkten niet toe te staan wanneer 
hieraan negatieve sociale of 
milieugevolgen zijn verbonden;

Or. en

Amendement 46
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent het recht van lokale overheden 
om de vestiging van nieuwe winkelcentra 
en hypermarkten niet toe te staan wanneer 
hieraan negatieve sociale of 
milieugevolgen zijn verbonden, en moedigt 
de lidstaten aan specifieke regels in te 
voeren om een divers winkelaanbod te 
garanderen, hetgeen van essentieel belang 
is als winkelgebieden, in het bijzonder in 

9. erkent het recht van lokale overheden 
om de vestiging van nieuwe winkelcentra 
en hypermarkten niet toe te staan wanneer 
hieraan negatieve sociale of 
milieugevolgen zijn verbonden, en moedigt 
de lidstaten aan specifieke regels in te 
voeren om de markttoegang voor kleine 
detailhandelaren te vergemakkelijken en
een divers winkelaanbod te garanderen,
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het centrum van steden, aantrekkelijk 
willen blijven;

aangezien dat van essentieel belang is als 
winkelgebieden, in het bijzonder in het 
centrum van steden, aantrekkelijk willen 
blijven;

Or. de

Amendement 47
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept de belangrijke rol van 
publiek-private partnerschappen bij het 
waarborgen van schone, veilige en 
toegankelijke winkelgebieden in de 
stadcentra, o.a. door de negatieve effecten 
van leegstand in winkelgebieden aan te 
pakken, bijv. door de betrokken gebouwen 
tegen een lagere dan gebruikelijke huur 
beschikbaar te stellen aan startende 
ondernemingen;

10. onderstreept de belangrijke rol van 
publiek-private partnerschappen bij het 
waarborgen van schone, veilige en 
toegankelijke winkelgebieden in de 
stadcentra, o.a. door de negatieve effecten 
van leegstand in winkelgebieden aan te 
pakken, bijv. door de betrokken gebouwen 
tegen een lagere dan gebruikelijke huur 
beschikbaar te stellen aan startende 
ondernemingen, met inachtneming van de 
toepasselijke EU-regels inzake staatssteun 
en overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 48
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat winkels als gevolg van de 
toenemende betekenis van de e-handel 
voor nieuwe uitdagingen staan, waardoor 
strategieën gericht op verkoop via 
meerdere kanalen steeds belangrijker 
worden; spreekt in dit verband, gelet op de

11. merkt op dat de snelle ontwikkeling 
van e-handel consumenten en 
ondernemingen aanzienlijke voordelen 
heeft opgeleverd op het punt van 
innovatie, nieuwe marktmogelijkheden en 
groei, ruimere keuze, meer concurrentie 
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sociale rol van de detailhandel, zijn
bezorgdheid uit dat de e-handel hele 
branches in de detailhandel zou kunnen 
wegvagen, zoals momenteel in de 
audiovisuele en boekensector lijkt te 
gebeuren; zet de detailhandel aan tot het 
ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen 
om het winkelen in een echte winkel meer 
tot een belevenis te maken, o.a. door de 
dienstverlening zowel voor als na de 
verkoop te verbeteren en door de 
presentatie op internet te koppelen aan 
het personeel dat in de fysieke winkel voor 
de verkoop verantwoordelijk is;

en lagere prijzen; merkt evenwel op dat
winkels nieuwe uitdagingen staan, 
waardoor strategieën gericht op verkoop 
via meerdere kanalen steeds belangrijker 
worden; zet de detailhandel, gezien zijn
maatschappelijke en culturele rol, aan tot 
het ontwikkelen van nieuwe 
bedrijfsmodellen voor zijn 
internetclientèle, maar ook om het 
winkelen in een echte winkel meer tot een 
belevenis te maken, o.a. door de 
dienstverlening zowel voor als na de 
verkoop te verbeteren;

Or. en

Amendement 49
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat winkels als gevolg van de 
toenemende betekenis van de e-handel 
voor nieuwe uitdagingen staan, waardoor 
strategieën gericht op verkoop via 
meerdere kanalen steeds belangrijker 
worden; spreekt in dit verband, gelet op de 
sociale rol van de detailhandel, zijn 
bezorgdheid uit dat de e-handel hele 
branches in de detailhandel zou kunnen 
wegvagen, zoals momenteel in de 
audiovisuele en boekensector lijkt te 
gebeuren; zet de detailhandel aan tot het 
ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen 
om het winkelen in een echte winkel meer 
tot een belevenis te maken, o.a. door de 
dienstverlening zowel voor als na de 
verkoop te verbeteren en door de 
presentatie op internet te koppelen aan het 
personeel dat in de fysieke winkel voor de 
verkoop verantwoordelijk is;

11. merkt op dat winkels als gevolg van de 
toenemende betekenis van de e-handel 
voor nieuwe uitdagingen staan, waardoor 
strategieën gericht op verkoop via 
meerdere kanalen steeds belangrijker 
worden; zet de detailhandel aan om 
innovatieve technologie optimaal te 
benutten en nieuwe bedrijfsmodellen te 
ontwikkelen om het winkelen in een echte 
winkel meer tot een belevenis te maken, 
o.a. door de dienstverlening zowel voor als 
na de verkoop te verbeteren en door de 
presentatie op internet te koppelen aan het 
personeel dat in de fysieke winkel voor de 
verkoop verantwoordelijk is;



PE519.470v01-00 30/54 AM\1002617NL.doc

NL

Or. en

Amendement 50
Claudette Abela Baldacchino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om e-handel aan te 
moedigen; betreurt echter dat zij zich niet 
tot doel stelt om onlinediensten en 
-goederen toegankelijk te maken voor 
burgers in alle landen van de EU; vraagt 
de Commissie een strategie voor te stellen 
om handelaren te beletten in hun e-
handelspraktijk discriminerend beleid te 
voeren, opdat alle Europese burgers 
onbelemmerde toegang hebben tot 
grensoverschrijdende handel;

Or. en

Amendement 51
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat e-handel belangrijk 
is om consumenten, met name in 
afgelegen gebieden, keuze en toegang tot 
goederen en diensten te bieden; 
onderstreept dat de nodige maatregelen 
moeten worden genomen om de 
mogelijkheden van e-handel ten volle te 
ontwikkelen, onder meer door de toegang 
tot internet in de meest afgelegen 
gebieden van de EU te verbeteren; steunt 
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de maatregelen waarom wordt gevraagd 
in de mededeling van de Commissie over 
e-handel van 2012, namelijk meer 
vertrouwen scheppen, de registratie van 
domeinnamen in andere lidstaten dan het 
eigen land vereenvoudigen, de veiligheid 
bij onlinebetalingen en de 
bezorgingsdiensten verbeteren, 
grensoverschrijdende schuldinvordering 
vergemakkelijken, en de consumenten 
beter voorlichten over hun rechten, met 
name wat herroeping en 
verhaalsmogelijkheden betreft;

Or. en

Amendement 52
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herhaalt hoe belangrijk het is 
barrières (taalkundige en administratieve 
barrières en gebrek aan informatie) uit de 
weg te ruimen die de commerciële 
mogelijkheden van grensoverschrijdende 
e-handel beperken en het vertrouwen van 
de consumenten in de interne markt 
ondermijnen;

Or. es

Amendement 53
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. vraagt de Commissie het probleem 
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van het multilateraal interbancair tarief 
(MIF) op te lossen en kredietkaartregels 
uit de weg te ruimen die de 
concurrentieverstorende gevolgen van het 
MIF versterken; roept de Commissie op 
om de lidstaten te steunen die reeds 
transparante, concurrerende en 
innovatieve betaalsystemen hebben en om 
die te gebruiken als best practice bij de 
verdere ontwikkeling van een goedkopere 
en eerlijkere markt voor betalingen in 
Europa;

Or. en

Amendement 54
Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is met name verheugd over de 
vrijwillige initiatieven en toezeggingen 
van detailhandelaren en leveranciers om 
voedselverspilling te verminderen;

Or. en

Amendement 55
Roberta Angelilli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. herinnert eraan dat de 
detailhandelssector in de openbare ruimte 
(markt- en straathandel) moet worden 
beschermd en bevorderd, omdat deze 
voornamelijk bestaat uit duizenden zeer 
kleine familiebedrijfjes en tegelijkertijd 
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een specifiek kenmerk van de Europese 
economie vormt;

Or. it

Amendement 56
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. erkent en steunt ten volle de 
belangrijke rol van de detailhandel als 
werkgever die zowel laag- als 
hooggekwalificeerde banen aanbiedt; 
benadrukt dat concurrentie tussen 
detailhandelaren niet mag leiden tot 
concurrentie op het vlak van 
arbeidsnormen of bezoldiging;

Or. en

Amendement 57
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. herinnert eraan hoe belangrijk het is de 
bestaande sociale en arbeidswetgeving 
correct uit te voeren; betreurt het dat er 
veel zwart wordt gewerkt, waardoor er op 
grote schaal belasting wordt ontdoken en 
er geen gelijk speelveld tussen handelaren 
op de interne markt tot stand kan worden 
gebracht;

13. herinnert eraan hoe belangrijk het is de 
bestaande sociale en arbeidswetgeving 
correct uit te voeren; vraagt de gelijke 
behandeling van handelaren op de interne 
markt om zwart werk en sociale en fiscale 
fraude te bestrijden;

Or. fr
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Amendement 58
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. herinnert eraan hoe belangrijk het is de 
bestaande sociale en arbeidswetgeving 
correct uit te voeren; betreurt het dat er 
veel zwart wordt gewerkt, waardoor er op 
grote schaal belasting wordt ontdoken en er 
geen gelijk speelveld tussen handelaren op 
de interne markt tot stand kan worden 
gebracht;

13. herinnert eraan hoe belangrijk het is de 
bestaande sociale en arbeidswetgeving 
correct uit te voeren; betreurt het dat er 
veel zwart wordt gewerkt, waardoor er op 
grote schaal belasting wordt ontdoken en er 
geen gelijk speelveld tussen handelaren op 
de interne markt tot stand kan worden 
gebracht; waarschuwt tegen de 
arbeidsomstandigheden en het misbruik 
die in de detailhandel kunnen voorkomen 
en die in het bijzonder vrouwen, 
laaggekwalificeerde werknemers en 
immigranten treffen;

Or. es

Amendement 59
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wijst erop hoe belangrijk het is de 
ondernemers- en beroepsvaardigheden te 
verbeteren om meer werkgelegenheid in 
de sector te creëren, en vraagt de lidstaten 
en de Commissie het de aanwerving aan 
te moedigen van mensen uit groepen in de 
samenleving die het moeilijk hebben om 
een baan te vinden;

Or. es

Amendement 60
Morten Løkkegaard
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. spreekt zijn bezorgdheid uit over het 
afkalven van de rechten van 
franchisehouders ten opzichte van de 
onderneming die de franchise toekent, en 
dringt aan op transparante en eerlijke 
contracten; vestigt de aandacht van de 
Commissie en de lidstaten met name op de 
problemen waarmee franchisehouders te 
kampen hebben die hun zaak willen 
verkopen of hun bedrijfsformule willen 
veranderen, maar wel in dezelfde sector 
werkzaam willen blijven; verzoekt de 
Commissie de effecten van langlopende 
concurrentiebedingen, koopopties en het 
verbod op meervoudige franchises te 
onderzoeken en in dit verband de huidige 
vrijstelling van contractsluitende partijen 
met een marktaandeel van minder dan 
30% van de mededingingsregels te 
heroverwegen;

Schrappen

Or. en

Amendement 61
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. spreekt zijn bezorgdheid uit over het 
afkalven van de rechten van 
franchisehouders ten opzichte van de 
onderneming die de franchise toekent, en 
dringt aan op transparante en eerlijke 
contracten; vestigt de aandacht van de 
Commissie en de lidstaten met name op de 
problemen waarmee franchisehouders te 
kampen hebben die hun zaak willen 
verkopen of hun bedrijfsformule willen 

14. verwelkomt franchising als 
bedrijfsmodel dat het opzetten van nieuwe 
en kleine bedrijven ondersteunt; merkt 
echter op dat er in sommige gevallen 
oneerlijke contractvoorwaarden bestaan; 
vraagt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat 
groepsvrijstellingsverordening (EU) nr. 
330/2010 correct wordt toegepast; vestigt 
de aandacht van de Commissie en de 
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veranderen, maar wel in dezelfde sector 
werkzaam willen blijven; verzoekt de 
Commissie de effecten van langlopende
concurrentiebedingen, koopopties en het 
verbod op meervoudige franchises te 
onderzoeken en in dit verband de huidige 
vrijstelling van contractsluitende partijen 
met een marktaandeel van minder dan 30% 
van de mededingingsregels te
heroverwegen;

lidstaten met name op de problemen 
waarmee franchisehouders te kampen 
hebben die hun zaak willen verkopen of 
hun bedrijfsformule willen veranderen, 
maar wel in dezelfde sector werkzaam 
willen blijven; vraagt de Commissie voorts
de effecten van langlopende
exclusiviteitsbedingen, koopopties, het 
verbod op meervoudige franchises en de 
huidige vrijstelling van contractsluitende 
partijen met een marktaandeel van minder 
dan 30% van de mededingingsregels te
onderzoeken ;

Or. en

Amendement 62
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. spreekt zijn bezorgdheid uit over het 
afkalven van de rechten van 
franchisehouders ten opzichte van de 
onderneming die de franchise toekent, en 
dringt aan op transparante en eerlijke 
contracten; vestigt de aandacht van de 
Commissie en de lidstaten met name op de 
problemen waarmee franchisehouders te 
kampen hebben die hun zaak willen 
verkopen of hun bedrijfsformule willen 
veranderen, maar wel in dezelfde sector 
werkzaam willen blijven; verzoekt de 
Commissie de effecten van langlopende 
concurrentiebedingen, koopopties en het 
verbod op meervoudige franchises te 
onderzoeken en in dit verband de huidige 
vrijstelling van contractsluitende partijen 
met een marktaandeel van minder dan 30% 
van de mededingingsregels te 
heroverwegen;

14. spreekt zijn bezorgdheid uit over het 
afkalven van de rechten van 
franchisehouders ten opzichte van de 
onderneming die de franchise toekent, en 
dringt aan op transparante en eerlijke 
contracten; vestigt de aandacht van de 
Commissie en de lidstaten met name op de 
problemen waarmee franchisehouders te 
kampen hebben die hun zaak willen 
verkopen of hun bedrijfsformule willen 
veranderen, maar wel in dezelfde sector 
werkzaam willen blijven; verzoekt de 
Commissie het verbod op prijsafspraken 
in franchisesystemen en de effecten van 
langlopende concurrentiebedingen, 
koopopties en het verbod op meervoudige 
franchises te onderzoeken en in dit verband 
de huidige vrijstelling van 
contractsluitende partijen met een 
marktaandeel van minder dan 30% van de 
mededingingsregels te heroverwegen;
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Or. de

Amendement 63
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is bezorgd over de snelle 
ontwikkeling van huismerken; benadrukt 
dat huismerken zodanig dienen te worden 
ontwikkeld dat zij tot verbetering van de 
keuzemogelijkheden van de consument, 
met name in termen van transparantie, 
informatiekwaliteit en diversiteit, leiden 
en dat zij kmo's duidelijke innovatie- en 
uitbreidingsmogelijkheden bieden;

Or. en

Amendement 64
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. steunt de werkzaamheden van het 
Forum op hoog niveau voor een beter 
werkende voedselvoorzieningsketen en van 
het daaronder ressorterende Platform van 
deskundigen inzake contractuele praktijken 
in B2B-relaties; is van mening dat het 
Parlement dringend een oplossing moet 
vinden voor nog hangende kwesties rond 
zijn deelname aan het werk van het Forum;
onderstreept dat oneerlijke 
handelspraktijken ook in de non-food-
voorzieningsketen voorkomen, en verzoekt 
de Commissie en de bedrijfsfederaties om 
de mogelijkheden te onderzoeken voor de

15. steunt de werkzaamheden van het 
Forum op hoog niveau voor een beter 
werkende voedselvoorzieningsketen en van 
het daaronder ressorterende Platform van 
deskundigen inzake contractuele praktijken 
in B2B-relaties; is van mening dat het 
Parlement dringend een oplossing moet 
vinden voor nog hangende kwesties rond 
zijn deelname aan het werk van het Forum;
onderstreept dat oneerlijke 
handelspraktijken ook in de non-food-
voorzieningsketen voorkomen; verzoekt de 
Commissie en de bedrijfsfederaties
daarom een constructieve en 
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oprichting van een nieuw forum dat zich 
gedurende een vooraf niet bepaalde 
periode bezighoudt met de detailhandel 
als geheel;

sectoroverschrijdende dialoog te voeren in 
de bestaande fora, waaronder ook de 
jaarlijkse Rondetafel voor de
detailhandelsmarkt en de toekomstige 
groep concurrentievermogen detailhandel 
van de Commissie;

Or. en

Amendement 65
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. steunt de werkzaamheden van het 
Forum op hoog niveau voor een beter 
werkende voedselvoorzieningsketen en van 
het daaronder ressorterende Platform van 
deskundigen inzake contractuele praktijken 
in B2B-relaties; is van mening dat het 
Parlement dringend een oplossing moet 
vinden voor nog hangende kwesties rond 
zijn deelname aan het werk van het Forum;
onderstreept dat oneerlijke 
handelspraktijken ook in de non-food-
voorzieningsketen voorkomen, en verzoekt 
de Commissie en de bedrijfsfederaties om 
de mogelijkheden te onderzoeken voor de 
oprichting van een nieuw forum dat zich 
gedurende een vooraf niet bepaalde periode 
bezighoudt met de detailhandel als geheel;

15. steunt de werkzaamheden van het 
Forum op hoog niveau voor een beter 
werkende voedselvoorzieningsketen en van 
het daaronder ressorterende Platform van 
deskundigen inzake contractuele praktijken 
in B2B-relaties; is van mening dat het 
Parlement dringend een oplossing moet 
vinden voor nog hangende kwesties rond 
zijn deelname aan het werk van het Forum;
benadrukt dat de Commissie met name 
negatieve ontwikkelingen in de 
voedselvoorzieningsketen verder moet 
monitoren met het oog op verdere 
maatregelen; onderstreept dat oneerlijke 
handelspraktijken ook in de non-food-
voorzieningsketen voorkomen, en verzoekt 
de Commissie en de bedrijfsfederaties om 
de mogelijkheden te onderzoeken voor de 
oprichting van een nieuw forum dat zich 
gedurende een vooraf niet bepaalde periode 
bezighoudt met de detailhandel als geheel;

Or. en

Amendement 66
Catherine Stihler
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. steunt de werkzaamheden van het 
Forum op hoog niveau voor een beter 
werkende voedselvoorzieningsketen en van 
het daaronder ressorterende Platform van 
deskundigen inzake contractuele praktijken 
in B2B-relaties; is van mening dat het 
Parlement dringend een oplossing moet 
vinden voor nog hangende kwesties rond 
zijn deelname aan het werk van het Forum;
onderstreept dat oneerlijke 
handelspraktijken ook in de non-food-
voorzieningsketen voorkomen, en verzoekt 
de Commissie en de bedrijfsfederaties om 
de mogelijkheden te onderzoeken voor de 
oprichting van een nieuw forum dat zich 
gedurende een vooraf niet bepaalde periode 
bezighoudt met de detailhandel als geheel;

15. steunt de werkzaamheden van het 
Forum op hoog niveau voor een beter 
werkende voedselvoorzieningsketen en van 
het daaronder ressorterende Platform van 
deskundigen inzake contractuele praktijken 
in B2B-relaties; is van mening dat het 
Parlement dringend een oplossing moet 
vinden voor nog hangende kwesties rond 
zijn deelname aan het werk van het Forum;
onderstreept dat oneerlijke 
handelspraktijken negatieve gevolgen 
hebben voor bedrijven, boeren en 
werknemers in derde landen en ook in de 
non-food-voorzieningsketen voorkomen, 
en verzoekt de Commissie en de 
bedrijfsfederaties om de mogelijkheden te 
onderzoeken voor de oprichting van een 
nieuw forum dat zich gedurende een vooraf 
niet bepaalde periode bezighoudt met de 
detailhandel als geheel;

Or. en

Amendement 67
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd over de beginselen inzake 
goede praktijken en de lijst met 
voorbeelden van oneerlijke en eerlijke 
praktijken in verticale handelsrelaties in de 
voedselvoorzieningsketen, alsmede over 
het kader voor de uitvoering en
handhaving van deze beginselen; 
onderstreept dat het, willen deze 
beginselen enig praktisch gevolg hebben, 
van belang is dat alle partijen in de 

16. verwelkomt de beginselen inzake goede 
praktijken en de lijst met voorbeelden van 
oneerlijke en eerlijke praktijken in verticale 
handelsrelaties in de 
voedselvoorzieningsketen als 
uitgangspunt aan de hand waarvan de 
wetgever een consistente, wettelijk 
afdwingbare reeks beginselen kan 
ontwikkelen; is verheugd dat de 
beroepsverenigingen erkennen dat
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voedselvoorzieningsketen deelnemen, met 
inbegrip van landbouworganisaties, de be-
en verwerkende industrie en de
groothandel; verzoekt de Commissie de
effecten van het vrijwillige initiatief
binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
te evalueren en zo nodig aanvullende 
maatregelen voor te stellen;

handhaving noodzakelijk is, maar meent 
dat een onafhankelijk 
handhavingsmechanisme nodig is om
enig praktisch gevolg te hebben; is van 
mening dat dit mechanisme de 
bevoegdheid moet hebben om sancties op 
te leggen, rekening moet houden met de 
sfeer van angst onder de leveranciers, en 
de handhaving over de grenzen van de 
verschillende lidstaten heen moet 
coördineren om te voorkomen dat 
overtreders de handhaving omzeilen;
verzoekt de Commissie te erkennen dat 
het door de beroepsverenigingen 
voorgestelde vrijwillige initiatief niet 
effectief zal zijn zolang het aan een 
wettelijk afdwingbaar 
handhavingsmechanisme ontbreekt, en 
spoort de Commissie aan om spoedig
aanvullende maatregelen voor te stellen;

Or. en

Amendement 68
Catherine Stihler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd over de beginselen inzake 
goede praktijken en de lijst met 
voorbeelden van oneerlijke en eerlijke 
praktijken in verticale handelsrelaties in de 
voedselvoorzieningsketen, alsmede over 
het kader voor de uitvoering en handhaving 
van deze beginselen; onderstreept dat het,
willen deze beginselen enig praktisch 
gevolg hebben, van belang is dat alle 
partijen in de voedselvoorzieningsketen 
deelnemen, met inbegrip van 
landbouworganisaties, de be- en 
verwerkende industrie en de groothandel;
verzoekt de Commissie de effecten van het 
vrijwillige initiatief binnen twee jaar na de 

16. is verheugd over de beginselen inzake 
goede praktijken en de lijst met 
voorbeelden van oneerlijke en eerlijke 
praktijken in verticale handelsrelaties in de 
voedselvoorzieningsketen, alsmede over 
het kader voor de uitvoering en handhaving 
van deze beginselen; is verheugd dat de 
beroepsverenigingen erkennen dat 
handhaving noodzakelijk is, en benadrukt 
dat het, wil een handhavingsmechanisme
enig praktisch gevolg hebben, van
essentieel belang is dat het door alle 
partijen in de voedselvoorzieningsketen in 
acht wordt genomen en dat alle partijen 
eraan deelnemen, met inbegrip van 



AM\1002617NL.doc 41/54 PE519.470v01-00

NL

inwerkingtreding te evalueren en zo nodig
aanvullende maatregelen voor te stellen;

landbouworganisaties, de be- en 
verwerkende industrie en de groothandel;
meent ook dat er een onafhankelijk 
handhavingmechanisme moet komen met
de bevoegdheid om sancties op te leggen, 
en vraagt de Commissie de praktische
effecten van het vrijwillige initiatief binnen
een jaar na de inwerkingtreding te 
evalueren en spoedig aanvullende 
maatregelen voor te stellen;

Or. en

Amendement 69
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd over de beginselen inzake 
goede praktijken en de lijst met 
voorbeelden van oneerlijke en eerlijke 
praktijken in verticale handelsrelaties in de 
voedselvoorzieningsketen, alsmede over 
het kader voor de uitvoering en handhaving 
van deze beginselen; onderstreept dat het, 
willen deze beginselen enig praktisch 
gevolg hebben, van belang is dat alle 
partijen in de voedselvoorzieningsketen 
deelnemen, met inbegrip van 
landbouworganisaties, de be- en 
verwerkende industrie en de groothandel;
verzoekt de Commissie de effecten van het 
vrijwillige initiatief binnen twee jaar na 
de inwerkingtreding te evalueren en zo 
nodig aanvullende maatregelen voor te 
stellen;

16. is verheugd over de beginselen inzake 
goede praktijken en de lijst met 
voorbeelden van oneerlijke en eerlijke 
praktijken in verticale handelsrelaties in de 
voedselvoorzieningsketen, alsmede over 
het kader voor de uitvoering en handhaving 
van deze beginselen; benadrukt echter dat 
dit een eerste stap is en betwijfelt de 
effectiviteit van een vrijwillige toezegging; 
onderstreept dat het, willen deze 
beginselen enig praktisch gevolg hebben, 
van belang is dat alle partijen in de 
voedselvoorzieningsketen deelnemen, met 
inbegrip van landbouworganisaties, de be-
en verwerkende industrie en de 
groothandel; vraagt de Commissie in 
wetgeving vastgelegde 
handhavingsmethoden te onderzoeken, 
zoals sancties en de benoeming van een 
onafhankelijke ombudsman, teneinde de 
"sfeer van angst" in de 
voedselvoorzieningsketen naar behoren 
aan te pakken;

Or. en
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Amendement 70
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd over de beginselen inzake 
goede praktijken en de lijst met 
voorbeelden van oneerlijke en eerlijke 
praktijken in verticale handelsrelaties in de 
voedselvoorzieningsketen, alsmede over 
het kader voor de uitvoering en handhaving 
van deze beginselen; onderstreept dat het, 
willen deze beginselen enig praktisch 
gevolg hebben, van belang is dat alle 
partijen in de voedselvoorzieningsketen 
deelnemen, met inbegrip van 
landbouworganisaties, de be- en 
verwerkende industrie en de groothandel;
verzoekt de Commissie de effecten van het 
vrijwillige initiatief binnen twee jaar na 
de inwerkingtreding te evalueren en zo 
nodig aanvullende maatregelen voor te 
stellen;

16. verwelkomt de beginselen inzake goede 
praktijken en de lijst met voorbeelden van 
oneerlijke en eerlijke praktijken in verticale 
handelsrelaties in de 
voedselvoorzieningsketen, alsmede over 
het kader voor de uitvoering en handhaving 
van deze beginselen als een eerste stap;
onderstreept dat het, willen deze 
beginselen enig praktisch gevolg hebben, 
van belang is dat alle partijen in de 
voedselvoorzieningsketen deelnemen, met 
inbegrip van landbouworganisaties, de be-
en verwerkende industrie en de 
groothandel;

Or. de

Amendement 71
Anna Maria Corazza Bildt, Morten Løkkegaard, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd over de beginselen inzake 
goede praktijken en de lijst met 
voorbeelden van oneerlijke en eerlijke 
praktijken in verticale handelsrelaties in de 
voedselvoorzieningsketen, alsmede over 
het kader voor de uitvoering en handhaving 
van deze beginselen; onderstreept dat het, 

16. is verheugd over de beginselen inzake 
goede praktijken en de lijst met 
voorbeelden van oneerlijke en eerlijke 
praktijken in verticale handelsrelaties in de 
voedselvoorzieningsketen, alsmede over 
het kader voor de uitvoering en handhaving 
van deze beginselen; roept alle betrokken 
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willen deze beginselen enig praktisch 
gevolg hebben, van belang is dat alle 
partijen in de voedselvoorzieningsketen 
deelnemen, met inbegrip van 
landbouworganisaties, de be- en 
verwerkende industrie en de groothandel;
verzoekt de Commissie de effecten van het 
vrijwillige initiatief binnen twee jaar na de 
inwerkingtreding te evalueren en zo nodig
aanvullende maatregelen voor te stellen;

partijen op om deze beginselen in de 
praktijk te brengen en snel resultaten te
boeken; onderstreept dat het, willen deze 
beginselen enig praktisch gevolg hebben, 
van belang is dat alle partijen in de 
voedselvoorzieningsketen deelnemen, met 
inbegrip van landbouworganisaties, de be-
en verwerkende industrie en de 
groothandel; verzoekt de Commissie de 
effecten van het vrijwillige initiatief
regelmatig te evalueren, na te gaan of er
aanvullende maatregelen nodig zijn en de 
resultaten voor te leggen aan het Forum 
op hoog niveau en de Rondetafel voor de 
detailhandelsmarkt;

Or. en

Amendement 72
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. merkt op dat er ook problemen met 
verticale handelsrelaties rijzen in verband 
met selectieve en exclusieve 
distributieregelingen voor de detailhandel 
in merkgoederen; vraagt de Commissie en 
de lidstaten de rechten van 
detailhandelaren en winkeliers die een 
zwakkere onderhandelingspositie hebben, 
te beschermen;

Or. en

Amendement 73
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herinnert de Commissie er voorts 
aan dat het effect van deze aanpak 
waarschijnlijk begrensd zal zijn, 
aangezien deze geen oplossing biedt voor 
een aantal fundamentele problemen van 
de oligopolide marktstructuur, die wordt 
gekenmerkt door een klein aantal zeer 
grote detailhandelaren in levensmiddelen 
aan de inkoopzijde, tegenover een groot 
aantal kleine leveranciers aan de 
verkoopzijde, en is daarom verheugd over 
het voorstel van verscheidene
beroepsverenigingen om een 
handhavingsmechanisme in te stellen;

Or. de

Amendement 74
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. vraagt de Commissie rekening te 
houden met het fundamentele probleem 
van marktstructuur en marktmacht in de 
leveringsketen van de detailhandel in 
levensmiddelen en met de angst van de 
leveranciers, en de vrijwillige initiatieven 
aan te vullen met een wettelijk bindend 
handhavingsmechanisme;

Or. de

Amendement 75
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat het voor zwakkere 
marktpartijen vaak moeilijk is een klacht 
in te dienen over oneerlijke 
handelspraktijken, en wijst nadrukkelijk 
op de belangrijke rol van 
bedrijfsverenigingen, die namens hen een 
dergelijke klacht moeten kunnen 
indienen, onder waarborging van de 
vertrouwelijkheid, bij een ombudsman of 
arbiter die bevoegd moet zijn om 
ambtshalve op te treden in geval van 
informatie over bepaalde zorgwekkende 
ontwikkelingen;

Schrappen

Or. en

Amendement 76
Catherine Stihler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat het voor zwakkere 
marktpartijen vaak moeilijk is een klacht in 
te dienen over oneerlijke 
handelspraktijken, en wijst nadrukkelijk op 
de belangrijke rol van 
bedrijfsverenigingen, die namens hen een
dergelijke klacht moeten kunnen 
indienen, onder waarborging van de 
vertrouwelijkheid, bij een ombudsman of 
arbiter die bevoegd moet zijn om 
ambtshalve op te treden in geval van
informatie over bepaalde zorgwekkende 
ontwikkelingen;

17. is van mening dat het voor zwakkere 
marktpartijen vaak moeilijk is een klacht in 
te dienen over oneerlijke 
handelspraktijken, en vraagt de Commissie 
daarom te onderzoeken of er een 
ombudsman voor de hele EU kan worden 
benoemd die informatie in anonieme vorm 
kan ontvangen, informatie vertrouwelijk 
kan houden, markttoezicht kan uitoefenen 
en onderzoeken kan laten instellen;

Or. en



PE519.470v01-00 46/54 AM\1002617NL.doc

NL

Amendement 77
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat het voor zwakkere 
marktpartijen vaak moeilijk is een klacht in 
te dienen over oneerlijke 
handelspraktijken, en wijst nadrukkelijk op 
de belangrijke rol van 
bedrijfsverenigingen, die namens hen een 
dergelijke klacht moeten kunnen indienen,
onder waarborging van de 
vertrouwelijkheid, bij een ombudsman of 
arbiter die bevoegd moet zijn om 
ambtshalve op te treden in geval van 
informatie over bepaalde zorgwekkende 
ontwikkelingen;

17. is van mening dat het voor zwakkere 
marktpartijen vaak moeilijk is een klacht in 
te dienen over oneerlijke 
handelspraktijken, en vraagt de Commissie 
daarom een ombudsman voor de hele EU 
te benoemen die informatie in anonieme 
vorm kan ontvangen, informatie 
vertrouwelijk kan houden, markttoezicht 
kan uitoefenen en onderzoeken kan laten 
instellen; is van mening dat
bedrijfsverenigingen weliswaar namens
leveranciers klacht kunnen indienen, maar 
dat ook een ruimere groep organisaties 
die weet hebben van oneerlijke 
handelspraktijken, anomie bewijzen 
moeten kunnen voorleggen aan een
ombudsman of arbiter die bevoegd moet 
zijn om ambtshalve op te treden in geval 
van informatie over bepaalde 
zorgwekkende ontwikkelingen;

Or. en

Amendement 78
Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat het voor zwakkere 
marktpartijen vaak moeilijk is een klacht in 
te dienen over oneerlijke 
handelspraktijken, en wijst nadrukkelijk 
op de belangrijke rol van 
bedrijfsverenigingen, die namens hen een
dergelijke klacht moeten kunnen 

17. is van mening dat zwakkere 
marktpartijen het vaak moeilijk vinden een 
klacht in te dienen over oneerlijke 
handelspraktijken; vraagt de Commissie 
ook de mogelijkheid te onderzoeken om in 
het kader van het vrijwillige initiatief de 
benoeming van een ombudsman of arbiter
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indienen, onder waarborging van de 
vertrouwelijkheid, bij een ombudsman of 
arbiter die bevoegd moet zijn om 
ambtshalve op te treden in geval van 
informatie over bepaalde zorgwekkende 
ontwikkelingen;

en de vaststelling van diens bevoegdheden 
voor te stellen;

Or. de

Amendement 79
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat het voor zwakkere 
marktpartijen vaak moeilijk is een klacht in 
te dienen over oneerlijke 
handelspraktijken, en wijst nadrukkelijk op 
de belangrijke rol van
bedrijfsverenigingen, die namens hen een 
dergelijke klacht moeten kunnen indienen, 
onder waarborging van de 
vertrouwelijkheid, bij een ombudsman of 
arbiter die bevoegd moet zijn om 
ambtshalve op te treden in geval van 
informatie over bepaalde zorgwekkende 
ontwikkelingen;

17. is van mening dat het voor zwakkere 
marktpartijen, met name boeren en 
leveranciers, vaak moeilijk is een klacht in 
te dienen over oneerlijke 
handelspraktijken, en wijst nadrukkelijk op 
de belangrijke rol van verenigingen, die 
namens hen een dergelijke klacht moeten 
kunnen indienen, onder waarborging van 
de vertrouwelijkheid, bij een ombudsman 
of arbiter die bevoegd moet zijn om 
ambtshalve op te treden in geval van 
informatie over bepaalde zorgwekkende 
ontwikkelingen; vraagt de Commissie om, 
gelijktijdig met de werkzaamheden van 
het vrijwillige initiatief voor de uitvoering 
van de beginselen inzake goede praktijken 
in de voedselvoorzieningsketen, 
handhavingsmethoden te onderzoeken;

Or. en

Amendement 80
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat het voor zwakkere 
marktpartijen vaak moeilijk is een klacht in 
te dienen over oneerlijke 
handelspraktijken, en wijst nadrukkelijk op 
de belangrijke rol van 
bedrijfsverenigingen, die namens hen een 
dergelijke klacht moeten kunnen indienen, 
onder waarborging van de 
vertrouwelijkheid, bij een ombudsman of 
arbiter die bevoegd moet zijn om 
ambtshalve op te treden in geval van 
informatie over bepaalde zorgwekkende 
ontwikkelingen;

17. is van mening dat het door de 
inkoopmacht van grote detailhandelaren 
in levensmiddelen voor zwakkere 
marktpartijen vaak moeilijk is een klacht in 
te dienen over oneerlijke 
handelspraktijken, en wijst nadrukkelijk op 
de belangrijke rol van bedrijfsverenigingen
en andere organisaties, die namens hen 
een dergelijke klacht moeten kunnen 
indienen, anoniem of onder waarborging 
van de vertrouwelijkheid, bij een 
ombudsman of arbiter die bevoegd moet 
zijn om ambtshalve onderzoeken in te 
stellen en zo nodig sancties te treffen in 
het kader van het markttoezicht of in
geval van informatie over bepaalde 
zorgwekkende ontwikkelingen;

Or. de

Amendement 81
Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat het voor zwakkere 
marktpartijen vaak moeilijk is een klacht in 
te dienen over oneerlijke 
handelspraktijken, en wijst nadrukkelijk op 
de belangrijke rol van 
bedrijfsverenigingen, die namens hen een 
dergelijke klacht moeten kunnen indienen, 
onder waarborging van de 
vertrouwelijkheid, bij een ombudsman of 
arbiter die bevoegd moet zijn om 
ambtshalve op te treden in geval van
informatie over bepaalde zorgwekkende 
ontwikkelingen;

17. is van mening dat het voor zwakkere 
marktpartijen vaak moeilijk is een klacht in 
te dienen over oneerlijke 
handelspraktijken, en wijst nadrukkelijk op 
de belangrijke rol van 
bedrijfsverenigingen, die namens hen een 
dergelijke klacht moeten kunnen indienen, 
onder waarborging van de 
vertrouwelijkheid; vraagt de Commissie
bij haar beoordeling van de vrijwillige 
uitvoeringsmaatregelen te onderzoeken of 
er behoefte is aan een ombudsman of 
arbiter die bevoegd moet zijn om 
ambtshalve op te treden in geval van
aangetoonde oneerlijke 
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handelspraktijken;

Or. en

Amendement 82
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat het voor zwakkere 
marktpartijen vaak moeilijk is een klacht in 
te dienen over oneerlijke 
handelspraktijken, en wijst nadrukkelijk op 
de belangrijke rol van 
bedrijfsverenigingen, die namens hen een 
dergelijke klacht moeten kunnen indienen, 
onder waarborging van de 
vertrouwelijkheid, bij een ombudsman of 
arbiter die bevoegd moet zijn om 
ambtshalve op te treden in geval van 
informatie over bepaalde zorgwekkende 
ontwikkelingen;

17. is van mening dat het voor zwakkere, 
individuele marktpartijen vaak moeilijk is 
een klacht in te dienen over oneerlijke 
handelspraktijken, en wijst nadrukkelijk op 
de belangrijke rol van 
bedrijfsverenigingen, die namens hen een 
dergelijke klacht moeten kunnen indienen, 
onder waarborging van de 
vertrouwelijkheid, bij een ombudsman of 
arbiter die bevoegd moet zijn om 
ambtshalve op te treden in geval van 
informatie over bepaalde zorgwekkende 
ontwikkelingen, die vooral in de 
toeleveringsketen voorkomen;

Or. pl

Amendement 83
Morten Løkkegaard, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie EU-wetgeving 
voor te stellen om het verkopen van 
levensmiddelen onder de kostprijs te 
verbieden, en een definitie van 
"economische afhankelijkheid" te geven 
die zowel de lidstaten als de zakenwereld 
waakzamer moet maken ten aanzien van 
oneerlijke handelspraktijken;

Schrappen



PE519.470v01-00 50/54 AM\1002617NL.doc

NL

Or. en

Amendement 84
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie EU-wetgeving 
voor te stellen om het verkopen van 
levensmiddelen onder de kostprijs te 
verbieden, en een definitie van
"economische afhankelijkheid" te geven 
die zowel de lidstaten als de zakenwereld 
waakzamer moet maken ten aanzien van 
oneerlijke handelspraktijken;

18. benadrukt dat consumenten het recht 
hebben te weten hoe de prijs van een 
product wordt bepaald; merkt op dat 
consumenten vaak niet beseffen dat als 
supermarkten tegen een drastische 
verlaagde prijs verkopen, dat negatieve 
gevolgen kan hebben voor het inkomen 
van de boeren alsook voor de 
arbeidsomstandigheden en de bezoldiging 
van het supermarktpersoneel; verzoekt de 
Commissie EU-wetgeving voor te stellen 
om het verkopen van levensmiddelen onder 
de kostprijs te verbieden, en een definitie 
van "economische afhankelijkheid" te 
geven die zowel de lidstaten als de 
zakenwereld waakzamer moet maken ten 
aanzien van oneerlijke handelspraktijken;

Or. en

Amendement 85
Zuzana Roithová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie EU-wetgeving 
voor te stellen om het verkopen van 
levensmiddelen onder de kostprijs te 
verbieden, en een definitie van
"economische afhankelijkheid" te geven 
die zowel de lidstaten als de zakenwereld 

18. verzoekt de Commissie EU-wetgeving 
voor te stellen om het verkopen van 
levensmiddelen onder de kostprijs te 
verbieden en de nodige wijzigingen in de 
concurrentiewetgeving van de EU voor te 
stellen met het oog op een ruime definitie 
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waakzamer moet maken ten aanzien van 
oneerlijke handelspraktijken;

van "economische afhankelijkheid" die 
ertoe kan leiden dat inkopers hun 
machtspositie versterken;

Or. en

Amendement 86
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie EU-wetgeving 
voor te stellen om het verkopen van 
levensmiddelen onder de kostprijs te 
verbieden, en een definitie van
"economische afhankelijkheid" te geven
die zowel de lidstaten als de zakenwereld 
waakzamer moet maken ten aanzien van 
oneerlijke handelspraktijken;

18. verzoekt de Commissie EU-wetgeving 
voor te stellen om het verkopen van 
levensmiddelen onder de kostprijs te 
verbieden, en wijzigingen in de 
concurrentiewetgeving voor te stellen met 
betrekking tot de definitie van
"economische afhankelijkheid" en andere 
omstandigheden die ertoe leiden dat 
inkopers hun machtspositie versterken, 
hetgeen zowel de lidstaten als de 
zakenwereld waakzamer moet maken ten 
aanzien van oneerlijke handelspraktijken;

Or. en

Amendement 87
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie EU-wetgeving 
voor te stellen om het verkopen van 
levensmiddelen onder de kostprijs te 
verbieden, en een definitie van
"economische afhankelijkheid" te geven 
die zowel de lidstaten als de zakenwereld 
waakzamer moet maken ten aanzien van 

18. verzoekt de Commissie EU-wetgeving 
voor te stellen om het verkopen van 
levensmiddelen onder de kostprijs te 
verbieden, en een definitie van
"economische afhankelijkheid" en andere 
omstandigheden die bedrijven in staat 
stellen al te veel inkoopmacht te krijgen, 
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oneerlijke handelspraktijken; te geven die zowel de lidstaten als de 
zakenwereld waakzamer moet maken ten 
aanzien van de ontwikkeling van 
dergelijke dominante marktposities, die 
vaak oneerlijke handelspraktijken in de 
hand werken;

Or. de

Amendement 88
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie EU-wetgeving 
voor te stellen om het verkopen van 
levensmiddelen onder de kostprijs te 
verbieden, en een definitie van
"economische afhankelijkheid" te geven 
die zowel de lidstaten als de zakenwereld 
waakzamer moet maken ten aanzien van 
oneerlijke handelspraktijken;

18. verzoekt de Commissie EU-wetgeving 
voor te stellen om verkopen onder de 
kostprijs in de detailhandelssector te 
verbieden, en een definitie van
"economische afhankelijkheid" te geven 
die zowel de lidstaten als de zakenwereld 
waakzamer moet maken ten aanzien van 
oneerlijke handelspraktijken;

Or. de

Amendement 89
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie in het kader 
van het optreden tegen oneerlijke 
handelspraktijken territoriale 
leveringsbeperkingen tegen te gaan die 
door merkenfabrikanten worden opgelegd;

20. verzoekt de Commissie de hand te 
houden aan de huidige wetgeving inzake
territoriale leveringsbeperkingen die door
leveranciers aan hun klanten worden 
opgelegd;

Or. en
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Amendement 90
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie in het kader 
van het optreden tegen oneerlijke 
handelspraktijken territoriale 
leveringsbeperkingen tegen te gaan die 
door merkenfabrikanten worden opgelegd;

20. verzoekt de Commissie territoriale 
leveringsbeperkingen tegen te gaan die 
door producenten aan leveranciers
worden opgelegd;

Or. en

Amendement 91
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. betreurt dat sommige lidstaten 
buitenlandse bedrijven discrimineren door 
nieuwe belemmeringen op te werpen die 
het hun moeilijker maken zich in een 
bepaalde lidstaat te vestigen, hetgeen een 
duidelijke inbreuk op de beginselen van 
de interne markt vormt;

Or. en

Amendement 92
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. vraagt de Commissie om de 
Kamers van koophandel en de sectorale 
handelsorganisaties te ondersteunen om 
een permanente dialoog met de 
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detailhandelssector te voeren;

Or. fr


