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Amendement 1
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) 
waarin wordt gesteld dat de Unie berust 
op eerbied voor de menselijke 
waardigheid, hetgeen onder meer geldt 
voor alle vraagstukken met betrekking tot 
arbeid, waaronder de arbeidsrechten en 
de arbeids- en loonsvoorwaarden.

Or. el

Amendement 2
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat elektronische handel 
enorme kansen biedt voor economische 
groei en werkgelegenheid in de Europese 
Unie; overwegende dat de Commissie in 
haar mededeling over elektronische handel 
en onlinediensten van januari 2012 de 
levering van online bestelde goederen 
aanwijst als een van de vijf topprioriteiten 
om elektronische handel tegen 2015 te 
stimuleren, en dat zowel de Raad als het 
Parlement op het belang ervan hebben 
gewezen;

A. overwegende dat elektronische handel 
enorme kansen biedt om de economische 
en financiële crisis tegen te gaan, de 
interne markt te versterken en de
economische groei en werkgelegenheid in 
de Europese Unie te bevorderen; 
overwegende dat de Commissie in haar 
mededeling over elektronische handel en 
onlinediensten van januari 2012 de 
levering van online bestelde goederen 
aanwijst als een van de vijf topprioriteiten 
om elektronische handel tegen 2015 te 
stimuleren, en dat zowel de Raad als het 
Parlement op het belang ervan hebben 
gewezen;

Or. pt
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Amendement 3
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de markt voor 
elektronische handel in 2012 met meer dan 
20% is gegroeid; overwegende dat met 
name wordt verwacht dat de 
grensoverschrijdende elektronische handel 
tot het viervoudige zal toenemen; 
overwegende dat de markt voor 
pakketbestellingen door de opkomst van 
nieuwe marktdeelnemers en nieuwe 
diensten momenteel radicale veranderingen 
doormaakt;

B. overwegende dat de markt voor 
elektronische handel in 2012 met meer dan 
20% is gegroeid; overwegende dat met 
name wordt verwacht dat de 
grensoverschrijdende elektronische handel 
tot het viervoudige zal toenemen; 
overwegende dat de markt voor 
pakketbestellingen door de opkomst van 
nieuwe marktdeelnemers en nieuwe 
diensten en de nadruk op innovatie
momenteel radicale veranderingen 
doormaakt;

Or. pt

Amendement 4
Ismail Ertug

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat vooral grote 
marktdeelnemers in de 
onlinepostorderverkoop een enorme druk 
leggen op de prijzen in de logistieke 
sector, wat in enkele lidstaten tot een 
beduidende achteruitgang van de
arbeidsvoorwaarden in de sector van de 
pakketbestellingen heeft geleid;

Or. de
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Amendement 5
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het derhalve van 
essentieel belang is het vertrouwen van de 
consumenten in de besteldiensten en de 
markt, alsook de kennis van hun rechten te 
versterken, door te zorgen voor meer 
informatie en een grotere transparantie met 
betrekking tot de leveringsvoorwaarden;

E. overwegende dat het derhalve van 
essentieel belang is het vertrouwen van de 
consumenten in de marktdeelnemers, de 
besteldiensten en de markt, alsook de 
kennis van hun rechten en plichten te 
versterken, door te zorgen voor meer 
informatie en een grotere transparantie met 
betrekking tot de leveringsvoorwaarden;

Or. pt

Amendement 6
Mitro Repo

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het derhalve van 
essentieel belang is het vertrouwen van de 
consumenten in de besteldiensten en de 
markt, alsook de kennis van hun rechten te 
versterken, door te zorgen voor meer 
informatie en een grotere transparantie met 
betrekking tot de leveringsvoorwaarden;

E. overwegende dat het derhalve van 
essentieel belang is het vertrouwen van de 
consumenten in de besteldiensten en de 
markt, alsook de kennis van hun rechten te 
versterken, door te zorgen voor meer 
informatie, een beter begrip en een grotere 
transparantie met betrekking tot de 
leveringsvoorwaarden;-

Or. fi

Amendement 7
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat het voor het 
verwezenlijken van een geïntegreerde 
markt voor pakketbestellingen van 
essentieel belang is dat wordt gezorgd 
voor een solide en samenhangende sociale 
dimensie, een hoogwaardige 
werkgelegenheid en mogelijkheden voor 
levenslang leren;

Or. hu

Amendement 8
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept dat toegankelijke, 
betaalbare en kwalitatief hoogwaardige 
besteldiensten cruciaal zijn bij het online 
kopen van goederen en dat deze het best tot 
stand kunnen worden gebracht middels een 
open en eerlijke concurrentie; stelt in dit 
verband vast dat veel consumenten 
huiverig zijn om online te kopen, met name 
grensoverschrijdend, vanwege de 
onzekerheden met betrekking tot de 
uiteindelijke levering, de leveringskosten 
en/of de betrouwbaarheid;

1. onderstreept dat toegankelijke, 
betaalbare en kwalitatief hoogwaardige 
besteldiensten cruciaal zijn bij het online 
kopen van goederen en dat deze het best tot 
stand kunnen worden gebracht middels een 
open en eerlijke concurrentie, mits daarbij 
de arbeidsrechten, de arbeids- en 
loonsvoorwaarden en de sociale en 
milieunormen worden nageleefd; stelt in 
dit verband vast dat veel consumenten 
huiverig zijn om online te kopen, met name 
grensoverschrijdend, vanwege de 
onzekerheden met betrekking tot de 
uiteindelijke levering, de leveringskosten 
en/of de betrouwbaarheid;

Or. el

Amendement 9
António Fernando Correia de Campos
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept dat toegankelijke, 
betaalbare en kwalitatief hoogwaardige 
besteldiensten cruciaal zijn bij het online 
kopen van goederen en dat deze het best tot 
stand kunnen worden gebracht middels een 
open en eerlijke concurrentie; stelt in dit 
verband vast dat veel consumenten 
huiverig zijn om online te kopen, met name 
grensoverschrijdend, vanwege de 
onzekerheden met betrekking tot de 
uiteindelijke levering, de leveringskosten 
en/of de betrouwbaarheid;

1. onderstreept dat toegankelijke, 
betaalbare, efficiënte en kwalitatief 
hoogwaardige besteldiensten cruciaal zijn 
bij het online kopen van goederen en dat 
deze het best tot stand kunnen worden 
gebracht middels een open en eerlijke 
concurrentie; stelt in dit verband vast dat 
veel consumenten huiverig zijn om online 
te kopen, met name grensoverschrijdend, 
vanwege de onzekerheden met betrekking 
tot de leveringswijzen waaruit zij kunnen 
kiezen, de uiteindelijke levering, de 
leveringskosten en/of de betrouwbaarheid;

Or. pt

Amendement 10
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat het vertrouwen van de 
consument in het leveringsproces moet 
worden versterkt; meent dat een grotere 
transparantie en meer informatie over 
leveringsmogelijkheden, prijzen en 
voorwaarden van essentieel belang is voor 
de consumenten, met name wat betreft de 
voorwaarden voor de levering van bestelde 
goederen en de te volgen procedures in 
geval van vertraging of 
beschadiging/verlies van goederen;

3. wijst erop dat het vertrouwen van de 
consument in het leveringsproces moet 
worden versterkt; meent dat een grotere 
transparantie en meer informatie over 
leveringsmogelijkheden, prijzen en 
voorwaarden van essentieel belang is voor 
de consumenten, met name wat betreft de 
voorwaarden voor de levering van bestelde 
goederen en de te volgen procedures in 
geval van vertraging bij de levering of 
retourzending van goederen of 
beschadiging/verlies van goederen;

Or. pt
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Amendement 11
Mitro Repo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat het vertrouwen van de 
consument in het leveringsproces moet 
worden versterkt; meent dat een grotere 
transparantie en meer informatie over 
leveringsmogelijkheden, prijzen en 
voorwaarden van essentieel belang is voor 
de consumenten, met name wat betreft de 
voorwaarden voor de levering van bestelde 
goederen en de te volgen procedures in 
geval van vertraging of 
beschadiging/verlies van goederen;

3. wijst erop dat het vertrouwen van de 
consument in het leveringsproces moet 
worden versterkt; meent dat een grotere 
transparantie en meer en beter 
vergelijkbare informatie over 
leveringsmogelijkheden, prijzen en 
voorwaarden van essentieel belang is voor 
de consumenten, met name wat betreft de 
voorwaarden voor de levering van bestelde 
goederen en de te volgen procedures in 
geval van vertraging of 
beschadiging/verlies van goederen;

Or. fi

Amendement 12
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. pleit voor maatregelen die de vrije keuze 
van de consument op het moment van de 
aankoop waarborgen; merkt op dat er een 
aanzienlijke kloof bestaat tussen de 
verwachtingen van de consumenten en de 
daadwerkelijke beschikbaarheid van 
gebruikersvriendelijke, innovatieve 
diensten zoals doorgeefpunten of 
pakjeskiosken, track-and-tracesystemen of 
eenvoudige terugzendprocedures;

4. pleit voor maatregelen die de vrije keuze 
van de consument op het moment van de 
aankoop waarborgen; merkt op dat er een 
aanzienlijke kloof bestaat tussen de 
verwachtingen van de consumenten en de 
daadwerkelijke beschikbaarheid van 
gebruikersvriendelijke, innovatieve 
diensten zoals doorgeefpunten of 
pakjeskiosken, track-and-tracesystemen, de 
mogelijkheid om goederen te leveren op 
een locatie die of een tijdstip dat de 
consument schikt of eenvoudige 
terugzendprocedures;

Or. pt
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Amendement 13
Mitro Repo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. pleit voor maatregelen die de vrije keuze 
van de consument op het moment van de 
aankoop waarborgen; merkt op dat er een 
aanzienlijke kloof bestaat tussen de 
verwachtingen van de consumenten en de 
daadwerkelijke beschikbaarheid van 
gebruikersvriendelijke, innovatieve 
diensten zoals doorgeefpunten of 
pakjeskiosken, track-and-tracesystemen of 
eenvoudige terugzendprocedures;

4. pleit voor maatregelen die de vrije keuze 
van de consument op het moment van de 
aankoop waarborgen; merkt op dat er een 
aanzienlijke kloof bestaat tussen de 
verwachtingen van de consumenten en de 
daadwerkelijke beschikbaarheid van 
gebruikersvriendelijke, innovatieve 
diensten zoals doorgeefpunten of 
pakjeskiosken, of terminals, altijd 
beschikbare 24-uursdiensten, track-and-
tracesystemen of eenvoudige 
terugzendprocedures;

Or. fi

Amendement 14
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de hoge kostprijs van 
grensoverschrijdende leveringen een van 
de belangrijkste redenen tot 
ontevredenheid is; onderstreept dat 
goedkopere leveringsmogelijkheden voor 
consumenten en kmo's absoluut 
noodzakelijk zijn om grensoverschrijdende 
handel te stimuleren;

6. wijst erop dat de hoge kostprijs van 
grensoverschrijdende leveringen, 
leveringen in afgelegen gebieden of 
leveringen in de ultraperifere gebieden
een van de belangrijkste redenen tot 
ontevredenheid is; onderstreept dat 
goedkopere leveringsmogelijkheden voor 
consumenten en verkopers, en met name 
kmo's, absoluut noodzakelijk zijn om 
grensoverschrijdende handel te stimuleren
en van een werkelijke interne markt te 
kunnen spreken;
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Or. pt

Amendement 15
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. beklemtoont dat de geografische 
dekking en de toegankelijkheid van 
universele pakketbesteldiensten in 
plattelands- en afgelegen gebieden 
moeten worden verbeterd;

Or. en

Amendement 16
Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie om de 
mogelijkheden te verkennen om een 
Europees vertrouwensmerk voor 
elektronische handel in het leven te 
roepen, dat moet waarborgen dat een 
onderneming die actief is op het internet 
de EU-wetgeving volledig naleeft; dit 
vertrouwenswerk dient eenvoudig en goed 
gestructureerd te zijn en voldoende 
informatie te bevatten die een toegevoegde 
waarde biedt voor de volledige keten van 
de elektronische handel, om zo het 
vertrouwen en de transparantie te 
vergroten en zowel consumenten als 
ondernemingen rechtszekerheid te bieden; 
die informatie moet voorts worden 
verstrekt in een vorm die strookt met de 
bestaande, niet juridisch bindende W3C-
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normen, om personen met een handicap 
niet te benadelen; wijst voorts op de 
noodzaak van een geïntegreerde aanpak 
om het vertrouwen van de consument te 
bevorderen met betrekking tot het gebruik 
van wettige grensoverschrijdende 
onlinediensten;

Or. en

Amendement 17
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie samen met 
de bedrijven en de 
consumentenorganisaties 
gemeenschappelijke indicatoren voor de 
kwaliteit van besteldiensten uit te werken 
die de consumenten in staat stellen de 
verschillende aanbiedingen beter met 
elkaar te vergelijken;

Or. de

Amendement 18
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Tussenkopje 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Vergelijkingswebsites

Or. en
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Amendement 19
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. merkt op dat een toenemend aantal 
consumenten de prijzen, kenmerken of 
leveringsvoorwaarden van producten en 
diensten vergelijken aan de hand van 
vergelijkingswebsites, met name wat 
betreft e-handel; beklemtoont dat 
vergelijkingswebsites de consumenten niet 
altijd voorzien van transparante, 
nauwkeurige en volledige informatie; is 
ingenomen met het werk dat reeds is 
verricht door de dialoog met diverse 
belanghebbende partijen over 
vergelijkingsinstrumenten;

Or. en

Amendement 20
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. beklemtoont met name dat 
vergelijkingswebsites transparant en 
betrouwbaar moeten zijn en functioneel 
onafhankelijk beheerd moeten worden om 
zowel ondernemingen – met name kmo's 
– als consumenten tot voordeel te strekken 
en ervoor te zorgen dat de consumenten 
transparant en nauwkeurig geïnformeerd 
worden;

Or. en
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Amendement 21
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

Gelijke voorwaarden creëren voor kmo's De beslissende rol van consumenten en 
kmo's in de reële economie en de 
noodzaak gelijke voorwaarden te creëren 
voor kmo's;

Or. el

Amendement 22
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op de cruciale rol die kmo's spelen 
bij het creëren van groei en 
werkgelegenheid, met name voor jongeren; 
onderstreept dat besteldiensten van 
essentieel belang zijn voor Europese kmo's 
en dat een geïntegreerde, concurrerende 
markt van pakketbestellingen die 
verschillende betaalbare leveringsopties 
biedt, een noodzakelijke voorwaarde is om 
toegang te krijgen tot nieuwe markten en 
meer consumenten binnen de EU te 
bereiken;

7. wijst op de cruciale rol die kmo's spelen 
bij het creëren van groei en 
werkgelegenheid, met name voor jongeren; 
onderstreept dat besteldiensten van 
essentieel belang zijn voor Europese kmo's 
en dat een geïntegreerde, concurrerende 
markt van pakketbestellingen die 
betaalbare prijzen en verschillende, op 
hoge dienstverleningskwaliteit, 
transparantie en toegankelijkheid 
gebaseerde leveringsopties biedt en de 
arbeidsrechten, de arbeids- en 
loonsvoorwaarden en de sociale en 
milieunormen naleeft, een noodzakelijke 
voorwaarde is om toegang te krijgen tot 
nieuwe markten en meer consumenten 
binnen de EU te bereiken;

Or. el
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Amendement 23
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op de cruciale rol die kmo’s spelen 
bij het creëren van groei en 
werkgelegenheid, met name voor jongeren; 
onderstreept dat besteldiensten van 
essentieel belang zijn voor Europese kmo’s 
en dat een geïntegreerde, concurrerende 
markt van pakketbestellingen die 
verschillende betaalbare leveringsopties 
biedt, een noodzakelijke voorwaarde is om 
toegang te krijgen tot nieuwe markten en 
meer consumenten binnen de EU te 
bereiken;

7. wijst op de cruciale rol die kmo’s spelen 
bij het creëren van groei en 
werkgelegenheid, met name voor jongeren; 
onderstreept dat besteldiensten van 
essentieel belang zijn voor Europese kmo’s 
en dat een geïntegreerde, concurrerende 
markt van pakketbestellingen die 
verschillende betaalbare leveringsopties 
biedt, een noodzakelijke voorwaarde is om 
toegang te krijgen tot nieuwe markten en 
meer consumenten binnen de EU te 
bereiken, adviseert derhalve het 
regelgevingskader adequaat aan te passen 
om de Europese consumenten grotere 
sociaaleconomische voordelen te bieden, 
zoals meer gemak en autonomie, meer 
transparantie en concurrentie, toegang tot 
een grotere diversiteit aan producten en 
diensten. Kmo's moeten uitgebreide 
mogelijkheden krijgen om innovatieve, 
kwalitatief hoogstaande en 
verbruikersvriendelijke diensten op de 
gehele interne online markt aan te bieden, 
hun positie te versterken en in de globale 
economie concurrerend te blijven;

Or. hu

Amendement 24
Inese Vaidere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op de cruciale rol die kmo's spelen 
bij het creëren van groei en 

7. wijst op de cruciale rol die kmo's spelen 
bij het creëren van groei en 
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werkgelegenheid, met name voor jongeren; 
onderstreept dat besteldiensten van 
essentieel belang zijn voor Europese kmo's 
en dat een geïntegreerde, concurrerende 
markt van pakketbestellingen die 
verschillende betaalbare leveringsopties
biedt, een noodzakelijke voorwaarde is om 
toegang te krijgen tot nieuwe markten en 
meer consumenten binnen de EU te 
bereiken;

werkgelegenheid, met name voor jongeren; 
onderstreept dat besteldiensten van 
essentieel belang zijn voor Europese kmo's 
en dat een geïntegreerde, concurrerende 
markt van pakketbestellingen die 
verschillende betaalbare leveringsopties 
biedt, een noodzakelijke voorwaarde is om 
toegang te krijgen tot nieuwe markten en 
meer consumenten binnen de EU te 
bereiken; beklemtoont hoe belangrijk het 
is de kmo's beter te informeren over de 
mogelijkheden om het aantal pakjes te 
bestendigen en over innovatieve leverings-
en afhaalmethoden die de kosten van de 
laatste leveringsfase zouden verminderen;

Or. en

Amendement 25
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op de cruciale rol die kmo's spelen 
bij het creëren van groei en 
werkgelegenheid, met name voor jongeren; 
onderstreept dat besteldiensten van 
essentieel belang zijn voor Europese kmo's 
en dat een geïntegreerde, concurrerende 
markt van pakketbestellingen die 
verschillende betaalbare leveringsopties 
biedt, een noodzakelijke voorwaarde is om 
toegang te krijgen tot nieuwe markten en 
meer consumenten binnen de EU te 
bereiken;

7. wijst op de cruciale rol die kmo's spelen 
bij innovatie en het creëren van groei en 
werkgelegenheid, met name voor jongeren; 
onderstreept dat besteldiensten van 
essentieel belang zijn voor Europese kmo's 
en dat een geïntegreerde, concurrerende 
markt van pakketbestellingen die 
verschillende betaalbare leveringsopties en 
mogelijkheden voor logistieke 
ondersteuning biedt, een noodzakelijke 
voorwaarde is om toegang te krijgen tot 
nieuwe markten en meer consumenten 
binnen de EU te bereiken;

Or. pt

Amendement 26
António Fernando Correia de Campos
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beklemtoont dat kmo's aan de behoeften 
en verwachtingen van consumenten 
moeten kunnen tegemoetkomen met 
eenvoudigere, snellere, betaalbaardere, 
transparante, betrouwbare en doeltreffende 
besteldiensten in het kader van de 
grensoverschrijdende elektronische handel; 
onderstreept dat besteldiensten die niet aan 
de verwachtingen van de consument 
beantwoorden een directe impact hebben 
op de merknaam, de reputatie en de 
concurrentiepositie van een bedrijf;

8. beklemtoont dat ondernemingen, en met 
name kmo's, aan de behoeften en 
verwachtingen van consumenten moeten 
kunnen tegemoetkomen met eenvoudigere, 
snellere, betaalbaardere, transparante, 
betrouwbare en doeltreffende 
besteldiensten in het kader van de 
grensoverschrijdende elektronische handel; 
onderstreept dat besteldiensten die niet aan 
de verwachtingen van de consument 
beantwoorden een directe impact hebben 
op de merknaam, de reputatie en de 
concurrentiepositie van een bedrijf;

Or. pt

Amendement 27
Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is bezorgd over de hinderpalen waarmee 
kmo's worden geconfronteerd door het 
ontbreken van een daadwerkelijke 
Europese interne markt voor 
besteldiensten; onderstreept dat kmo's 
momenteel af te rekenen hebben met 
hogere kosten, meer complexiteit en een 
gebrek aan transparantie;

9. is bezorgd over de nadelen waarmee 
kmo's worden geconfronteerd door hun 
geringe omvang; onderstreept dat kmo's 
momenteel af te rekenen hebben met 
hogere kosten, meer complexiteit als 
gevolg van de gefragmenteerde Europese 
markt en een gebrek aan informatie over 
de beschikbare leveringsopties en -prijzen;

Or. en

Amendement 28
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck



AM\1006387NL.doc 17/33 PE519.457v02-00

NL

Ontwerpresolutie
Tussenkopje 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Zorgen voor verantwoordelijke 
arbeidsomstandigheden in de Europese 
sector van de besteldiensten

Or. en

Amendement 29
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst erop dat de sector 
pakketbestellingen zeer arbeidsintensief is 
en dat de arbeidsomstandigheden 
gekenmerkt worden door onzekere 
contracten, lange werktijden, een te hoge 
werkdruk (te weinig tijd om goede 
kwaliteit te bieden), veel stress, lage lonen 
en weinig mogelijkheden op het gebied 
van permanente bijscholing;

Or. en

Amendement 30
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. beklemtoont dat verantwoordelijke 
arbeidsomstandigheden in de sector van 
de besteldiensten een essentiële 
voorwaarde zijn voor hoogwaardige 
besteldiensten en een hoogwaardige 
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sociale dimensie van een geïntegreerde 
markt van pakketbestellingen;

Or. en

Amendement 31
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. roept de lidstaten op ervoor te 
zorgen dat er in de gehele sector van de 
besteldiensten sprake is van eerlijke en 
fatsoenlijke arbeids- en 
beloningsvoorwaarden, en de strijd aan te 
binden met zwartwerken en misbruik van 
de status van zelfstandige;

Or. en

Amendement 32
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quinquies. is bezorgd over het feit dat 
exploitanten van besteldiensten de 
leveringen vaak uitbesteden aan 
onderaannemers, en soms zelfs aan 
onder-onderaannemers; benadrukt dat dit 
mogelijk bijdraagt tot de stijgende 
werkdruk en merkt op dat ook de 
concurrentiedruk en het grote aandeel 
zelfstandige bestellers de kwaliteit van de 
leveringen in hoge mate kunnen 
beïnvloeden;

Or. en
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Amendement 33
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 sexies. roept de lidstaten op het toezicht 
op onderaannemers op te schroeven om te 
voldoen aan de juridische en collectieve 
arbeidsvoorwaarden;

Or. en

Amendement 34
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 septies. is van mening dat er, teneinde 
een geïntegreerde markt van 
pakketbestellingen te creëren,
hoogwaardige banen nodig zijn met een 
solide, goed geïntegreerde sociale 
dimensie om de herdefiniëring van de 
bestaande vaardigheden en omscholing 
mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 35
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 octies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 octies. heeft kritiek op het gebrek aan 
aandacht in het groenboek voor 
vraagstukken op het gebied van scholings-
en opleidingsmogelijkheden, passende 
salarissen en de betrokkenheid van de 
sociale partners; merkt op dat 
internemarktregelgeving rekening moet 
houden met de sociale dimensie, met 
name wat betreft arbeidsmodellen die 
gebaseerd zijn op zelfstandigen en 
tijdelijke en parttime dienstverbanden;

Or. en

Amendement 36
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 nonies. benadrukt dat er sprake is van 
verschillen in leveringsprestaties omdat er 
bestellers zijn die de leveringsinstructies 
niet naleven vanwege een gebrek aan 
opleiding; roept de exploitanten van 
besteldiensten op de opleiding en scholing 
van het personeel te ondersteunen;

Or. en

Amendement 37
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie de nodige 10. verzoekt de Commissie de nodige 
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maatregelen voor te stellen om bedrijven 
aan te moedigen de interoperabiliteit te 
verbeteren en de invoering van 
gestroomlijnde processen te bespoedigen 
om zo de kosten te verlagen, de 
beschikbaarheid en kwaliteit van 
besteldiensten te verbeteren en betaalbare, 
flexibele tarieven te bieden aan zowel 
consumenten als bedrijven;

maatregelen voor te stellen om bedrijven 
aan te moedigen de interoperabiliteit te 
verbeteren, de invoering van 
gestroomlijnde processen te bespoedigen 
en daarbij de arbeidsrechten, de arbeids-
en loonsvoorwaarden en de sociale en 
milieunormen na te leven, om zo de 
kosten te verlagen, de beschikbaarheid en 
kwaliteit van besteldiensten te verbeteren 
en betaalbare, flexibele tarieven te bieden 
aan zowel consumenten als bedrijven;

Or. el

Amendement 38
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie de nodige 
maatregelen voor te stellen om bedrijven 
aan te moedigen de interoperabiliteit te 
verbeteren en de invoering van 
gestroomlijnde processen te bespoedigen 
om zo de kosten te verlagen, de 
beschikbaarheid en kwaliteit van 
besteldiensten te verbeteren en betaalbare, 
flexibele tarieven te bieden aan zowel 
consumenten als bedrijven;

10. verzoekt de Commissie de nodige 
maatregelen voor te stellen om bedrijven 
aan te moedigen de interoperabiliteit te 
verbeteren en de invoering van 
gestroomlijnde processen te bespoedigen 
om zo de kosten te verlagen, 
schaalvoordelen voor besteldiensten te 
vergroten, de samenvoeging van 
verschillende kleine leveringen met het 
oog op hoeveelheidskorting voor kleinere 
handelaars in de hand te werken, de 
beschikbaarheid en kwaliteit van 
besteldiensten te verbeteren en betaalbare, 
flexibele tarieven te bieden aan zowel 
consumenten als bedrijven;

Or. de

Amendement 39
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie de nodige
maatregelen voor te stellen om bedrijven 
aan te moedigen de interoperabiliteit te 
verbeteren en de invoering van
gestroomlijnde processen te bespoedigen 
om zo de kosten te verlagen, de 
beschikbaarheid en kwaliteit van 
besteldiensten te verbeteren en betaalbare, 
flexibele tarieven te bieden aan zowel 
consumenten als bedrijven;

10. is ingenomen met de initiatieven die
de exploitanten van besteldiensten al 
hebben genomen om oplossingen te 
ontwikkelen die beter passen bij de 
behoeften van de consumenten en 
detailhandelaars op de elektronische 
markt, zoals meer flexibele 
levermogelijkheden of terugzending van 
producten; verzoekt de Commissie
tegelijkertijd verdere maatregelen voor te 
stellen om bedrijven aan te moedigen de 
interoperabiliteit te verbeteren en de 
invoering van gestroomlijnde processen te 
bespoedigen om zo de kosten te verlagen, 
de beschikbaarheid en kwaliteit van 
besteldiensten te verbeteren en betaalbare, 
flexibele tarieven te bieden aan zowel 
consumenten als bedrijven;

Or. pl

Amendement 40
Mitro Repo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie de nodige 
maatregelen voor te stellen om bedrijven 
aan te moedigen de interoperabiliteit te 
verbeteren en de invoering van 
gestroomlijnde processen te bespoedigen 
om zo de kosten te verlagen, de 
beschikbaarheid en kwaliteit van 
besteldiensten te verbeteren en betaalbare, 
flexibele tarieven te bieden aan zowel 
consumenten als bedrijven;

10. verzoekt de Commissie de nodige 
maatregelen voor te stellen om bedrijven 
aan te moedigen de interoperabiliteit te 
verbeteren en de invoering van 
gestroomlijnde processen voor het 
verzenden en afhalen van pakjes te 
bespoedigen om zo de kosten te verlagen, 
de beschikbaarheid en kwaliteit van 
besteldiensten te verbeteren en betaalbare, 
flexibele tarieven te bieden aan zowel 
consumenten als bedrijven;

Or. fi
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Amendement 41
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat samenwerking tussen de 
bedrijven op het stuk van interoperabele 
grensoverschrijdende track-and-
tracesystemen in dit verband bijzonder 
belangrijk is; beveelt de Commissie aan 
verder onderzoek in te stellen naar de 
mogelijke invoering van Europese normen 
en het mogelijke gebruik van open 
programmeerinterfaces om geïntegreerde 
trackingsystemen te ontwikkelen;

11. meent dat samenwerking tussen de 
bedrijven op het stuk van interoperabele 
grensoverschrijdende track-and-
tracesystemen in dit verband bijzonder 
belangrijk is; beveelt de Commissie aan 
verder onderzoek in te stellen naar de 
mogelijke invoering van Europese normen 
en het mogelijke gebruik van open 
programmeerinterfaces voor de 
ontwikkeling van geïntegreerde 
trackingsystemen en de kwaliteit, 
betrouwbaarheid en duurzaamheid van de 
geïntegreerde logistieke diensten voor de 
elektronische handel;

Or. hu

Amendement 42
Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat samenwerking tussen de 
bedrijven op het stuk van interoperabele 
grensoverschrijdende track-and-
tracesystemen in dit verband bijzonder 
belangrijk is; beveelt de Commissie aan 
verder onderzoek in te stellen naar de 
mogelijke invoering van Europese normen 
en het mogelijke gebruik van open 
programmeerinterfaces om geïntegreerde 
trackingsystemen te ontwikkelen;

11. meent dat samenwerking tussen de 
bedrijven op het stuk van interoperabele 
grensoverschrijdende track-and-
tracesystemen in dit verband bijzonder 
belangrijk is; beveelt de Commissie aan 
verder onderzoek in te stellen naar de 
mogelijke invoering van Europese normen 
om geïntegreerde trackingsystemen te 
verbeteren;
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Or. en

Amendement 43
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van mening dat track-and-trace 
moet behoren tot de standaardinformatie 
over de bestelling die de e-handelaar aan 
de consument verstrekt;

Or. en

Amendement 44
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. merkt op dat alle partijen die 
betrokken zijn bij grensoverschrijdende 
pakketbestellingen het pakje moeten 
identificeren aan de hand van dezelfde 
track-and-tracecode, vanaf de indiening 
van het pakje tot aan de aflevering bij de 
consument;

Or. en

Amendement 45
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. onderstreept dat eenvoudigere 
procedures voor ophaling of terugzending 
de kosten aanzienlijk zouden verlagen en
de tevredenheid van de klanten verbeteren, 
met name bij grensoverschrijdende 
leveringen; pleit voor nauwere 
samenwerking om de interoperabiliteit van 
callcenters voor consumentenklachten te 
verbeteren;

12. onderstreept dat eenvoudigere 
procedures voor ophaling of terugzending 
de ontwikkeling van e-handel nu al
aanzienlijk beïnvloeden en in de toekomst 
kunnen leiden tot prijsverlaging en 
verbetering van de tevredenheid van de 
klanten, met name bij grensoverschrijdende 
leveringen; pleit voor nauwere 
samenwerking om de interoperabiliteit van 
callcenters voor consumentenklachten te 
verbeteren;

Or. pl

Amendement 46
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie bij de 
exploitanten van besteldiensten aan te 
dringen op de oprichting van platforms 
voor samenwerking en informatie-
uitwisseling, om snel tot een oplossing te 
komen voor de tekortkomingen van de 
Europese markt van pakketbestellingen wat 
betreft innovatie, flexibiliteit, 
voorraadbeheer, vervoer en terugzending 
van pakjes, met inachtneming van de 
Europese mededingingsregels;

13. verzoekt de Commissie platforms voor 
samenwerking en informatie-uitwisseling
tussen besteldiensten op te richten, om 
snel tot een oplossing te komen voor de 
tekortkomingen van de Europese markt van 
pakketbestellingen wat betreft innovatie, 
flexibiliteit, voorraadbeheer, vervoer, 
afhaling en terugzending van pakjes, met 
inachtneming van de Europese 
mededingingsregels en om de 
mogelijkheid van het gemeenschappelijke 
gebruik van infrastructuur door 
snelkoeriersdiensten en postdiensten in 
beider voordeel te bespreken;

Or. de

Amendement 47
António Fernando Correia de Campos
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. roept de Europese Commissie op 
om de creatie van websites te bevorderen 
waarop de producten en diensten van 
ondernemingen voor pakketbestelling 
worden vergeleken, onder meer ten 
aanzien van de beschikbare producten, de 
prijzen, de leveringstermijnen en andere 
eigenschappen die van belang zijn bij 
besteldiensten, die in meerdere talen 
beschikbaar moeten zijn, om zo voor de 
nodige transparantie en betrouwbaarheid 
te zorgen en de bescherming van de 
consument te verbeteren;

Or. pt

Amendement 48
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie werk te maken 
van de vaststelling van Europese normen 
inzake adressering en etikettering, alsook 
normen voor e-handel-vriendelijke 
brievenbussen;

14. verzoekt de Commissie om samen met 
de zakenwereld werk te maken van de 
vaststelling van Europese normen inzake 
adressering en etikettering, alsook normen 
voor e-handel-vriendelijke brievenbussen;

Or. pl

Amendement 49
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Tussenkopje 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

Europees e-handelskeurmerk

Or. en

Amendement 50
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat er een Europees e-
handelskeurmerk in het leven moet 
worden geroepen om te zorgen voor 
kwaliteit, betrouwbaarheid, ecologische 
en sociale duurzaamheid en adequate 
arbeidsvoorwaarden ten aanzien van 
geïntegreerde besteldiensten die kunnen 
bijdragen tot een groter 
consumentenvertrouwen in e-handel, die 
e-handelaren en pakketbedrijven kunnen 
stimuleren om meer verantwoordelijkheid 
op zich te nemen in de leveringsketen, die 
transparantie en rechtszekerheid 
bevorderen voor consumenten en 
ondernemingen en het 
concurrentievoordeel van 
ondernemingen, met name kmo's, 
vergroten, en zodoende bijdragen tot een 
gezonde economische groei en het 
scheppen van werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 51
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. roept de Commissie op te 
beoordelen wat het juiste rechtskader en 
de juiste schaal van een pan-Europees e-
handelskeurmerk is door na te gaan of de 
erkenning en de toekenning van het 
Europees e-handelskeurmerk moet 
worden verricht door een EU-instelling, 
of op nationaal niveau, door instellingen 
van de lidstaten; beklemtoont dat het 
Europees e-handelskeurmerk moet 
worden toegekend aan exploitanten van 
besteldiensten die zich houden aan de 
vastgestelde gedragscodes en voldoen aan 
de verplichtingen in verband met de 
opleidings- en arbeidsvoorwaarden en 
milieubescherming; benadrukt dat een 
dergelijk keurmerk betrekking moet 
hebben op de gehele leveringsketen van 
exploitanten en op onderaannemers;

Or. en

Amendement 52
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. merkt op dat e-handelaren die 
het Europees e-handelskeurmerk op een 
website willen weergeven als elektronisch 
label alleen van erkende exploitanten van 
besteldiensten gebruik zouden moeten 
maken om te laten zien dat ze voldoen aan 
een aantal door het Europees e-
handelskeurmerk gewaarborgde 
voorschriften;

Or. en
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Amendement 53
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quinquies. roept de Commissie op 
richtsnoeren, technische normen en 
randvoorwaarden te ontwikkelen voor het 
Europees e-handelskeurmerk; 
onderstreept dat het Europees e-
handelskeurmerk, om doeltreffend te zijn, 
moet voldoen aan een aantal 
minimumvereisten ten aanzien van 
transparante bepalingen op het gebied 
van consumentenbescherming en -
voorlichting, en aan vereisten ten aanzien 
van procedures voor klachtenafhandeling 
en geschillenbeslechting;

Or. en

Amendement 54
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent dat de markt van 
pakketbestellingen in volle beweging is, 
met de opkomst van steeds nieuwe 
diensten en exploitanten; merkt op dat 
innovatieve oplossingen die 
tegemoetkomen aan de behoeften van 
webwinkels en klanten een cruciale factor 
worden voor de mededinging; acht het van 
groot belang de ontwikkeling van de markt 
op de voet te volgen om tekortkomingen 
die mogelijk tot marktfalen kunnen leiden 
en waar in de toekomst mogelijk 
maatregelen nodig zijn te identificeren;

15. erkent dat de markt van 
pakketbestellingen in volle beweging is, 
met de opkomst van steeds nieuwe 
diensten en exploitanten; merkt op dat 
innovatieve oplossingen die 
tegemoetkomen aan de behoeften van 
webwinkels en klanten een cruciale factor 
worden voor de mededinging; is van 
mening dat mogelijke wetgevende 
maatregelen vooraf zorgvuldig moeten 
worden onderzocht om de dynamiek op de 
markt van pakketbestellingen niet te 
verstoren; verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van de markt op de voet te 
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volgen om tekortkomingen die mogelijk tot 
marktfalen kunnen leiden en waar in de 
toekomst mogelijk maatregelen nodig zijn 
te identificeren; onderstreept in dit 
verband dat het markttoezicht niet alleen 
gevestigde postexploitanten, maar ook 
nieuwe exploitanten in aanmerking moet 
nemen;

Or. de

Amendement 55
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent dat de markt van 
pakketbestellingen in volle beweging is, 
met de opkomst van steeds nieuwe 
diensten en exploitanten; merkt op dat 
innovatieve oplossingen die 
tegemoetkomen aan de behoeften van 
webwinkels en klanten een cruciale factor 
worden voor de mededinging; acht het van 
groot belang de ontwikkeling van de markt 
op de voet te volgen om tekortkomingen 
die mogelijk tot marktfalen kunnen leiden 
en waar in de toekomst mogelijks 
maatregelen nodig zijn te identificeren;

15. erkent dat de markt van 
pakketbestellingen in volle beweging is, 
met de opkomst van steeds nieuwe 
diensten en exploitanten; merkt op dat 
innovatieve oplossingen die 
tegemoetkomen aan de behoeften van 
webwinkels en klanten een cruciale factor 
worden voor de mededinging; verzoekt 
daarom om de verdere vrije ontwikkeling 
van deze markt te stimuleren en niet te 
beperken met overmatige regelgeving; 
acht het van groot belang de ontwikkeling 
van de markt op de voet te volgen om 
tekortkomingen die mogelijk tot 
marktfalen kunnen leiden en waar in de 
toekomst eventueel maatregelen kunnen 
worden overwogen te identificeren;

Or. pl

Amendement 56
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
ervoor te zorgen dat het bestaande 
regelgevingskader ten volle wordt omgezet 
en toegepast, met bijzondere aandacht voor 
de richtlijn inzake postdiensten, de 
Europese mededingingsregels en de 
richtlijn inzake consumentenrechten;

16. herinnert eraan dat er al een passend 
regelgevingskader bestaat en verzoekt de 
lidstaten en de Commissie ervoor te zorgen 
dat dit ten volle wordt omgezet en 
toegepast, met bijzondere aandacht voor de 
richtlijn inzake postdiensten, de Europese 
mededingingsregels en de richtlijn inzake 
consumentenrechten;

Or. pl

Amendement 57
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
ervoor te zorgen dat het bestaande 
regelgevingskader ten volle wordt omgezet 
en toegepast, met bijzondere aandacht voor 
de richtlijn inzake postdiensten, de 
Europese mededingingsregels en de 
richtlijn inzake consumentenrechten;

16. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
ervoor te zorgen dat het bestaande 
regelgevingskader ten volle wordt omgezet 
en toegepast, met bijzondere aandacht voor 
de richtlijn inzake postdiensten, de 
Europese mededingingsregels, de richtlijn 
betreffende alternatieve 
geschillenbeslechting en de richtlijn 
inzake consumentenrechten;

Or. en

Amendement 58
Olga Sehnalová, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat de doeltreffende 
handhaving van het rechtskader mede 
afhangt van het toezicht dat de nationale 
regelgevende instanties houden op de 
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wettelijke verplichtingen van 
postexploitanten, met name ten aanzien 
van de universele dienstverplichting op 
grond van Richtlijn 97/67/EG;

Or. en

Amendement 59
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst erop dat ingewikkelde 
voorschriften over de btw een belangrijke 
hindernis vormen voor kleine 
ondernemingen die grensoverschrijdende 
handel drijven; verzoekt de Commissie om 
zo spoedig mogelijk te komen met het 
aangekondigde voorstel betreffende de 
invoering van een eenvormige btw-
aangifte; 

Or. de

Amendement 60
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. beklemtoont dat een facultatief 
Europees contractenrecht voor contracten 
tussen ondernemers en consumenten zou 
leiden tot een merkbare vereenvoudiging 
en meer kmo’s tot het 
grensoverschrijdend verzenden van pakjes 
zou aanzetten; verzoekt de lidstaten om de 
lopende onderhandelingen over het 
Europese aankooprecht constructief te 



AM\1006387NL.doc 33/33 PE519.457v02-00

NL

bespoedigen;

Or. de


