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Amendement 1
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat een goed 
functionerende interne markt essentieel is 
voor de totstandbrenging van een stabiele 
en innovatieve economische omgeving 
waarin de consumenten hun geld vrij 
kunnen besteden en bedrijven nieuwe 
banen kunnen creëren,

A. overwegende dat een goed 
functionerende interne markt essentieel is 
voor de totstandbrenging van een stabiele 
en innovatieve economische omgeving 
waarin de consumenten hoogwaardige 
goederen en diensten aan de laagste prijs 
kunnen kopen en bedrijven nieuwe banen 
kunnen creëren,

Or. fr

Amendement 2
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het de publicatie van 
het scorebord van de interne markt 
verwelkomt, omdat het bijdraagt aan 
vermindering van de 
omzettingsachterstand,

G. overwegende dat de publicatie van het 
scorebord van de interne markt de 
omzettingsachterstand kan helpen 
verminderen, hoewel een meer 
kwalitatieve aanpak nodig is waarbij 
verder wordt gekeken dan de cijfers en de 
redenen voor deze achterstand worden 
blootgelegd,

Or. fr

Amendement 3
Róża Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het scorebord van de 
interne markt en het scorebord van de 
consumentenmarkt beide tot doel hebben 
de werking van de interne markt te 
verbeteren,

H. overwegende dat, hoewel bij het 
scorebord van de interne markt en het 
scorebord van de consumentenmarkt 
verschillende methodologieën worden 
toegepast met een verschillend 
toepassingsgebied en verschillende 
indicatoren, ze beide tot algemeen doel 
hebben de werking van de interne markt te 
verbeteren,

Or. en

Amendement 4
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat de aanhoudende 
gevallen van het niet of verkeerd omzetten 
niet noodzakelijk het gevolg zijn van 
slechte wil bij de lidstaten, maar te wijten 
kunnen zijn aan een gebrek aan 
duidelijkheid of consistentie in de 
betrokken Europese wetgeving, waardoor 
het wenselijk is dat het scorebord niet 
enkel een middel is om druk uit te oefenen 
op de lidstaten, maar eveneens een 
instrument voor dialoog kan zijn dat een 
beter begrip mogelijk maakt van de 
moeilijkheden waar de lidstaten mee te 
kampen hebben bij de omzetting,

Or. fr
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Amendement 5
Róża Thun Und Hohenstein, Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat er ten aanzien van de 
interne markt sprake is van een algemene 
verschuiving van wetgeving naar 
uitvoering en dat het scorebord van de 
interne markt daarom regelmatig meer 
gedetailleerde informatie dient te 
verstrekken over de toepassing en 
handhaving van de internemarktwetgeving, 
waaronder indicatoren inzake de feitelijke 
openheid van de afzonderlijke markten, 
zodat prestaties en trends beter kunnen 
worden gevolgd,

O. overwegende dat er ten aanzien van de 
interne markt sprake is van een algemene 
verschuiving van wetgeving naar 
uitvoering en dat het scorebord van de 
interne markt daarom regelmatig meer 
gedetailleerde informatie dient te 
verstrekken over de toepassing en 
handhaving van de internemarktwetgeving, 
waaronder objectieve indicatoren inzake de 
werking van de interne markt, zodat 
prestaties en trends beter kunnen worden 
gevolgd,

Or. en

Amendement 6
Róża Thun Und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat de leden van het 
Europees Parlement hun kiezers moeten 
informeren over de uitvoering van de 
internemarktwetgeving die hen 
aanbelangt, en over de manieren waarop 
ze hun rechten kunnen doen gelden, 

Or. en

Amendement 7
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat het werk van de 
Commissie interne markt en 
consumentenbescherming van het 
Europees Parlement heeft geleid tot 
nuttige inzichten in de toepassing, 
omzetting en handhaving van de 
belangrijkste internemarktwetgeving, door 
middel van initiatiefverslagen, 
onderzoeken, workshops en hoorzittingen, 
en overwegende dat dit in de toekomst ook 
het geval zal zijn,

Or. en

Amendement 8
Róża Thun Und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. spreekt de hoop uit dat de Commissie 
en de lidstaten nauw zullen samenwerken
en de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
op zich zullen nemen voor het volledig 
benutten van het potentieel van de interne 
markt; verzoekt de Commissie van al haar 
bevoegdheden gebruik te maken met het 
oog op een doeltreffende toepassing van de 
internemarktvoorschriften, waaronder 
doeltreffend markttoezicht, harmonisering, 
verdere vereenvoudiging van de wetgeving 
en andere instrumenten om de 
administratieve lasten voor burgers en 
bedrijven te verminderen;

2. dringt er bij de lidstaten op aan nauw 
samen te werken met de Commissie en 
met elkaar, en hun deel van de
verantwoordelijkheid en het zeggenschap 
op zich te nemen om het potentieel van de 
interne markt volledig te benutten; 
verzoekt de Commissie van al haar 
bevoegdheden gebruik te maken met het 
oog op een doeltreffende toepassing van de 
internemarktvoorschriften, waaronder 
doeltreffend markttoezicht, harmonisering, 
verdere vereenvoudiging van de wetgeving 
en andere instrumenten om de 
administratieve lasten voor burgers en 
bedrijven te verminderen;

Or. en
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Amendement 9
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat het belangrijk is 
om vroeger op te treden om het risico op 
omzettingsachterstand te beperken en is 
eveneens van mening dat de Commissie 
meer moet doen om steun te verlenen aan 
de lidstaten in de hele omzettingsperiode; 
is van oordeel dat dit gepaard moet gaan 
met een dialoog en met name met meer 
informatie-uitwisseling, met als doel te 
anticiperen op mogelijke problemen en te 
komen tot een oplossing voor deze 
problemen vóór het verlopen van de 
omzettingstermijn;

Or. fr

Amendement 10
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is er met name voorstander van dat de 
nationale parlementen en andere 
belanghebbenden nauw worden betrokken 
bij de onderhandelingen en het 
omzettingsproces;

3. is er met name voorstander van dat de 
nationale parlementen en andere 
belanghebbenden, zoals de sociale 
partners, nauw worden betrokken bij de 
onderhandelingen en het omzettingsproces; 

Or. fr
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Amendement 11
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is er met name voorstander van dat de 
nationale parlementen en andere 
belanghebbenden nauw worden betrokken 
bij de onderhandelingen en het 
omzettingsproces;

3. is er met name voorstander van dat de 
nationale parlementen en andere 
belanghebbenden, waaronder de sociale 
partners, nauw samenwerken en worden 
betrokken bij zowel de onderhandelingen 
als het omzettingsproces; 

Or. el

Amendement 12
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt het belang van een open 
dialoog en nauwere samenwerking tussen 
de nationale parlementen en het Europees 
Parlement met het oog op de verdere 
bespreking en behandeling van de 
problemen waarmee de lidstaten te 
kampen hebben tijdens het 
omzettingsproces, aangezien de correcte 
omzetting en uitvoering van richtlijnen op 
nationaal niveau basisvoorwaarden zijn 
voor de effectieve werking van de interne 
markt, concurrentie, en economische en 
sociale stabiliteit binnen de EU;

Or. el
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Amendement 13
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie een jaarlijks 
Internemarktforum met 
vertegenwoordigers van de EU-instellingen 
en de lidstaten en andere belanghebbenden 
te organiseren, teneinde tot een duidelijker 
engagement te komen met betrekking tot 
de omzetting, toepassing en handhaving 
van internemarktwetgeving;

4. verzoekt de Commissie een jaarlijks 
Internemarktforum met 
vertegenwoordigers van de EU-instellingen 
en de lidstaten en andere belanghebbenden, 
zoals de sociale partners, te organiseren, 
teneinde tot een duidelijker engagement te 
komen met betrekking tot de omzetting, 
toepassing en handhaving van 
internemarktwetgeving;

Or. fr

Amendement 14
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat een dergelijk 
Internemarktforum een belangrijk 
platform moet bieden voor de uitwisseling 
van beste praktijken tussen de nationale 
overheden;

Or. en

Amendement 15
Róża Thun Und Hohenstein, Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie regelmatig meer 
gedetailleerde informatie in haar scorebord 
van de interne markt op te nemen over de 
toepassing en handhaving van de 
internemarktwetgeving, waaronder 
indicatoren inzake de feitelijke openheid 
van de afzonderlijke markten;

5. verzoekt de Commissie regelmatig meer 
gedetailleerde informatie in haar scorebord 
van de interne markt op te nemen over de 
toepassing en handhaving van de 
internemarktwetgeving, waaronder 
objectieve indicatoren inzake de werking 
van de interne markt;

Or. en

Amendement 16
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat het nuttig zou zijn 
dat de Commissie op een systematische 
manier gerichte informatie over één of 
meerdere domeinen of teksten als bijlage 
bij het scorebord van de interne markt zou 
voegen, zoals ze heeft gedaan met de 
bijlage inzake openbare aanbestedingen; 

Or. fr

Amendement 17
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. begrijpt weliswaar dat het scorebord van 
de interne markt halfjaarlijks wordt 
gepubliceerd en het scorebord van de 
consumentenmarkt slecht eenmaal per 
jaar, maar dringt aan op gelijktijdige 
publicatie van die scoreborden, zodat een 

6. dringt erop aan dat het scorebord van de 
interne markt en het scorebord van de 
consumentenmarkt gelijktijdig en met 
dezelfde frequentie worden gepubliceerd, 
zodat een beter algemeen beeld ontstaat 
van de ontwikkeling van de interne markt 
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beter algemeen beeld ontstaat van de 
ontwikkeling van de interne markt;

en een betere coördinatie mogelijk is van 
het werk dat op deze twee gebieden wordt 
gedaan, waarbij de specifieke 
eigenschappen van deze twee 
instrumenten worden bewaard;

Or. fr

Amendement 18
Róża Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. begrijpt weliswaar dat het scorebord van 
de interne markt halfjaarlijks wordt 
gepubliceerd en het scorebord van de 
consumentenmarkt slecht eenmaal per 
jaar, maar dringt aan op gelijktijdige 
publicatie van die scoreborden, zodat een 
beter algemeen beeld ontstaat van de 
ontwikkeling van de interne markt;

6. vraagt dat het scorebord van de interne 
markt, het SOLVIT-verslag, de 
Wegwijzerdienst voor burgers en het 
scorebord van de consumentenmarkt 
gelijktijdig worden gepubliceerd, zodat 
een beter algemeen beeld wordt gegeven
van de ontwikkeling van de interne markt;

Or. en

Amendement 19
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. roept de Commissie op nieuwe 
manieren te onderzoeken om de bestaande 
obstakels voor de voltooiing van de 
interne markt weg te werken, met inbegrip 
van de creatie van een "internemarkttest" 
voor alle nieuwe EU-regelgeving die 
wordt voorgesteld, om ervoor te zorgen dat 
voorgestelde nieuwe maatregelen de 
interne markt niet ondergraven;
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Or. en

Amendement 20
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. roept op tot de organisatie door het 
Parlement en de Commissie van een 
tweejaarlijks evenement om de lancering 
van het nieuwe scorebord van de interne 
markt in te luiden; stelt voor dat dergelijk 
evenement het grote publiek bewust kan 
maken van de resultaten van het 
scorebord van de interne markt, en zo kan 
zorgen voor meer onderlinge druk voor 
een betere naleving;

Or. en

Amendement 21
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. is van mening dat het scorebord van 
de interne markt op belangrijke punten 
gedeeltelijk samenvalt met het jaarverslag 
van de Commissie over de toepassing van 
het Gemeenschapsrecht; spoort de 
Commissie bijgevolg aan om het 
jaarverslag op een meer strategische 
manier te gebruiken door de nadruk te 
leggen op verticale beleidsdomeinen die 
een verbeterde kwalitatieve analyse 
kunnen bieden voor het scorebord van de 
interne markt; 
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Or. en

Amendement 22
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. vraagt de Commissie een 
lezersvriendelijkere samenvatting van het 
scorebord van de interne markt voor te 
stellen; stelt voor dat de samenvatting 
samen met het scorebord van de interne 
markt wordt gepubliceerd en dat het een 
bijdrage levert aan de bewustmaking van 
de uitdagingen die in het scorebord aan 
bod komen;

Or. en

Amendement 23
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van oordeel dat er een duidelijk 
verband bestaat tussen de tijdige en 
correcte omzetting van 
internemarktwetgeving en de kwaliteit van 
de oorspronkelijke wetgeving; wijst 
bijgevolg op het belang van 
stroomopwaarts werk, met inbegrip van 
een engagement om de beginselen van 
betere regelgeving na te leven, en volledig 
overleg met de lidstaten over de 
omzettings- en handhavingsmethoden, en 
wijst er eveneens op dat grondige 
effectbeoordelingen nodig zijn; 
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Or. en

Amendement 24
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. roept de Commissie op een aantal 
omzettingsclusters te creëren waarbinnen 
de nationale overheden beste praktijken 
kunnen uitwisselen en 
gemeenschappelijke problemen bij de 
omzetting van bijzonder ingewikkelde 
harmonisatiewetgeving in nationaal recht 
kunnen bespreken;

Or. en

Amendement 25
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. stelt in dit opzicht voor een indicator 
op te nemen om een onderscheid te maken 
tussen richtlijnen die volledige 
harmonisatie en minimale harmonisatie 
bevatten, om te bepalen of de laattijdige of 
incorrecte omzetting van richtlijnen te 
wijten is aan de complexiteit van de 
richtlijn;

Or. en
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Amendement 26
Róża Thun Und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt erop aan dat de lidstaten de 
Commissie correlatietabellen doen 
toekomen met gedetailleerde informatie 
over de nationale maatregelen met het oog 
op de omzetting van richtlijnen, zodat zij 
gedetailleerdere informatie kan verstrekken 
over de kwaliteit van de omzetting; 

10. dringt erop aan dat de lidstaten de 
Commissie correlatietabellen doen 
toekomen met gedetailleerde informatie 
over de nationale maatregelen met het oog 
op de omzetting van richtlijnen, zodat zij 
gedetailleerdere informatie kan verstrekken 
over de kwaliteit van de omzetting; roept 
de Commissie op beste praktijken op het 
vlak van de tijdige en correcte toepassing 
te identificeren en deze te doen toekomen 
aan de lidstaten;

Or. en

Amendement 27
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt erop aan dat de lidstaten de 
Commissie correlatietabellen doen 
toekomen met gedetailleerde informatie 
over de nationale maatregelen met het oog 
op de omzetting van richtlijnen, zodat zij 
gedetailleerdere informatie kan verstrekken 
over de kwaliteit van de omzetting;

10. dringt erop aan dat de lidstaten de 
Commissie correlatietabellen doen 
toekomen met gedetailleerde informatie 
over de nationale maatregelen met het oog 
op de omzetting van richtlijnen, zodat zij 
gedetailleerdere informatie kan verstrekken 
over de kwaliteit van de omzetting; roept 
de lidstaten eveneens op bestaande 
richtsnoeren en informatie-uitwisselingen 
te ontwikkelen, met als doel directe en 
gerichte maatregelen te nemen om de 
bestaande omzettingsachterstand weg te 
werken;  

Or. el
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Amendement 28
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt op dat het onevenredig 
aantal inbreukprocedures er duidelijk op 
wijst dat lidstaten moeilijkheden hebben 
bij de omzetting van bepaalde aspecten 
van de regelgeving; stelt bijgevolg voor 
dat dergelijke informatie wordt 
opgenomen in het scorebord van de 
interne markt en dat de Commissie hier 
rekening mee houdt en dit gebruikt als 
basis om de bestaande regelgeving te 
herzien of te wijzigen;

Or. en

Amendement 29
Róża Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de lidstaten voor een 
efficiëntere samenwerking dienen te 
zorgen tussen de nationale, regionale en 
lokale instanties die bij de toepassing van 
internemarktvoorschriften betrokken zijn, 
door de aandacht voor internemarktzaken 
binnen hun nationale bestuursapparaat te 
versterken;

11. is van mening dat de lidstaten voor een 
efficiëntere samenwerking dienen te 
zorgen tussen de nationale, regionale en 
lokale instanties die bij de toepassing van 
internemarktvoorschriften betrokken zijn, 
door een coördinatiefunctie voor
internemarktzaken binnen hun nationale 
bestuursapparaat te verzekeren en te 
versterken;

Or. en
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Amendement 30
Róża Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderstreept de noodzaak van een 
behoorlijke opleiding en scholing van 
ambtenaren en justitiële instanties op het 
gebied van internemarktvoorschriften;

12. roept de lidstaten op om in het kader 
van de bestaande communautaire 
programma's en netwerken te voorzien in 
regelmatige opleiding over de 
internemarktvoorschriften voor de 
nationale ambtenaren en justitiële 
instanties;

Or. en

Amendement 31
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderstreept de noodzaak van een 
behoorlijke opleiding en scholing van 
ambtenaren en justitiële instanties op het 
gebied van internemarktvoorschriften;

12. onderstreept de noodzaak van een 
behoorlijke opleiding en scholing van 
nationale en plaatselijke ambtenaren en 
justitiële instanties op het gebied van 
internemarktvoorschriften;

Or. en

Amendement 32
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. roept de Commissie op 
internemarktwetgeving te beschouwen als 
een cirkelvormig proces, waarvan 
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evaluaties achteraf een belangrijk deel 
moeten uitmaken; deze evaluaties moeten 
worden gebruikt om te bepalen of de 
wetgeving de oorspronkelijke 
effectbeoordeling respecteert of overtreft 
en, indien dit niet het geval is, om te 
identificeren hoe ze moet worden 
gewijzigd of herzien om ervoor te zorgen 
dat de oorspronkelijke doelstellingen 
worden bereikt; 

Or. en

Amendement 33
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van mening dat de informatie 
met betrekking tot de interne markt die de 
Commissie online publiceert uitgebreid is, 
maar overmatig gefragmenteerd; roept de 
Commissie op om, in samenwerking met 
Enterprise Europe Network, de portaalsite 
"Uw Europa - Bedrijfsleven" te vestigen 
en versterken als elektronisch centraal 
aanspreekpunt ("one-stop-shop") voor 
bedrijfsinformatie met betrekking tot de 
interne markt, om zo onnodige en dure 
parallelle structuren te vermijden en 
mogelijke synergieën uit te buiten, met 
name in verband met de informatie die in 
het kader van de Dienstenrichtlijn1 moet 
worden verschaft;

Or. de

                                               
1 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten 
op de interne markt (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36).



AM\796578NL.doc 19/20 PE430.618v02-00

NL

Amendement 34
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. onderstreept de belangrijke rol die 
Enterprise Europe Network speelt bij het 
bieden van kansen aan kmo's om gebruik 
te maken van de mogelijkheden die 
worden geboden door de interne markt; 
benadrukt dat kostbare middelen moeten 
worden aangewend voor bureaucratische 
verplichtingen, waardoor het moeilijk 
wordt om sterker de nadruk te leggen op 
de kerntaak van Enterprise Europe 
Network: steun op maat verlenen aan 
kmo's; roept de Commissie op om meer 
beroep te doen op Enterprise Europe 
Network voor de gerichte verspreiding van 
informatie en om de bureaucratie voor de 
partners van Enterprise Europe Network 
te beperken; 

Or. de

Amendement 35
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat de lidstaten met 
steun van de Commissie de capaciteit van 
mechanismen voor het oplossen van 
problemen, met name SOLVIT, dienen te 
verbeteren om meer mogelijkheden voor 
daadwerkelijk verhaal te creëren; verzoekt 
de lidstaten de netwerken van SOLVIT-
centra verder te versterken door extra 
financiële en personele middelen toe te 

15. is van mening dat de lidstaten met 
steun van de Commissie de capaciteit van 
mechanismen voor het oplossen van 
problemen, met name SOLVIT, dienen te 
verbeteren om meer mogelijkheden voor 
daadwerkelijk verhaal te creëren; 
benadrukt dat de ervaringen van SOLVIT 
moeten worden aangewend bij de 
beleidsvorming op nationaal en Europees 
niveau, met waar nodig structurele 
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kennen; wijzigingen of veranderingen in de 
regelgeving tot gevolg; verzoekt de 
lidstaten de netwerken van SOLVIT-centra 
verder te versterken door extra financiële 
en personele middelen toe te kennen; 

Or. el

Amendement 36
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie de nodige 
maatregelen te nemen om de SOLVIT-
centra en hun kosteloze 
probleemoplossende diensten meer 
zichtbaar te maken voor Europese 
bedrijven en burgers;

Or. en


