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Amendement 1
Simon Busuttil, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de correcte werking van 
de vrije markt de Europese ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht ondersteunt en 
bijdraagt tot de versterking van het 
Europees model van de 
socialemarkteconomie;

1. benadrukt dat de correcte werking van 
de vrije markt de Europese ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht ondersteunt en 
bijdraagt tot de versterking van het 
Europees model van de 
socialemarkteconomie; erkent tevens dat 
invoering van de Europese ruimte van 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid de 
interne markt, en met name de 
consumentenbescherming, versterkt;

Or.en

Amendement 2
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de lidstaten met klem 
wettelijke maatregelen op het vlak van de 
interne markt correct en tijdig om te 
zetten, uit te voeren en te handhaven om 
te zorgen voor een gelijk speelveld en om 
van de EU een gebied te maken waarin 
vrij verkeer en een hoge mate van 
consumentenbescherming werkelijk 
gewaarborgd worden;

Or.en

Amendement 3
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 



PE445.602v01-00 4/10 AM\822467NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met het feit dat het verslag 
2010 over het burgerschap ook aandacht 
zal besteden aan belemmeringen waarmee 
burgers te maken krijgen wanneer ze over 
grenzen heen goederen en diensten willen 
aankopen, en voorstellen zal bevatten over 
hoe deze het best kunnen worden 
weggenomen; beveelt aan dat de 
Commissie een onafhankelijk onderzoek 
verricht om een top-20 op te stellen van 
aan de vrije markt gerelateerde bronnen 
van ontevredenheid en frustratie waarmee 
de burgers dagelijks te maken hebben;

2. is ingenomen met het feit dat het verslag 
2010 over het burgerschap ook aandacht 
zal besteden aan belemmeringen waarmee 
burgers te maken krijgen wanneer ze over 
grenzen heen goederen en diensten willen 
aankopen, en voorstellen zal bevatten over 
hoe deze het best kunnen worden 
weggenomen; is ingenomen met het feit 
dat er door de Europese Commissie 
maatregelen worden genomen als reactie 
op de resolutie van het Europees 
Parlement van 20 mei 2010 
"Verwezenlijking van een interne markt 
voor consumenten en burgers", waarin 
om een onafhankelijk onderzoek wordt 
gevraagd om een top-20 op te stellen van 
aan de vrije markt gerelateerde bronnen 
van ontevredenheid en frustratie waarmee 
de burgers dagelijks te maken hebben;

Or.en

Amendement 4
Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat in artikel 12 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie – als algemeen toepasbare 
bepaling - wordt bevestigd dat bij de 
vaststelling en de uitvoering van andere 
vormen van beleid en werkzaamheden van 
de Unie rekening moet worden gehouden 
met consumentenbescherming; wijst op het 
belang van de voorgestelde nieuwe 
consumentenrechtenrichtlijn;

3. benadrukt dat in artikel 12 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie – als algemeen toepasbare 
bepaling - wordt bevestigd dat bij de 
vaststelling en de uitvoering van andere 
vormen van beleid en werkzaamheden van 
de Unie rekening moet worden gehouden 
met consumentenbescherming; wijst op het 
belang van de voorgestelde nieuwe 
consumentenrechtenrichtlijn en op de 
aanstaande actualisering van de richtlijn 
inzake pakketreizen, de richtlijn 
betreffende oneerlijke handelspraktijken 
en de richtlijn inzake misleidende en 
vergelijkende reclame;
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Or.en

Amendement 5
Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. stelt vast dat de Commissie zal 
streven naar andere oplossingen om 
belemmeringen voor het vrij verkeer weg 
te nemen, bijvoorbeeld door middel van 
het verslag over het burgerschap; wijst 
erop dat het van cruciaal belang is dat 
belemmeringen voor het vrij verkeer op de 
interne markt worden weggenomen; stelt 
vast dat een onbelemmerd vrij verkeer de 
burgers meer mogelijkheden biedt en hun 
meer kansen geeft op werk;

Or.en

Amendement 6
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie 
om te overwegen een ‘Handvest voor de 
Burgers’ vast te stellen waarin wordt 
ingegaan op de verschillende aspecten van 
het recht om overal in de EU te wonen en 
te werken;

4. herhaalt1 zijn verzoek aan de Commissie 
om te overwegen een ‘Handvest voor de 
Burgers’ vast te stellen waarin wordt 
ingegaan op de verschillende aspecten van 
het recht om overal in de EU te wonen en 
te werken; onderstreept de noodzaak om te 
zorgen voor wederzijdse erkenning van 
officiële documenten van nationale 
overheden;
1 Resolutie van het Europees Parlement van 20 
mei 2010 over de verwezenlijking van een interne 
markt voor consumenten en burgers 
(2010/2011(INI)).

Or.en
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Amendement 7
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept de noodzaak van een 
flexibele en mobiele arbeidsmarkt, 
bevordering van meer mobiliteit en een 
groter gebruik van de rechten op het vlak 
het vrij verkeer op de interne markt;

Or.en

Amendement 8
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. onderstreept de noodzaak van echte 
mobiliteit voor Europese patiënten op het 
vlak van de gezondheidszorg tussen 
lidstaten; stimuleert ondersteunende 
maatregelen ten behoeve van 
marktintegratie en verspreiding van 
kennis en van de beste technologieën in 
de gezondheidszorgsector van de interne 
markt;

Or.en

Amendement 9
Pier Antonio Panzeri, Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. wijst op het belang van 
tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake 
beroepskwalificaties en de noodzaak om 
erachter te komen waarom dit soort 
problemen zich bij de tenuitvoerlegging in 
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de lidstaten hebben voorgedaan; erkent 
dat de oplossing van de problemen met de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn ertoe zal 
bijdragen dat het doel, om waar dan ook 
in de Europese Unie te mogen wonen en 
werken, een succes wordt;

Or. en

Amendement 10
Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat er dringend behoefte is 
aan meer rechtszekerheid en duidelijkheid 
in contractuele betrekkingen alsook aan 
passende, betaalbare en efficiënte 
beroepsmogelijkheden;

5. benadrukt dat er dringend behoefte is 
aan meer rechtszekerheid en duidelijkheid 
in contractuele betrekkingen alsook aan 
passende, betaalbare en efficiënte 
beroepsmogelijkheden, waaronder 
alternatieve mechanismen ter beslechting 
van geschillen;

Or.en

Amendement 11
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat er dringend behoefte is 
aan meer rechtszekerheid en duidelijkheid 
in contractuele betrekkingen alsook aan 
passende, betaalbare en efficiënte 
beroepsmogelijkheden;

5. benadrukt dat er dringend behoefte is 
aan meer rechtszekerheid en duidelijkheid 
in contractuele betrekkingen alsook aan 
passende, betaalbare en efficiënte 
beroepsmogelijkheden, waaronder 
collectieve beroepsmechanismen;

Or.en
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Amendement 12
Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept het belang van 
grensoverschrijdend recht voor de 
oplossing van gevallen van fraude en 
misleidende bedrijfspraktijken die 
gepleegd worden in een lidstaat en gericht 
zijn op individuele personen, ngo's en 
kmo's in andere lidstaten; 

Or.en

Amendement 13
Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil, Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verleent krachtige steun aan het 
streven van de Commissie om wetgeving 
vast te stellen ter beperking van de 
bedrijfs- en transactiekosten, met name 
voor kmo's;

Or.en

Amendement 14
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. moedigt elk initiatief aan om KMO's die 
waar ook in de EU grensoverschrijdend 
werken te steunen via een gevoelige 
vermindering van de administratieve, 
financiële en regelgevende lasten; is 
ingenomen met de geplande herziening van 
de betalingsachterstandrichtlijn;

6. moedigt gezamenlijke initiatieven van 
de Commissie en de lidstaten aan om 
kmo's die waar ook in de EU 
grensoverschrijdend werken te steunen via 
een gevoelige vermindering van de 
administratieve, financiële en regelgevende 
lasten; is ingenomen met de geplande 
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herziening van de 
betalingsachterstandrichtlijn;

Or.en

Amendement 15
Olle Schmidt, Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. moedigt elk initiatief aan om KMO's die 
waar ook in de EU grensoverschrijdend 
werken te steunen via een gevoelige 
vermindering van de administratieve, 
financiële en regelgevende lasten; is 
ingenomen met de geplande herziening van 
de betalingsachterstandrichtlijn;

6. moedigt elk initiatief aan om kmo's die 
waar ook in de EU grensoverschrijdend 
werken te steunen via het terugdringen 
van de bureaucratie om een gevoelige 
vermindering van de administratieve, 
financiële en regelgevende lasten te 
verwezenlijken; is ingenomen met de 
geplande herziening van de 
betalingsachterstandrichtlijn;

Or.en

Amendement 16
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie zowel via 
wetgevende als niet-wetgevende 
maatregelen ervoor te zorgen dat alle 
belemmeringen voor de ontwikkeling van 
e-handel worden weggenomen; benadrukt 
dat het vertrouwen van de consumenten en 
het bedrijfsleven in grensoverschrijdende 
e-handel moet worden versterkt;

7. verzoekt de Commissie zowel via 
wetgevende als niet-wetgevende 
maatregelen ervoor te zorgen dat alle 
belemmeringen voor de ontwikkeling van 
e-handel, zoals onlangs vastgesteld in de 
"digitale agenda" 2010, worden 
weggenomen; benadrukt dat het 
vertrouwen van de consumenten en het 
bedrijfsleven in grensoverschrijdende e-
handel moet worden versterkt, onder meer 
door een sterkere bestrijding van 
cybercriminaliteit en vervalsing; verlangt 
de ontwikkeling van een EU-Handvest 
van consumentenrechten voor online-
diensten en e-handel.
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Or.en

Amendement 17
Olle Schmidt, Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie zowel via 
wetgevende als niet-wetgevende 
maatregelen ervoor te zorgen dat alle 
belemmeringen voor de ontwikkeling van 
e-handel worden weggenomen; benadrukt 
dat het vertrouwen van de consumenten en 
het bedrijfsleven in grensoverschrijdende 
e-handel moet worden versterkt.

7. verzoekt de Commissie zowel via 
wetgevende als niet-wetgevende 
maatregelen ervoor te zorgen dat alle 
belemmeringen voor de ontwikkeling van 
e-handel worden weggenomen; dringt aan 
op een snelle oplossing van de problemen 
van consumenten met 
grensoverschrijdende online-aankopen, 
met name met betrekking tot de 
betalingen en grensoverschrijdende 
leveranties; benadrukt dat het vertrouwen 
van de consumenten en het bedrijfsleven in 
grensoverschrijdende e-handel moet 
worden versterkt.

Or.en


