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Amendement 1
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Visum 2 

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op de artikelen 9, 49 en 56 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

- gelet op de artikelen 9, 14, 49 en 56 en 
Protocol nr. 26 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie,

Or. fr

Amendement 2
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag aan de voorzitter van 
de Commissie over een nieuwe strategie 
voor de interne markt, 

Or. fr

Amendement 3
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Visum 8 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 
20 mei 2010 over het verwezenlijken van 
een interne markt voor consumenten en 
burgers1,

Or. fr

                                               
1 Aangenomen teksten van die datum, P7_TA(2010)0186.
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Amendement 4
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de dienstenrichtlijn 
gericht is op de voltooiing van de interne 
markt voor diensten maar ook op een hoog 
niveau van kwaliteit en sociale cohesie,

A. overwegende dat de dienstenrichtlijn 
gericht is op de voltooiing van de interne 
markt voor diensten maar ook op een hoog 
niveau van kwaliteit en sociale cohesie, en 
dat hiermee beoogd wordt om het in 
artikel 3 van het Verdrag (oud artikel 2 
van het VEU) vastgelegde doel tot een 
goed einde te brengen, te weten: het 
streven naar de duurzame ontwikkeling 
van Europa op basis van een evenwichtige 
economische groei en prijsstabiliteit, naar 
een sociale markteconomie met een groot 
concurrentievermogen die gericht is op 
volledige werkgelegenheid en sociale 
vooruitgang, alsmede naar een hoog 
niveau van bescherming en verbetering 
van de kwaliteit van het milieu; het 
bevorderen van de wetenschappelijke en 
technische vooruitgang; het bestrijden 
van sociale uitsluiting en discriminatie en 
het bevorderen van sociale 
rechtvaardigheid en bescherming, de 
gelijkheid van vrouwen en mannen, de 
solidariteit tussen generaties en de 
bescherming van de rechten van het kind; 
het bevorderen van de economische, 
sociale en territoriale samenhang, en de 
solidariteit tussen de lidstaten; het 
eerbiedigen van de rijke verscheidenheid 
van cultuur en taal, en het toezien op de 
instandhouding en ontwikkeling van het 
Europese culturele erfgoed;

Or. fr

Amendement 5
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Overweging B 
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de dienstenrichtlijn 
een instrument vormt voor de groei van de 
Europese Unie en dat de tenuitvoerlegging 
ervan moet worden ingebed in het kader 
van de strategie Europa 2020 en de Single 
Market Act,

B. overwegende dat de dienstenrichtlijn 
een instrument wil zijn voor de groei van 
de Europese Unie en dat de 
tenuitvoerlegging ervan moet worden 
ingebed in het kader van de strategie 
Europa 2020 en de Single Market Act,

Or. fr

Amendement 6
Constance Le Grip, Damien Abad, Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de omzetting van de 
dienstenrichtlijn een grote uitdaging vormt 
voor de lidstaten, de overheden en de 
plaatselijke autoriteiten vanwege de 
bepalingen op het gebied van vrijheid van 
vestiging en vrij verkeer van diensten en de 
opening van specifieke loketten om de 
dienstverrichters te begeleiden,

C. overwegende dat de omzetting van de 
dienstenrichtlijn een grote uitdaging vormt 
voor de lidstaten, de overheden en de 
plaatselijke autoriteiten vanwege de 
bepalingen op het gebied van vrijheid van 
vestiging en vrij verkeer van diensten en de 
opening van specifieke loketten om de 
dienstverrichters te begeleiden, met name 
het mkb,

Or. fr

Amendement 7
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de gevolgen van de 
richtlijn voor de economie, de 
ondernemingen en de burgers pas kunnen 
worden beoordeeld wanneer de richtlijn in 
alle lidstaten van de Unie is omgezet,

D. overwegende dat de gevolgen van de 
richtlijn voor de economie, de 
ondernemingen en de burgers pas kunnen 
worden beoordeeld wanneer de richtlijn in 
alle lidstaten van de Unie is omgezet en de 
daadwerkelijke en concrete uitwerkingen 
ervan op de economische activiteit, op het 
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kwantitatieve en kwalitatieve niveau van 
de sociale bescherming, alsmede op de 
mate van bescherming van het milieu en 
de kwaliteit van de aan de consumenten 
geboden diensten duidelijk zijn geworden;

Or. fr

Amendement 8
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de gevolgen van de 
richtlijn voor de economie, de 
ondernemingen en de burgers pas kunnen 
worden beoordeeld wanneer de richtlijn in 
alle lidstaten van de Unie is omgezet,

D. overwegende dat de precieze gevolgen 
van de richtlijn voor de economie, de 
ondernemingen en de burgers pas kunnen 
worden beoordeeld wanneer de richtlijn in 
alle lidstaten van de Unie is omgezet en 
dat momenteel slechts een raming aan de 
hand van de ontwikkeling tot dusverre 
mogelijk is,

Or. de

Amendement 9
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Wim van de Camp, Hans-
Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de gevolgen van de 
richtlijn voor de economie, de 
ondernemingen en de burgers pas kunnen 
worden beoordeeld wanneer de richtlijn in 
alle lidstaten van de Unie is omgezet,

D. overwegende dat de gevolgen van de 
richtlijn voor de economie, de 
ondernemingen en de burgers pas kunnen 
worden beoordeeld wanneer de richtlijn in 
alle lidstaten van de Unie volledig en naar 
behoren is omgezet,

Or. en
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Amendement 10
Mara Bizzotto, Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. overwegende dat de omzetting van 
de dienstenrichtlijn voor de plaatselijke 
overheden diverse problemen heeft 
opgeleverd, met name ten aanzien van de 
concessies en de traditionele 
handelsactiviteiten, zoals rondtrekkende 
handelaren, die worden bedreigd door de 
concurrentie van vennootschappen welke 
de belangen van de grote distributie 
vertegenwoordigen,

Or. it

Amendement 11
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de kwaliteit van de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn door de 
lidstaten even essentieel is als de 
inachtneming van de erin gestelde 
termijnen,

E. overwegende dat de kwaliteit van de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn door de 
lidstaten essentiëler is dan de 
inachtneming van de erin gestelde 
termijnen,

Or. de

Amendement 12
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie om een 
studie achteraf te laten verrichten naar de 
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daadwerkelijke weerslag van de richtlijn 
op de economische activiteit en de 
gevolgen ervan voor de werkgelegenheid, 
zowel ten aanzien van de kwantitatieve 
aspecten (creëren en verloren gaan van 
banen) als van de kwalitatieve aspecten 
(kwaliteit van het werk, 
arbeidsomstandigheden) en deze weerslag 
te evalueren in het licht van de verwachte 
gevolgen op het moment van de 
aanneming van de richtlijn en de zich 
herhalende gevolgen, op basis van een, 
vóór de omzetting verrichte raming in de 
mededeling van de Commissie "Naar een 
Single Market Act";

Or. fr

Amendement 13
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd dat de tenuitvoerlegging van 
de dienstenrichtlijn in alle lidstaten een
ongekende dynamiek van modernisering 
teweegbrengt die zijn weerslag vindt in 
nieuwe werk- en evaluatiemethoden; 
benadrukt de sleutelrol van de sociale 
partners en beroepsorganisaties in het 
omzettingsproces; verzoekt de Commissie 
hen volledig te betrekken in de fase van de 
wederzijdse evaluatie;

2. stelt vast dat de tenuitvoerlegging van de 
dienstenrichtlijn in alle lidstaten een 
aanzienlijke administratieve belasting met 
zich meebrengt en dat het zaak is na te 
gaan of dit verschijnsel gepaard gaat met 
een dynamiek van modernisering die zijn 
weerslag vindt in nieuwe werk- en 
evaluatiemethoden; beveelt in elk geval 
aan om de administratieve belasting, die 
met name aan de plaatselijke en regionale 
overheden wordt opgelegd ten gevolge van 
de uitvoering van de richtlijn, op 
evenredige en redelijke wijze te beperken;
benadrukt de sleutelrol van de sociale 
partners en beroepsorganisaties in het 
omzettingsproces; verzoekt de Commissie 
laatstgenoemde, alsmede de plaatselijke 
en regionale overheden volledig te 
betrekken bij de wederzijdse evaluatiefase;

Or. fr
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Amendement 14
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd dat de tenuitvoerlegging van 
de dienstenrichtlijn in alle lidstaten een 
ongekende dynamiek van modernisering 
teweegbrengt die zijn weerslag vindt in 
nieuwe werk- en evaluatiemethoden; 
benadrukt de sleutelrol van de sociale 
partners en beroepsorganisaties in het 
omzettingsproces; verzoekt de Commissie 
hen volledig te betrekken in de fase van de 
wederzijdse evaluatie;

2. stelt vast dat de tenuitvoerlegging van de 
dienstenrichtlijn in alle lidstaten een 
ongekende dynamiek van modernisering 
teweeg kan brengen die zijn weerslag kan 
vinden in nieuwe werk- en 
evaluatiemethoden; benadrukt de sleutelrol 
van de sociale partners en 
beroepsorganisaties in het 
omzettingsproces; verzoekt de Commissie 
beide volledig te betrekken in de fase van 
de wederzijdse evaluatie;

Or. de

Amendement 15
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop op dat het merendeel van de 
lidstaten heeft gekozen voor een omzetting 
via horizontale wetgeving; merkt echter op 
dat de wijze van omzetting afhangt van de 
specifieke interne organisatie van de 
lidstaten; verzoekt de lidstaten 
transparantie te betrachten bij het 
omzettingsproces, met name door de 
nationale parlementen er sterker bij te 
betrekken;

3. wijst erop op dat het merendeel van de 
lidstaten heeft gekozen voor een omzetting 
via horizontale wetgeving; merkt echter op 
dat de wijze van omzetting afhangt van de 
specifieke interne organisatie van de 
lidstaten; acht het wenselijk de gevolgen 
van de gekozen omzettingsmethode 
(horizontaal of per sector) voor de 
kwaliteit van de omzetting en de 
leesbaarheid ervan voor de 
dienstverrichters en burgers te evalueren;
verzoekt de lidstaten transparantie te 
betrachten bij het omzettingsproces, met 
name door de nationale parlementen er 
sterker bij te betrekken;

Or. fr
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Amendement 16
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop op dat het merendeel van de 
lidstaten heeft gekozen voor een omzetting 
via horizontale wetgeving; merkt echter op 
dat de wijze van omzetting afhangt van de 
specifieke interne organisatie van de 
lidstaten; verzoekt de lidstaten 
transparantie te betrachten bij het 
omzettingsproces, met name door de 
nationale parlementen er sterker bij te 
betrekken;

3. wijst erop op dat het merendeel van de 
lidstaten heeft gekozen voor een omzetting 
via horizontale wetgeving; merkt echter op 
dat de wijze van omzetting afhangt van de 
specifieke interne organisatie van de 
lidstaten, maar betreurt het gebrek aan 
transparantie van het proces in een aantal 
lidstaten, met name in de landen die niet 
hebben gekozen voor een horizontale 
omzettingswijze; verzoekt bijgevolg de 
betrokken lidstaten een grotere 
transparantie te betrachten, met name door 
de nationale parlementen er sterker bij te 
betrekken en door correlatietabellen op te 
stellen;

Or. fr

Amendement 17
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herinnert eraan dat de 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 
door de meeste lidstaten niet mag worden 
gezien als een eenvoudige 
uitvoeringsprocedure die erin bestaat 
speciale regelingen en bepalingen 
mechanisch en horizontaal af te schaffen, 
maar veeleer moet worden beschouwd als 
een gelegenheid om de wetgeving bij te 
werken en te vereenvoudigen, en om de 
economie van de diensten ingrijpend te 
herstructureren, waarbij rekening wordt 
gehouden met de doelstellingen van de 
bescherming van het algemeen belang, 
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zoals overigens in de richtlijn zelf wordt 
aangegeven;  

Or. el

Amendement 18
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van oordeel dat, indien de 
dienstverrichters naar behoren willen 
profiteren van de voordelen van de 
dienstenrichtlijn, deze in alle lidstaten 
volledig en tijdig, zowel vanuit juridisch 
als operationeel oogpunt, ten uitvoer moet 
worden gelegd;

Or. en

Amendement 19
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. onderstreept dat de omzetting van de 
dienstenrichtlijn in de nationale 
wetgeving van de lidstaten belangrijke 
vertraging heeft opgelopen, hetgeen de 
evaluatie van de weerslag ervan op alle 
gebieden bemoeilijkt; verzoekt de 
Commissie om in samenwerking met de 
lidstaten een onderzoek te laten instellen 
naar de weerslag van de richtlijn op de 
werkgelegenheid zowel in elke lidstaat 
apart als in de Unie in het algemeen;

Or. el
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Amendement 20
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat het evaluatieproces 
van de nationale wetgevingen betreffende 
de vrijheid van vestiging en het vrije 
verkeer van diensten een pijler van de 
richtlijn vormt; merkt op dat de 
vergunningsstelsels aan de hand van dit 
proces gemoderniseerd moeten kunnen 
worden, alsmede de eisen op het gebied 
van de vrijheid van vestiging en het vrije 
verkeer van diensten, ten einde het 
grensoverschrijdend verrichten van 
diensten te vergemakkelijken;

4. is van mening dat het evaluatieproces 
van de nationale wetgevingen betreffende 
de vrijheid van vestiging en het vrije 
verkeer van diensten een pijler van de 
richtlijn vormt; merkt op dat bij dit proces 
een aanpassing van de vergunningsstelsels 
en van de eisen op het gebied van de 
vrijheid van vestiging en het vrije verkeer 
van diensten niet mag worden uitgesloten, 
ten einde het grensoverschrijdend 
verrichten van diensten mogelijk te maken;

Or. de

Amendement 21
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat het evaluatieproces
van de nationale wetgevingen betreffende 
de vrijheid van vestiging en het vrije 
verkeer van diensten een pijler van de 
richtlijn vormt; merkt op dat de 
vergunningsstelsels aan de hand dit proces 
gemoderniseerd moeten kunnen worden, 
alsmede de eisen op het gebied van de 
vrijheid van vestiging en het vrije verkeer 
van diensten, ten einde het 
grensoverschrijdend verrichten van 
diensten te vergemakkelijken;

4. is van mening dat het 
doorlichtingsproces van de nationale 
wetgevingen betreffende de vrijheid van 
vestiging en het vrije verkeer van diensten 
een pijler van de richtlijn vormt; merkt op 
dat de vergunningsstelsels aan de hand dit 
proces gemoderniseerd moeten kunnen 
worden, alsmede de eisen op het gebied 
van de vrijheid van vestiging en het vrije 
verkeer van diensten, ten einde het 
grensoverschrijdend verrichten van 
diensten te vergemakkelijken;

Or. en
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Amendement 22
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is ervan overtuigd dat de 
wederzijdse evaluatie een wezenlijke 
bijdrage levert tot de kwaliteit en 
doeltreffendheid van de regelgeving 
inzake de interne markt, aangezien een 
systematische evaluatie van de omzetting 
en de daarmee verbonden 
omzettingscontrole vergen dat de 
nationale instanties zich bezighouden met 
de richtsnoeren van de EU en de 
nationale omzetting ervan; 

Or. de

Amendement 23
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. doet een beroep op de Commissie en 
de lidstaten om samen te werken ten einde 
de ontwikkelingen van de interne markt 
voor diensten te stimuleren op basis van 
de in de dienstenrichtlijn vastgelegde 
procedure van wederzijdse beoordeling, 
die momenteel door de lidstaten wordt 
omgezet;

Or. de

Amendement 24
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 
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Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat de lidstaten hun 
vergunningsstelsels en bepaalde eisen 
kunnen handhaven als deze non-
discriminatoir, noodzakelijk en 
proportioneel zijn; benadrukt in dit verband 
dat de lidstaten een aantal 
vergunningsstelsels hebben gehandhaafd 
door ze toegankelijker en transparanter te 
maken voor de dienstverrichters;

5. herinnert eraan dat de lidstaten hun 
vergunningsstelsels en bepaalde eisen 
kunnen handhaven als deze non-
discriminatoir, noodzakelijk en 
proportioneel zijn; benadrukt dat, in dit 
kader, de lidstaten een aantal 
vergunningsstelsels hebben gehandhaafd 
met het oog op een doelmatige regulering 
van de dienstenmarkt door deze 
vergunningsstelsels toegankelijker en 
transparanter te maken voor de 
dienstverrichters;

Or. fr

Amendement 25
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat de lidstaten hun 
vergunningsstelsels en bepaalde eisen 
kunnen handhaven als deze non-
discriminatoir, noodzakelijk en
proportioneel zijn; benadrukt in dit verband 
dat de lidstaten een aantal 
vergunningsstelsels hebben gehandhaafd 
door ze toegankelijker en transparanter te 
maken voor de dienstverrichters;

5. herinnert eraan dat de lidstaten hun 
vergunningsstelsels en bepaalde eisen 
kunnen handhaven als deze noodzakelijk,
proportioneel en non-discriminatoir zijn; 
benadrukt in dit verband dat de lidstaten 
een aantal vergunningsstelsels hebben 
gehandhaafd door ze toegankelijker en 
transparanter te maken voor de 
dienstverrichters;

Or. de

Amendement 26
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, 
Konstantinos Poupakis, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 
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Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat de lidstaten hun 
vergunningsstelsels en bepaalde eisen 
kunnen handhaven als deze non-
discriminatoir, noodzakelijk en 
proportioneel zijn; benadrukt in dit verband 
dat de lidstaten een aantal 
vergunningsstelsels hebben gehandhaafd 
door ze toegankelijker en transparanter te 
maken voor de dienstverrichters;

5. herinnert eraan dat de lidstaten hun 
vergunningsstelsels en bepaalde eisen 
kunnen handhaven als deze non-
discriminatoir, noodzakelijk en 
proportioneel zijn; benadrukt in dit verband 
dat de lidstaten een aantal 
vergunningsstelsels hebben gehandhaafd 
door ze toegankelijker en transparanter te 
maken voor de dienstverrichters; betreurt 
het feit dat een aantal lidstaten het 
potentieel van de dienstenrichtlijn ten 
aanzien van de vereenvoudiging van 
administratie en regelgeving niet volledig 
hebben benut;

Or. en

Amendement 27
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat de lidstaten hun 
vergunningsstelsels en bepaalde eisen 
kunnen handhaven als deze non-
discriminatoir, noodzakelijk en 
proportioneel zijn; benadrukt in dit verband 
dat de lidstaten een aantal 
vergunningsstelsels hebben gehandhaafd 
door ze toegankelijker en transparanter te 
maken voor de dienstverrichters;

5. herinnert eraan dat de lidstaten hun 
vergunningsstelsels en bepaalde eisen 
kunnen handhaven als deze non-
discriminatoir, noodzakelijk en 
proportioneel zijn; benadrukt in dit verband 
dat de lidstaten een aantal 
vergunningsstelsels hebben gehandhaafd 
door ze toegankelijker en transparanter te 
maken voor de dienstverrichters; betreurt 
het feit dat een aantal lidstaten niet 
ambitieuzer zijn geweest bij de 
vereenvoudiging van administratie en 
regelgeving;

Or. en
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Amendement 28
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat de lidstaten hun 
vergunningsstelsels en bepaalde eisen 
kunnen handhaven als deze non-
discriminatoir, noodzakelijk en 
proportioneel zijn; benadrukt in dit verband 
dat de lidstaten een aantal 
vergunningsstelsels hebben gehandhaafd 
door ze toegankelijker en transparanter te 
maken voor de dienstverrichters;

5. herinnert eraan dat de lidstaten hun 
vergunningsstelsels en bepaalde eisen 
alleen kunnen handhaven in gevallen 
waarin deze duidelijk non-discriminatoir, 
noodzakelijk en proportioneel zijn; 
benadrukt in dit verband dat de lidstaten 
een aantal vergunningsstelsels hebben 
gehandhaafd door ze toegankelijker en 
transparanter te maken voor de 
dienstverrichters;

Or. en

Amendement 29
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt de moeilijkheden die 
ondervonden worden bij de erkenning van 
de beroepskwalificaties; herinnert eraan dat 
de dienstenrichtlijn niet van toepassing kan 
zijn op bepalingen die reeds zijn 
opgenomen in sectorale richtlijnen; 
verzoekt de Commissie duidelijkheid te 
scheppen in deze situatie middels een 
herziening van de richtlijn inzake 
beroepskwalificaties;

6. benadrukt de moeilijkheden die 
ondervonden worden bij de erkenning van 
de beroepskwalificaties, met name voor de 
medische beroepen; herinnert eraan dat de 
dienstenrichtlijn niet van toepassing kan 
zijn op bepalingen die reeds zijn 
opgenomen in sectorale richtlijnen; 
verzoekt de Commissie duidelijkheid te 
scheppen in deze situatie middels een 
herziening van de richtlijn inzake 
beroepskwalificaties;

Or. fr
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Amendement 30
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. herinnert aan het specifieke karakter van 
de bepalingen inzake de vrijheid van 
vestiging en het tijdelijk verrichten van 
diensten in een andere lidstaat; verzoekt de 
Commissie bij haar evaluatie ten volle 
rekening te houden met dit specifieke 
karakter;

7. herinnert aan het specifieke karakter van 
de bepalingen inzake de vrijheid van 
vestiging en het tijdelijk verrichten van 
diensten in een andere lidstaat; verzoekt de 
Commissie bij haar evaluatie ten volle 
rekening te houden met dit specifieke 
karakter; wenst in dit verband dat de 
gevolgen worden geëvalueerd van de 
bepalingen waarin het verbod voor de 
lidstaten is vastgelegd om bepaalde eisen 
te stellen, met name in hoofdstuk III van 
de richtlijn de 
wederkerigheidsvoorwaarden ten aanzien 
van de lidstaat waar de dienstverrichter 
reeds een vestiging heeft, alsmede de 
toepassing van economische criteria en, 
in hoofdstuk IV van de richtlijn, de 
verplichting om een specifiek 
identiteitsdocument te bezitten, de 
beperking van het verrichten van diensten 
door zelfstandigen en de eisen die 
betrekking hebben op het gebruik van 
uitrusting en materiaal;

Or. fr

Amendement 31
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 – alinea 1 (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

vraagt de Commissie en de lidstaten een 
einde te maken aan de 
ongerechtvaardigde discriminatie van 
consumenten op grond van hun 
nationaliteit of verblijfplaats, te zorgen 
voor een doelmatige uitvoering van artikel 
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20, lid 2, van de dienstenrichtlijn en erop 
toe te zien dat de nationale autoriteiten en 
rechtbanken de nationale bepalingen ter 
omzetting van deze non-discriminatieregel 
in de rechtsstelsels van de lidstaten 
correct toepassen; doet derhalve een 
beroep op dat Commissie om in 2011 
richtsnoeren uit te vaardigen over de 
toepassing van dit artikel in de praktijk, 
waarbij in het bijzonder wordt gelet op de 
problemen die consumenten ondervinden 
bij de aankoop van goederen en diensten 
via het internet; herinnert eraan dat 
artikel 20, lid 2, niet tot doel heeft de 
verschillen in behandeling in de algemene 
voorwaarden op basis van objectieve 
overwegingen, zoals afstand of hogere 
kosten door de dienstverlening aan 
personen in andere lidstaten, te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 32
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat dit evaluatieproces een 
omvangrijke taak is voor de nationale 
overheden en dat hier bij de evaluatie van 
de omzetting rekening gehouden moet 
worden;

8. benadrukt dat dit doorlichtingsproces
een omvangrijke taak is voor de nationale 
overheden en dat hier bij de evaluatie van 
de omzetting rekening gehouden moet 
worden;

Or. en

Amendement 33
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 



AM\852791NL.doc 19/41 PE454.524v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt kennis van de inspanningen van 
de lidstaten om een proces van wederzijdse 
evaluatie op gang te brengen; is van 
mening dat het proces nog niet dermate is 
gevorderd dat de doelmatigheid ervan kan 
worden beoordeeld; wenst dat de 
Commissie een diepgaand onderzoek 
instelt naar het potentieel van deze nieuwe 
methode in het kader van de Single Market 
Act; betreurt dat het Europees Parlement 
en de nationale parlementen niet meer 
worden betrokken bij dit proces van 
wederzijdse evaluatie;

9. neemt kennis van de inspanningen van 
de lidstaten om een proces van wederzijdse 
evaluatie op gang te brengen; is van 
mening dat het proces nog niet dermate is 
gevorderd dat de doelmatigheid ervan kan 
worden beoordeeld; wenst dat de 
Commissie een diepgaand onderzoek 
instelt naar het potentieel van deze nieuwe 
methode in het kader van de Single Market 
Act en is verbaasd over het feit dat de 
Commissie bij ontstentenis van een 
dergelijk onderzoek nu reeds in haar 
mededeling "Naar een Single Market 
Act" voorstelt om deze methode ook toe te 
passen op andere wetgeving betreffende 
de interne markt; betreurt dat het Europees 
Parlement en de nationale parlementen niet 
meer worden betrokken bij dit proces van 
wederzijdse evaluatie;

Or. fr

Amendement 34
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt kennis van de inspanningen van 
de lidstaten om een proces van wederzijdse 
evaluatie op gang te brengen; is van 
mening dat het proces nog niet dermate is 
gevorderd dat de doelmatigheid ervan kan 
worden beoordeeld; wenst dat de 
Commissie een diepgaand onderzoek 
instelt naar het potentieel van deze nieuwe 
methode in het kader van de Single Market 
Act; betreurt dat het Europees Parlement 
en de nationale parlementen niet meer 
worden betrokken bij dit proces van 
wederzijdse evaluatie;

9. neemt kennis van de inspanningen van 
de lidstaten om een proces van wederzijdse 
evaluatie op gang te brengen; is van 
oordeel dat het evaluatieproces een 
belangrijk instrument vormt om te 
kunnen oordelen over de voortgang die bij 
de tenuitvoerlegging van de richtlijn in de 
lidstaten wordt geboekt; is van mening dat 
het proces nog niet dermate is gevorderd 
dat de doelmatigheid ervan kan worden 
beoordeeld; onderstreept dat het proces in 
kwestie moet helpen om te verifiëren of de 
vigerende regels in de lidstaten voldoen 
aan de voorschriften van de interne markt 
en niet bijdragen tot het opwerpen van 
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nieuwe belemmeringen; wenst dat de 
Commissie een diepgaand onderzoek 
instelt naar het potentieel van deze nieuwe 
methode in het kader van de Single Market 
Act;

Or. el

Amendement 35
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. betreurt dat het Europees Parlement 
en de nationale parlementen niet meer 
worden betrokken bij dit proces van 
wederzijdse evaluatie;

Or. el

Amendement 36
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie om bepaalde 
problematische beroepsgroepen en 
sectoren op het vlak van de 
grensoverschrijdende dienstverlening af te 
bakenen en een diepgaande evaluatie te 
verrichten van de toepasselijke 
wetgevingen en de oorzaken van de  
slechte werking;

Or. fr
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Amendement 37
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Kopje 

Ontwerpresolutie Amendement

Eén-loket Eén-loket en vereenvoudiging van de 
procedures

Or. fr

Amendement 38
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat de opening van 
specifieke loketten (één-loket) een 
essentieel element is van een doelmatige 
tenuitvoerlegging van de richtlijn; erkent 
dat dit een substantiële inspanning vergt 
van de lidstaten op financieel, technisch en 
organisatorisch vlak; benadrukt dat de
sociale partners erbij moeten worden 
betrokken;

10. is van mening dat de opening van 
specifieke loketten (één-loket) een 
essentieel element is van een doelmatige 
tenuitvoerlegging van de richtlijn; erkent 
dat dit een substantiële inspanning vergt 
van de lidstaten op financieel, technisch en 
organisatorisch vlak; benadrukt dat sociale 
partners en bedrijfsverenigingen erbij 
moeten worden betrokken;

Or. en

Amendement 39
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. doet een beroep op de lidstaten om 
de specifieke loketten in allesomvattende 
e-overheidsportalen te veranderen voor 
dienstverrichters die een bedrijf willen 
opzetten of grensoverschrijdende 
dienstverlening willen bieden; 
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onderstreept dat het van cruciaal belang 
is dat de specifieke loketten de 
elektronische afhandeling van alle 
vereiste administratieve procedures 
mogelijk maken, met inbegrip van die 
welke verband houden met 
belastingheffing, zoals de aanvraag van 
een btw-nummer, en met de 
socialezekerheidsregistratie;

Or. en

Amendement 40
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de lidstaten om deze 
loketten uit te breiden tot allesomvattende 
on line-beheerscentra, die ook bevoegd 
zijn voor niet onder de richtlijn vallende 
gebieden, zoals bijvoorbeeld belastingen; 
is van oordeel dat deze ontwikkeling in het 
kader van Europees overleg moet 
plaatsvinden om concurrentiedistorsies te 
voorkomen;

Or. de

Amendement 41
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten de 
toegankelijkheid van het loket te blijven 
verbeteren, alsmede de kwaliteit en de 
relevantie van de informatie die verstrekt 
wordt aan de dienstverrichters; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat de informatie die verstrekt 

11. verzoekt de lidstaten de 
toegankelijkheid van het loket te blijven 
verbeteren, alsmede de kwaliteit en de 
relevantie van de informatie die verstrekt 
wordt aan de dienstverrichters, met 
inbegrip van de informatie over het 
arbeidsrecht en de belastingregels die in 
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wordt door deze loketten beschikbaar is in 
meerdere talen;

de lidstaat op deze dienstverrichters van 
toepassing zijn, met name inzake de btw;
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
ervoor te zorgen dat de informatie die 
verstrekt wordt door deze loketten 
beschikbaar is in meerdere talen;

Or. fr

Amendement 42
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Damien Abad, Constance Le 
Grip, Wim van de Camp, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten de 
toegankelijkheid van het loket te blijven 
verbeteren, alsmede de kwaliteit en de 
relevantie van de informatie die verstrekt 
wordt aan de dienstverrichters; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat de informatie die verstrekt 
wordt door deze loketten beschikbaar is in 
meerdere talen;

11. verzoekt de lidstaten de 
toegankelijkheid van het loket te blijven 
verbeteren, alsmede de kwaliteit en de 
relevantie van de informatie die verstrekt 
wordt aan de gebruikers ervan; verzoekt 
de lidstaten om ervoor te zorgen dat alle 
informatie die verstrekt wordt door deze 
loketten eveneens beschikbaar is in andere 
dan de nationale taal en hierbij vooral 
rekening te houden met de talen van de 
buurlanden;

Or. en

Amendement 43
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten de 
toegankelijkheid van het loket te blijven 
verbeteren, alsmede de kwaliteit en de 
relevantie van de informatie die verstrekt 
wordt aan de dienstverrichters; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat de informatie die verstrekt 

11. verzoekt de lidstaten de fysieke en 
elektronische toegankelijkheid van het 
loket te blijven verbeteren, alsmede de 
kwaliteit en de relevantie van de informatie 
die verstrekt wordt aan de 
dienstverrichters; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om ervoor te zorgen dat de 
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wordt door deze loketten beschikbaar is in 
meerdere talen;

informatie die verstrekt wordt door deze 
loketten beschikbaar is in meerdere talen;

Or. cs

Amendement 44
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten de 
toegankelijkheid van het loket te blijven 
verbeteren, alsmede de kwaliteit en de 
relevantie van de informatie die verstrekt 
wordt aan de dienstverrichters; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat de informatie die verstrekt 
wordt door deze loketten beschikbaar is in 
meerdere talen;

11. verzoekt de lidstaten de 
toegankelijkheid van het loket te blijven 
verbeteren, met inbegrip van de 
mogelijkheid om via elektronische weg 
stappen te ondernemen zonder dat men 
naar deze loketten hoeft te gaan, alsmede 
de kwaliteit en de relevantie van de 
informatie die verstrekt wordt aan de 
dienstverrichters; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om ervoor te zorgen dat de 
informatie die verstrekt wordt door deze 
loketten beschikbaar is in meerdere talen;

Or. pl

Amendement 45
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten de 
toegankelijkheid van het loket te blijven 
verbeteren, alsmede de kwaliteit en de 
relevantie van de informatie die verstrekt 
wordt aan de dienstverrichters; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat de informatie die verstrekt 
wordt door deze loketten beschikbaar is in 
meerdere talen;

11. verzoekt de lidstaten de 
toegankelijkheid van het loket te blijven 
verbeteren, alsmede de kwaliteit en de 
relevantie van de informatie en het 
praktische advies die verstrekt worden aan 
de dienstverrichters; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat de informatie die verstrekt 
wordt door deze loketten beschikbaar is in 
meerdere talen en elektronisch 
toegankelijk is;
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Or. el

Amendement 46
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten de 
toegankelijkheid van het loket te blijven 
verbeteren, alsmede de kwaliteit en de 
relevantie van de informatie die verstrekt 
wordt aan de dienstverrichters; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat de informatie die verstrekt 
wordt door deze loketten beschikbaar is in 
meerdere talen;

11. verzoekt de lidstaten de 
toegankelijkheid van het loket te blijven 
verbeteren, alsmede de kwaliteit en de 
relevantie van de informatie die verstrekt 
wordt aan de dienstverrichters, met name 
die over het arbeidsrecht, het recht van 
werknemers en over het belastingwezen 
(heffingen, btw, enz.); verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat de informatie die verstrekt 
wordt door deze loketten beschikbaar is in 
meerdere talen, met name in de 
grensgebieden;

Or. fr

Amendement 47
Constance Le Grip, Damien Abad, Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten de 
toegankelijkheid van het loket te blijven 
verbeteren, alsmede de kwaliteit en de 
relevantie van de informatie die verstrekt 
wordt aan de dienstverrichters; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat de informatie die verstrekt 
wordt door deze loketten beschikbaar is in 
meerdere talen;

11. verzoekt de lidstaten de 
toegankelijkheid van het loket moeten 
blijven verbeteren, alsmede de kwaliteit en 
de relevantie van de informatie die 
verstrekt wordt aan de dienstverrichters, 
met name aan het mkb; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat de informatie die verstrekt 
wordt door deze loketten beschikbaar is in 
meerdere talen;

Or. fr
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Amendement 48
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderstreept dat, indien deze 
loketten grensoverschrijdende diensten en 
informatie willen leveren, zij dit in talrijke 
talen moeten doen, die eventueel afwijken 
van die van de lidstaat, waardoor het 
mogelijk moet zijn om de omvang van de 
grensoverschrijdende investeringen en de 
grensoverschrijdende mobiliteit binnen de 
Unie in het algemeen te vergroten; 

Or. el

Amendement 49
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, Hans-
Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. doet een beroep op de lidstaten om 
de beschikbaarheid van de elektronische 
afhandeling van de procedures te 
vergroten, met inbegrip van de vertaling 
van alle relevante formulieren; verzoekt 
de lidstaten om de gebruikers van deze 
loketten opzoekfaciliteiten aan te bieden 
die hen in staat stellen de voortgang van 
de lopende procedures te controleren;

Or. en

Amendement 50
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, 
Konstantinos Poupakis, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. erkent de problemen die zich bij de 
werking van het deze loketten voordoen in 
verband met het bewijzen van de identiteit, 
het gebruik van e-handtekeningen, de 
indiening van originelen of voor 
eensluidend gewaarmerkte afschriften, 
met name in een grensoverschrijdende 
context; verzoekt de Commissie om 
maatregelen voor te stellen om voor deze 
kwesties een oplossing te vinden ten einde 
het MKB in staat te stellen van de interne 
markt te profiteren en juridische en 
technische onzekerheden te voorkomen;

Or. en

Amendement 51
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, Hans-
Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. onderstreept dat het met het 
oog op de gebruiksvriendelijkheid zeer 
belangrijk is te verduidelijken welke 
vereisten op de permanente vestiging van 
een bedrijf van toepassing zijn in 
tegenstelling tot de tijdelijke 
grensoverschrijdende dienstverlening;

Or. en

Amendement 52
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt dat de dienstverrichters tot 12. constateert dat de dienstverrichters 
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dusver amper op de hoogte zijn van deze 
loketten; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zo spoedig mogelijk een 
voorlichtingscampagne te starten die 
gericht is op alle betrokkenen;

slechts onvoldoende op de hoogte zijn van 
deze loketten; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten zo spoedig mogelijk een 
voorlichtingscampagne te starten die 
gericht is op alle betrokkenen;

Or. de

Amendement 53
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Damien Abad, Constance Le 
Grip, Wim van de Camp, Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt dat de dienstverrichters tot 
dusver amper op de hoogte zijn van deze 
loketten; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zo spoedig mogelijk een 
voorlichtingscampagne te starten die 
gericht is op alle betrokkenen;

12. betreurt dat de dienstverrichters tot 
dusver amper op de hoogte zijn van deze 
loketten; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om, in samenwerking met 
organisaties van bedrijven, zo spoedig 
mogelijk een goed gerichte voorlichtings-
en communicatiecampagne te starten; doet 
een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om de zichtbaarheid en 
herkenbaarheid van het EUGO-domein te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 54
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt dat de dienstverrichters tot 
dusver amper op de hoogte zijn van deze 
loketten; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zo spoedig mogelijk een 
voorlichtingscampagne te starten die 
gericht is op alle betrokkenen;

12. betreurt dat de dienstverrichters tot 
dusver amper op de hoogte zijn van deze 
loketten; verzoekt de Commissie in de 
ontwerpbegroting voor 2012 toereikende 
kredieten uit te trekken voor de 
financiering van een 
voorlichtingscampagne over deze 
dienstverlening; verzoekt de lidstaten zo 
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spoedig mogelijk een 
voorlichtingscampagne te starten die 
gericht is op alle betrokkenen;

Or. cs

Amendement 55
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt dat de dienstverrichters tot 
dusver amper op de hoogte zijn van deze 
loketten; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zo spoedig mogelijk een 
voorlichtingscampagne te starten die 
gericht is op alle betrokkenen;

12. betreurt dat de dienstverrichters tot 
dusver amper op de hoogte zijn van deze 
loketten; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zo spoedig mogelijk promotie-, 
voorlichtings- en opleidingscampagnes te 
starten die gericht is op alle betrokkenen;

Or. pl

Amendement 56
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt dat de dienstverrichters tot 
dusver amper op de hoogte zijn van deze 
loketten; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zo spoedig mogelijk een 
voorlichtingscampagne te starten die 
gericht is op alle betrokkenen;

12. betreurt dat de dienstverrichters tot 
dusver amper op de hoogte zijn van deze 
loketten; verzoekt de Commissie om een 
ruim opgezette campagne te starten om 
deze loketten op Europees niveau te 
promoten en aldus de mogelijkheden 
onder de aandacht te brengen, die zij aan 
de dienstverrichters moeten bieden; 
verzoekt de lidstaten zo spoedig mogelijk 
een voorlichtingscampagne te starten die 
gericht is op alle betrokkenen en die niet 
alleen over de door hen ingerichte 
specifieke loketten gaat, maar ook over de 
mogelijkheden van grensoverschrijdende 
dienstverlening voor de op hun 
grondgebied gevestigde dienstverrichters;
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Or. fr

Amendement 57
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt dat de dienstverrichters tot 
dusver amper op de hoogte zijn van deze 
loketten; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zo spoedig mogelijk een 
voorlichtingscampagne te starten die 
gericht is op alle betrokkenen;

12. betreurt dat het door deze loketten
verstrekte advies de potentiële 
dienstverrichters nog niet bereikt en dat 
informatie over de wijze waarop deze 
loketten kunnen worden gecontacteerd, 
niet wijdverbreid is; verzoekt de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat hun speciale 
websites voor het bijstaan van bedrijven 
en burgers, met inbegrip van het EUGO-
netwerk, daadwerkelijk worden bevorderd 
en dat daarop gevalsanalyses staan van 
bedrijven die van deze loketten gebruik 
maken, alsmede de voordelen die zij 
daaruit hebben gehaald;

Or. en

Amendement 58
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van oordeel dat de dialoog en 
uitwisseling van optimale werkwijzen 
tussen de lidstaten zeer belangrijke 
onderdelen zijn voor de verbetering en 
ontwikkeling van de loketten in kwestie; 
onderstreept dat urgente maatregelen 
noodzakelijk zijn in de lidstaten waar de 
loketten nog niet bestaan of nog niet tot 
tevredenheid functioneren; verzoekt alle 
lidstaten om hun inspanningen te 
verdubbelen, opdat alle nodige stappen en 
procedures via deze loketten kunnen 



AM\852791NL.doc 31/41 PE454.524v01-00

NL

worden afgehandeld;

Or. el

Amendement 59
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. doet een beroep op de lidstaten om 
ervoor te zorgen dat de nationale één-
loket-websites de nieuwe, aan de 
dienstverrichter opgelegde 
voorlichtingsverplichtingen, 
bekendmaken ten behoeve van de 
burgers;

Or. en

Amendement 60
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten de nodige 
statistische gegevens te verstrekken voor 
de evaluatie van de werking van de 
loketten en de gevolgen ervan op Europees 
niveau;

13. verzoekt de lidstaten om regelmatig 
aan de Commissie en het Europees 
Parlement de nodige statistische gegevens 
te verstrekken voor de evaluatie van de 
werking van de loketten en de gevolgen 
ervan op Europees niveau; verzoekt de 
Commissie om duidelijke criteria op te 
stellen voor deze van de specifieke 
loketten; is van oordeel dat deze criteria 
gebaseerd moeten zijn op zowel 
kwantitatieve als kwalitatieve indicatoren;

Or. cs

Amendement 61
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Damien Abad, Wim van de 
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Camp, Konstantinos Poupakis, Hans-Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten de nodige 
statistische gegevens te verstrekken voor 
de evaluatie van de werking van de 
loketten en de gevolgen ervan op Europees 
niveau;

13. verzoekt de lidstaten de nodige 
statistische en vergelijkbare gegevens te 
verstrekken voor de evaluatie van de 
werking van de loketten en de gevolgen 
ervan op nationaal en Europees niveau;

Or. en

Amendement 62
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten de nodige 
statistische gegevens te verstrekken voor 
de evaluatie van de werking van de 
loketten en de gevolgen ervan op Europees 
niveau;

13. verzoekt de lidstaten de nodige 
statistische gegevens te verstrekken voor 
de evaluatie van de werking van de 
loketten en de gevolgen ervan op Europees 
niveau, met name op het gebied van de 
grensoverschrijdende dienstverlening;
verzoekt de Commissie om deze gegevens 
op te vragen, te verzamelen, te 
consolideren en te analyseren om een 
scorebord van de Europese dienstenmarkt 
te maken waarmee de stand van zaken en 
de ontwikkeling op duurzame wijze 
kunnen worden beoordeeld;

Or. fr

Amendement 63
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Wim van de Camp, Hans-
Peter Mayer, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van oordeel dat deze loketten 
voortdurend kunnen worden verbeterd en 
kunnen worden uitgebreid tot 
allesomvattende e-overheidscentra voor 
bedrijven en burgers; onderstreept dat het 
van cruciaal belang is dat de specifieke 
loketten de elektronische afhandeling van 
alle vereiste administratieve procedures 
mogelijk maken, met inbegrip van die 
welke verband houden met 
belastingheffing, zoals de aanvraag van 
een btw-nummer, en met de 
socialezekerheidsregistratie;

Or. en

Amendement 64
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van oordeel dat het logisch zou 
zijn als deze loketten ter aanvulling uit 
hoofde van de richtlijn informatie kunnen 
verstrekken over het toepasselijke 
arbeidsrecht, de sociale rechten en de 
rechten van werknemers, alsmede 
informatie van economische aard 
(bijvoorbeeld het regelgevingskader voor 
de btw);

Or. el

Amendement 65
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 
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Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie om de synergie 
te versterken tussen de loketten die op 
nationaal niveau zijn geopend en om de 
technische en operationele instrumenten te 
ontwikkelen die voor deze synergie nodig 
zijn;

14. verzoekt de Commissie om de synergie 
te versterken tussen de loketten die op 
nationaal niveau zijn geopend en om de 
technische en operationele instrumenten te 
ontwikkelen die voor deze synergie nodig 
zijn; adviseert dat de Commissie aan de 
dienstverrichters in alle officiële talen van 
de Unie een rechtstreekse elektronische 
verbinding met de specifieke loketten van 
de lidstaten biedt;

Or. fr

Amendement 66
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie om de synergie 
te versterken tussen de loketten die op 
nationaal niveau zijn geopend en om de 
technische en operationele instrumenten 
te ontwikkelen die voor deze synergie 
nodig zijn;

14. neemt nota van het feit dat sommige 
lidstaten een aantal wettelijke en 
technische kwesties moeten aanpakken 
om het grensoverschrijdende gebruik van 
deze loketten mogelijk te maken; verzoekt 
die lidstaten om de nodige maatregelen te 
treffen en daarbij vooral te letten op de 
erkenning van elektronische
handtekeningen; doet een beroep op de 
Commissie om haar huidige 
inspanningen ter vergroting van de 
interoperabiliteit en de wederzijdse 
erkenning van elektronische procedures 
voort te zetten en de nodige 
ondersteunende maatregelen te nemen om 
het grensoverschrijdend gebruik van deze 
loketten te vergemakkelijken;

Or. en
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Amendement 67
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie om hun inspanningen te 
intensiveren ten einde de volledige 
elektronische interoperabiliteit van deze 
loketten te waarborgen; onderstreept het 
verband met voorstel 22 van de Single 
Market Act over e-handtekeningen, 
e-authenticatie en e-identificatie;

Or. en

Amendement 68
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie om, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
5 van de richtlijn inzake de 
vereenvoudiging van de procedures te 
stimuleren dat gebruik wordt gemaakt van 
op communautair niveau 
geharmoniseerde formulieren, die 
fungeren als equivalent van certificaten, 
getuigschriften en andere documenten die 
van een dienstverrichter worden verlangd;

Or. fr

Amendement 69
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. herinnert eraan dat de lidstaten 
gehouden zijn een risicobeoordeling uit te 
voeren om ervoor te zorgen dat bedrijven 
geen buitensporige belasting ondervinden, 
wanneer zij elektronisch hun procedures 
willen afhandelen; onderstreept dat 
bedrijven in staat zouden moeten zijn hun 
eigen middelen voor elektronische 
identificatie/authenticatie te gebruiken, 
wanneer zij van deze loketten in andere 
lidstaten gebruik willen maken zonder dat 
zij moeten overschakelen op de nationale 
middelen die in deze landen worden 
gebruikt;

Or. en

Amendement 70
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd over het toenemend aantal 
meldingen van de nationale autoriteiten die 
bevoegd zijn voor de controle van de 
diensten bij het Informatiesysteem voor de 
interne markt (IMI), waardoor de gegevens 
direct, snel en doelmatig kunnen worden 
uitgewisseld;

16. is verheugd over het toenemend aantal 
meldingen van de nationale autoriteiten die 
bevoegd zijn voor de controle van de 
diensten bij het Informatiesysteem voor de 
interne markt (IMI), waardoor de gegevens 
direct, snel en doelmatig kunnen worden 
uitgewisseld; is van oordeel dat het IMI 
voor andere relevante richtlijnen kan 
worden gebruikt zoals de richtlijn 
betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers; 

Or. en
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Amendement 71
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Damien Abad, Wim van de 
Camp, Konstantinos Poupakis, Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat er opleidingsactiviteiten 
moeten worden georganiseerd voor 
ambtenaren van nationale en regionale 
overheden die belast zijn met de controle 
van de diensten; verzoekt de Commissie 
hiervoor een meerjarenprogramma op te 
zetten;

17. benadrukt dat er opleidingsactiviteiten 
moeten worden georganiseerd voor 
ambtenaren van nationale en regionale 
overheden die belast zijn met de controle 
van de diensten; erkent de inspanningen 
die de lidstaten reeds in die zin hebben 
gedaan en verzoekt de lidstaten om de 
nationale IMI-netwerken verder te 
consolideren door voortdurend toezicht te 
houden op de praktische werking en voor 
adequate opleidingen te zorgen; wijst er 
andermaal op dat het duurzame succes 
van het IMI afhangt van toereikende 
investeringen op communautaire niveau; 
verzoekt derhalve de Commissie hiervoor 
een meerjarenprogramma op te zetten;

Or. en

Amendement 72
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat er opleidingsactiviteiten 
moeten worden georganiseerd voor 
ambtenaren van nationale en regionale 
overheden die belast zijn met de controle 
van de diensten; verzoekt de Commissie 
hiervoor een meerjarenprogramma op te 
zetten;

17. benadrukt dat er opleidingsactiviteiten 
moeten worden georganiseerd voor 
ambtenaren van nationale en regionale 
overheden die belast zijn met de controle 
van de diensten; verzoekt de Commissie 
hiervoor een meerjarenprogramma op te 
zetten en alle middelen in te zetten die 
voor het goede verloop hiervan nodig zijn;

Or. fr
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Amendement 73
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. merkt op dat er in sommige lidstaten 
moeilijkheden zijn ondervonden om 
nauwkeurig aan te geven welke diensten 
zijn uitgesloten van de richtlijn, met name 
de sociale diensten en de diensten van de 
gezondheidszorg; herinnert eraan dat 
deze diensten zijn uitgesloten vanwege 
hun specifieke karakter en dat zij een 
sectoraal communautair wetgevingskader
vereisen;

Schrappen

Or. en

Amendement 74
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. merkt op dat er in sommige lidstaten 
moeilijkheden zijn ondervonden om 
nauwkeurig aan te geven welke diensten 
zijn uitgesloten van de richtlijn, met name 
de sociale diensten en de diensten van de 
gezondheidszorg; herinnert eraan dat deze 
diensten zijn uitgesloten vanwege hun 
specifieke karakter en dat zij een sectoraal 
communautair wetgevingskader vereisen;

18. merkt op dat er in sommige lidstaten 
moeilijkheden zijn ondervonden om 
nauwkeurig aan te geven welke diensten 
zijn uitgesloten van de richtlijn, met name 
de sociale diensten en de diensten van de 
gezondheidszorg en dringt aan op een 
verduidelijking van het begrip 
"machtiging" waarvan de betekenis 
onduidelijk lijkt en tot verwarring 
aanleiding geeft in het licht van het begrip 
machtiging op het gebied van 
overheidssteun, alsmede ten aanzien van 
de daadwerkelijk uitgesloten sociale 
sectoren, in het bijzonder de kinderbijslag 
en de toelagen voor gezinnen of personen;
onderstreept met name de onzekerheid in 
verband met het restrictieve begrip 
"gezinnen of personen met permanente of 
tijdelijke bijzondere behoeften"; herinnert 
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eraan dat deze diensten zijn uitgesloten 
vanwege hun specifieke karakter, dat 
rechtszekerheid op dit gebied 
buitengewoon onontbeerlijk is en dat zij 
derhalve wellicht een sectoraal 
communautair wetgevingskader vereisen;

Or. fr

Amendement 75
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Damien Abad, Hans-Peter 
Mayer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. merkt op dat er in sommige lidstaten 
moeilijkheden zijn ondervonden om 
nauwkeurig aan te geven welke diensten 
zijn uitgesloten van de richtlijn, met name 
de sociale diensten en de diensten van de 
gezondheidszorg; herinnert eraan dat
deze diensten zijn uitgesloten vanwege hun 
specifieke karakter en dat zij een sectoraal 
communautair wetgevingskader vereisen;

18. merkt op dat de meeste lidstaten geen 
grote problemen hebben ondervonden bij 
de tenuitvoerlegging van de 
dienstenrichtlijn ten aanzien van haar 
toepassingsgebied; neemt nota van de 
discussies in sommige lidstaten over de 
diensten die zijn uitgesloten van het 
toepassingsgebied van de richtlijn;

Or. en

Amendement 76
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. merkt op dat er in sommige lidstaten 
moeilijkheden zijn ondervonden om 
nauwkeurig aan te geven welke diensten 
zijn uitgesloten van de richtlijn, met name 
de sociale diensten en de diensten van de 
gezondheidszorg; herinnert eraan dat deze 
diensten zijn uitgesloten vanwege hun 
specifieke karakter en dat zij een sectoraal 
communautair wetgevingskader vereisen;

18. merkt op dat er in sommige lidstaten 
moeilijkheden zijn ondervonden om 
nauwkeurig aan te geven welke diensten 
zijn uitgesloten van de richtlijn, met name 
de sociale diensten en de diensten van de 
gezondheidszorg; herinnert eraan dat deze 
diensten zijn uitgesloten vanwege hun 
specifieke karakter en dat zij een sectoraal 
communautair wetgevingskader vereisen, 
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zoals een kaderrichtlijn inzake de diensten 
van algemeen economisch belang;

Or. fr

Amendement 77
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. merkt op dat er in sommige lidstaten 
moeilijkheden zijn ondervonden om 
nauwkeurig aan te geven welke diensten 
zijn uitgesloten van de richtlijn, met name 
de sociale diensten en de diensten van de 
gezondheidszorg; herinnert eraan dat 
deze diensten zijn uitgesloten vanwege 
hun specifieke karakter en dat zij een 
sectoraal communautair wetgevingskader 
vereisen;

18. merkt op dat er in sommige lidstaten 
moeilijkheden zijn ondervonden om 
nauwkeurig aan te geven welke diensten 
zijn uitgesloten van de richtlijn; is van 
oordeel dat op al die gebieden derhalve 
moet worden gezorgd voor duidelijkheid 
en rechtszekerheid;

Or. de

Amendement 78
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. dringt aan op een evaluatie van de 
gevolgen van de opneming van de 
diensten van algemeen economisch 
belang in het toepassingsgebied van de 
richtlijn betreffende de werking en 
kwaliteit van deze diensten in het licht van 
de verwachtingen van de burgers;

Or. fr
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Amendement 79
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. stelt vast dat in de mededeling van 
de Commissie "Naar een Single Market 
Act" wordt toegezegd dat in 2011 een 
pakket maatregelen inzake de diensten 
van algemeen economisch belang zal 
worden voorgesteld; wenst dat deze 
voorstellen een afspiegeling vormen van 
de bepalingen van artikel 14 van het 
Verdrag over de vaststelling van 
verordeningen betreffende de diensten 
van algemeen economisch belang, met 
inachtneming van protocol nr. 26 
betreffende de diensten van algemeen 
belang; 

Or. fr

Amendement 80
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat aanvullende
maatregelen die nodig zijn voor de 
voltooiing van de interne dienstenmarkt 
moeten worden opgenomen in het kader 
van de discussie over de Single Market 
Act;

19. is van mening dat bijkomende
maatregelen die nodig zijn voor de 
voltooiing van de interne dienstenmarkt 
moeten worden opgenomen in het kader 
van de discussie over de Single Market 
Act;

Or. en


