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Amendement 1
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 
19 februari 2009 over de sociale 
economie1,
1 Aangenomen teksten, 
P6_TA(2009)0062.

Or. en

Amendement 2
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Visum 24 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het groenboek van de Commissie 
over overheidsopdrachten 
[COM(2011)0015],

Or. en

Amendement 3
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Visum 24 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 
18 mei 2010 over nieuwe ontwikkelingen 
bij overheidsopdrachten1,
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0173
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Or. en

Amendement 4
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het belangrijk is het 
vertrouwen in de interne markt op alle 
niveaus te herstellen en een eind te maken 
aan de nog altijd bestaande obstakels die 
bedrijven belemmeren bij de toegang tot de 
markt; overwegende dat het grote aantal
administratieve procedures en hun 
complexiteit nieuwe ondernemers 
afschrikken,

A. overwegende dat het belangrijk is om
het vertrouwen in de interne markt op alle 
niveaus te herstellen en in het economisch 
beleid van de EU rekening te houden met 
de door burgers geuite zorgen, en niet 
alleen om, waar dit gepast is, een eind te 
maken aan de nog altijd bestaande 
obstakels die bedrijven belemmeren bij de 
toegang tot de markt; overwegende dat 
ongerechtvaardigd hoge administratieve 
lasten nieuwe ondernemers afschrikken, en 
overwegende dat de burgers een goed 
functionerende en geïntegreerde interne 
markt alleen zullen verwelkomen indien 
deze ertoe bijdraagt de toegang tot 
basisdiensten voor iedereen te 
waarborgen,

Or. en

Amendement 5
Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het belangrijk is het 
vertrouwen in de interne markt op alle 
niveaus te herstellen en een eind te maken 
aan de nog altijd bestaande obstakels die 
bedrijven belemmeren bij de toegang tot de 
markt; overwegende dat het grote aantal 
administratieve procedures en hun 

A. overwegende dat het belangrijk is het 
vertrouwen in de interne markt op alle 
niveaus te herstellen en een eind te maken 
aan ongerechtvaardigde obstakels die 
bedrijven, en met name KMO's,
belemmeren bij de toegang tot de markt; 
overwegende dat ongerechtvaardigde
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complexiteit nieuwe ondernemers 
afschrikken,

administratieve lasten nieuwe ondernemers 
afschrikken,

Or. en

Amendement 6
Othmar Karas, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Anja Weisgerber, Andreas 
Schwab, Constance Le Grip, Eija-Riitta Korhola, Hans-Peter Mayer, Konstantinos 
Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het belangrijk is het 
vertrouwen in de interne markt op alle 
niveaus te herstellen en een eind te maken 
aan de nog altijd bestaande obstakels die 
bedrijven belemmeren bij de toegang tot de 
markt; overwegende dat het grote aantal 
administratieve procedures en hun 
complexiteit nieuwe ondernemers 
afschrikken,

A. overwegende dat het belangrijk is het 
vertrouwen in de interne markt op alle 
niveaus te vergroten en een eind te maken 
aan de nog altijd bestaande obstakels die 
bedrijven belemmeren bij de toegang tot de 
markt; overwegende dat het grote aantal 
administratieve procedures en hun 
complexiteit nieuwe ondernemers 
afschrikken,

Or. en

Amendement 7
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het belangrijk is het 
vertrouwen in de interne markt op alle 
niveaus te herstellen en een eind te maken 
aan de nog altijd bestaande obstakels die 
bedrijven belemmeren bij de toegang tot de 
markt; overwegende dat het grote aantal
administratieve procedures en hun 
complexiteit nieuwe ondernemers 
afschrikken,

A. overwegende dat het belangrijk is het 
vertrouwen in de interne markt op alle 
niveaus te herstellen en een eind te maken 
aan de nog altijd bestaande obstakels die 
bedrijven belemmeren bij de toegang tot de 
markt; overwegende dat hoge 
administratieve lasten, onzekerheid in het 
economisch bestel, onjuiste en 
ontoereikende informatie, gebrekkige 
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coördinatie en samenwerking op het 
gebied van administratieve regelgeving 
KMO's en met name nieuwe ondernemers 
ervan weerhouden grensoverschrijdende 
activiteiten te ontplooien,

Or. en

Amendement 8
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de invoering van 
een Single Market Act alleen zinvol is 
indien er tevens op is gericht het 
zwaartepunt van de economie van de EU 
te verleggen naar meer duurzame en op 
solidariteit gebaseerde patronen,

Or. en

Amendement 9
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat het belangrijk is 
dat de Single Market Act niet uit een 
reeks geïsoleerde maatregelen bestaat en 
dat de desbetreffende voorstellen 
gezamenlijk moeten bijdragen tot de 
verwezenlijking van een samenhangende 
doelstelling,

Or. en
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Amendement 10
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat de overheid 
weer de democratische en legitieme rol 
moet overnemen als regelgever van de 
economie en als zodanig voor 
economische heroriëntatie moet zorgen,

Or. en

Amendement 11
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Catherine Soullie

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat alle ondernemingen 
met de gevolgen van marktversnippering te 
maken hebben, maar dat met name kleine 
en middelgrote ondernemingen kwetsbaar
zijn voor de gevolgen daarvan,

B. overwegende dat alle ondernemingen 
met de gevolgen van marktversnippering te
maken hebben, maar dat met name kleine 
en middelgrote ondernemingen en 
ambachtelijke bedrijven kwetsbaar zijn 
voor de gevolgen daarvan,

Or. en

Amendement 12
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de interne markt 
moet bijdragen tot de bevordering van de 
verscheidenheid en pluraliteit van 
ondernemingsvormen – met inbegrip van 
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bedrijven van de sociale economie 
(coöperaties, verenigingen, onderlinge 
maatschappijen en stichtingen), die hun 
veerkracht in crisistijden hebben bewezen 
– teneinde hun economische en sociale 
potentieel optimaal te kunnen benutten,

Or. en

Amendement 13
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat te weinig innovatie in 
de EU een van de belangrijkste oorzaken is 
voor het feit dat de groeicijfers de voorbije 
jaren zo laag waren; overwegende dat 
innovatieve groene technologie een kans 
biedt om langetermijngroei en 
milieubescherming met elkaar te 
verzoenen,

D. overwegende dat te weinig innovatie in 
de EU een van de belangrijkste oorzaken is 
voor het feit dat de groeicijfers de voorbije 
jaren zo laag waren; overwegende dat 
ondernemingen actief moeten worden 
aangemoedigd om gebruik te maken van 
innovatieve groene technologie, die een 
kans biedt om de overgang naar een 
duurzamere economie en om
langetermijngroei en milieubescherming 
met elkaar te verzoenen; overwegende dat 
de sociale, ecologische en 
consumentenrechtelijke normen volledig 
moeten worden nageleefd om deze 
doelstelling te kunnen verwezenlijken,

Or. en

Amendement 14
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat te weinig innovatie in D. overwegende dat te weinig innovatie in 
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de EU een van de belangrijkste oorzaken is 
voor het feit dat de groeicijfers de voorbije 
jaren zo laag waren; overwegende dat 
innovatieve groene technologie een kans 
biedt om langetermijngroei en 
milieubescherming met elkaar te 
verzoenen,

de EU – zij het op technisch, sociaal of 
managementgebied – een van de 
belangrijkste oorzaken is voor het feit dat 
de groeicijfers de voorbije jaren zo laag 
waren; overwegende dat innovatieve 
groene technologie een kans biedt om 
langetermijngroei en milieubescherming 
met elkaar te verzoenen,

Or. en

Amendement 15
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Overweging F 

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat risicokapitaal een 
belangrijke bron van financiering voor 
nieuwe innovatieve bedrijven is; 
overwegende dat risicokapitaalfondsen 
problemen ondervinden bij het doen van 
investeringen in de verschillende lidstaten 
van de EU,

F. overwegende dat risicokapitaal een 
belangrijke bron van financiering voor 
nieuwe innovatieve bedrijven is, maar 
streng moet worden gereglementeerd om 
investeerders te beschermen en ervoor te 
zorgen dat de financiering ten goede komt 
aan duurzame projecten,

Or. en

Amendement 16
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Overweging F 

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat risicokapitaal een 
belangrijke bron van financiering voor 
nieuwe innovatieve bedrijven is; 
overwegende dat risicokapitaalfondsen 
problemen ondervinden bij het doen van 
investeringen in de verschillende lidstaten 
van de EU,

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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Or. fr

Amendement 17
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Overweging H 

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat e-handel en e-
diensten, met inbegrip van e-government, 
op het niveau van de EU nog onvoldoende 
zijn ontwikkeld,

H. overwegende dat e-handel en 
e-diensten, met inbegrip van e-government 
en e-gezondheid, op het niveau van de EU 
nog onvoldoende zijn ontwikkeld,

Or. en

Amendement 18
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Overweging I 

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de postsector en de 
bevordering van interoperabiliteit en 
samenwerking tussen postsystemen en -
diensten de ontwikkeling van 
grensoverschrijdende e-handel in 
belangrijke mate ten goede kunnen komen,

I. overwegende dat het van essentieel 
belang is om de toegang tot postdiensten 
van hoge kwaliteit te garanderen;
overwegende dat de bevordering van 
interoperabiliteit en samenwerking tussen 
postsystemen en -diensten de ontwikkeling 
van grensoverschrijdende e-handel in 
belangrijke mate ten goede kunnen komen,

Or. en

Amendement 19
Pascal Canfin, Christian Engström, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Overweging J 



AM\856887NL.doc 11/119 PE458.640v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat suboptimaal 
elektronisch beheer van auteursrechten tot 
een grote mate van versnippering van de 
markt voor audiovisuele producten leidt, 
hetgeen slecht is voor het bedrijfsleven in 
de EU; overwegende dat zowel het 
bedrijfsleven, als de consumenten zouden 
profiteren van de totstandbrenging van een 
daadwerkelijke interne markt voor 
audiovisuele producten,

J. overwegende dat suboptimaal 
elektronisch beheer van auteursrechten tot 
een grote mate van versnippering van de 
markt voor audiovisuele producten leidt, 
hetgeen slecht is voor het bedrijfsleven in 
de EU; overwegende dat zowel het 
bedrijfsleven, als de consumenten zouden 
profiteren van de totstandbrenging van een 
daadwerkelijke interne markt voor 
audiovisuele producten, op voorwaarde dat 
de grondrechten van internetgebruikers 
volledig worden geëerbiedigd,

Or. en

Amendement 20
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Overweging J 

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat suboptimaal 
elektronisch beheer van auteursrechten tot 
een grote mate van versnippering van de 
markt voor audiovisuele producten leidt, 
hetgeen slecht is voor het bedrijfsleven in 
de EU; overwegende dat zowel het 
bedrijfsleven, als de consumenten zouden 
profiteren van de totstandbrenging van een 
daadwerkelijke interne markt voor 
audiovisuele producten,

J. overwegende dat er sprake is van
obstakels van regelgevende aard die een 
doeltreffende verlening van licenties voor 
auteursrechten belemmeren en tot een 
grote mate van versnippering van de markt 
voor audiovisuele producten leiden, 
hetgeen slecht is voor het bedrijfsleven in 
de EU; overwegende dat zowel het 
bedrijfsleven, als de consumenten zouden 
profiteren van de totstandbrenging van een 
daadwerkelijke interne markt voor 
audiovisuele producten en diensten,

Or. en
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Amendement 21
Pascal Canfin, Christian Engström, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Overweging K 

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat namaak en piraterij het 
vertrouwen van het bedrijfsleven in e-
handel ondermijnen en tot een grotere 
versnippering van de regels voor de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten leiden, hetgeen 
innovatie op de interne markt ernstig 
bemoeilijkt,

K. overwegende dat namaak en piraterij het 
vertrouwen van het bedrijfsleven in e-
handel verminderen, hetgeen innovatie op 
de interne markt ernstig bemoeilijkt,

Or. en

Amendement 22
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Overweging K 

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat namaak en piraterij
het vertrouwen van het bedrijfsleven in e-
handel ondermijnen en tot een grotere 
versnippering van de regels voor de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten leiden, hetgeen 
innovatie op de interne markt ernstig 
bemoeilijkt, 

K. overwegende dat namaak het 
vertrouwen van het bedrijfsleven in e-
handel ondermijnt en tot een grotere 
versnippering van de regels voor de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten leidt, hetgeen innovatie 
op de interne markt ernstig bemoeilijkt, 

Or. fr

Amendement 23
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Overweging L 
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Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat verschillen tussen de 
belastingregels, zoals ten aanzien van de 
vennootschapsbelasting en de 
rapportageverplichtingen voor BTW, 
grensoverschrijdende transacties in ernstige 
mate hinderen; overwegende dat deze 
belemmeringen ook zonder een 
harmonisatie van de belastingtarieven 
kunnen worden geëlimineerd,

L. overwegende dat verschillen tussen de 
belastingregels, zoals ten aanzien van de 
vennootschapsbelasting en de 
rapportageverplichtingen voor BTW, 
grensoverschrijdende transacties in ernstige 
mate hinderen; overwegende dat de 
coördinatie van het nationale fiscale 
beleid, zoals voorgesteld in het verslag van 
Mario Monti, voor ondernemingen en 
burgers een belangrijke toegevoegde 
waarde zou opleveren,

Or. en

Amendement 24
Simon Busuttil

Ontwerpresolutie
Overweging L 

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat verschillen tussen de 
belastingregels, zoals ten aanzien van de 
vennootschapsbelasting en de 
rapportageverplichtingen voor BTW,
grensoverschrijdende transacties in ernstige 
mate hinderen; overwegende dat deze 
belemmeringen ook zonder een 
harmonisatie van de belastingtarieven 
kunnen worden geëlimineerd,

L. overwegende dat verschillen tussen de 
belastingregels grensoverschrijdende 
transacties in ernstige mate kunnen 
hinderen; overwegende dat deze 
belemmeringen ook zonder een 
harmonisatie van de belastingtarieven 
kunnen worden geëlimineerd,

Or. en

Amendement 25
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Overweging L 
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Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat verschillen tussen de 
belastingregels, zoals ten aanzien van de 
vennootschapsbelasting en de 
rapportageverplichtingen voor BTW, 
grensoverschrijdende transacties in ernstige 
mate hinderen; overwegende dat deze 
belemmeringen ook zonder een 
harmonisatie van de belastingtarieven 
kunnen worden geëlimineerd,

L. overwegende dat verschillen tussen de 
belastingregels, met name inzake de 
vennootschapsbelasting en de BTW, 
grensoverschrijdende transacties in ernstige 
mate hinderen,

Or. fr

Amendement 26
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Overweging M 

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat grensoverschrijdende 
overheidsopdrachten slechts een klein deel 
van de totale markt voor 
overheidsopdrachten vertegenwoordigen, 
en dat hier dus kansen voor het 
bedrijfsleven in de EU liggen; 
overwegende dat het MKB nog altijd 
beperkt toegang tot de markten voor 
overheidsopdrachten heeft,

M. overwegende dat grensoverschrijdende 
overheidsopdrachten slechts een klein deel 
van de totale markt voor 
overheidsopdrachten vertegenwoordigen, 
en dat hier dus kansen voor het 
bedrijfsleven in de EU liggen; 
overwegende dat het MKB nog altijd 
beperkt toegang tot de markten voor 
overheidsopdrachten heeft; overwegende 
dat het opnemen van milieu-, sociale en 
innovatieve criteria in 
aanbestedingsprocedures van 
overheidsinstellingen dient te worden 
aangemoedigd,

Or. en
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Amendement 27
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Catherine Soullie

Ontwerpresolutie
Overweging M 

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat grensoverschrijdende 
overheidsopdrachten slechts een klein deel 
van de totale markt voor 
overheidsopdrachten vertegenwoordigen, 
en dat hier dus kansen voor het 
bedrijfsleven in de EU liggen; 
overwegende dat het MKB nog altijd 
beperkt toegang tot de markten voor 
overheidsopdrachten heeft,

M. overwegende dat overheidsopdrachten, 
die rond 17% van het bbp van de Unie 
uitmaken, een belangrijke rol spelen bij 
de stimulering van economische groei; 
overwegende dat grensoverschrijdende 
overheidsopdrachten slechts een klein deel 
van de totale markt voor 
overheidsopdrachten vertegenwoordigen, 
en dat hier dus kansen voor het 
bedrijfsleven in de EU liggen; 
overwegende dat het MKB nog altijd 
beperkt toegang tot de markten voor 
overheidsopdrachten heeft,

Or. en

Amendement 28
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Overweging N 

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat diensten een 
belangrijk deel van onze economische 
groei voor hun rekening nemen; 
overwegende dat de interne markt voor 
diensten ten gevolg van leemten in de 
dienstenrichtlijn in combinatie met een 
late implementatie daarvan nog altijd 
onderontwikkeld is,

N. overwegende dat diensten een 
belangrijk deel van onze economische 
groei voor hun rekening nemen; 
overwegende dat een grondige 
beoordeling dient te worden gemaakt van 
het effect van de dienstenrichtlijn op de 
kwaliteit van de dienstverlening en de 
mogelijkheid van overheidsinstellingen 
om aan dienstverleners vereisten in 
verband met het openbaar belang op te 
leggen,

Or. en
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Amendement 29
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Ontwerpresolutie
Overweging N 

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat diensten een 
belangrijk deel van onze economische 
groei voor hun rekening nemen; 
overwegende dat de interne markt voor 
diensten ten gevolg van leemten in de 
dienstenrichtlijn in combinatie met een 
late implementatie daarvan nog altijd
onderontwikkeld is,

N. overwegende dat diensten een 
belangrijk deel van onze economische 
groei voor hun rekening nemen; 
overwegende dat het potentieel van de 
interne markt voor diensten nog altijd niet 
volledig wordt benut; overwegende dat de 
dienstenrichtlijn een belangrijke stap 
voorwaarts betekent voor de werking van 
de interne markt, maar dat meer moet 
worden ondernomen om de interne markt 
voor diensten te verdiepen,

Or. en

Amendement 30
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Overweging N 

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat diensten een 
belangrijk deel van onze economische 
groei voor hun rekening nemen; 
overwegende dat de interne markt voor 
diensten ten gevolg van leemten in de 
dienstenrichtlijn in combinatie met een late 
implementatie daarvan nog altijd 
onderontwikkeld is,

N. overwegende dat diensten een 
belangrijk deel van onze economische 
groei voor hun rekening nemen; 
overwegende dat de interne markt voor 
diensten ten gevolg van leemten in de 
dienstenrichtlijn in combinatie met een late 
implementatie daarvan nog altijd 
onderontwikkeld is; en dat de sectoren die 
niet onder deze richtlijn vallen, het 
voorwerp zouden moeten zijn van 
specifieke beschermende wetgeving, met 
inachtneming van het subsidiariteits- en 
het evenredigheidsbeginsel;
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Or. fr

Amendement 31
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Overweging N 

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat diensten een
belangrijk deel van onze economische 
groei voor hun rekening nemen; 
overwegende dat de interne markt voor 
diensten ten gevolg van leemten in de 
dienstenrichtlijn in combinatie met een late
implementatie daarvan nog altijd 
onderontwikkeld is,

N. overwegende dat diensten een 
belangrijke sector vormen voor de
economische groei en de werkgelegenheid, 
maar dat de interne markt voor diensten 
nog altijd onderontwikkeld is, met name
ten gevolge van leemten in de 
dienstenrichtlijn in combinatie met de 
moeilijkheden die de lidstaten hebben 
ondervonden bij de implementatie 
daarvan,

Or. fr

Amendement 32
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Overweging N bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

N bis. overwegende dat, met het oog op de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke interne markt voor 
ondernemingen, de harmonisatie en 
codificatie van de Europese wetgeving 
binnen één uniform Europees 
rechtskader, zoals het Europese 
verbintenissenrecht, een grotere 
rechtszekerheid voor ondernemingen en 
consumenten waarborgt en zodoende een 
belangrijke bijdrage tot een betere 
werking van de interne markt levert;
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Or. de

Amendement 33
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Kopje 1 

Ontwerpresolutie Amendement

Inleiding I. Inleiding

Or. en

Amendement 34
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de Mededeling van de 
Commissie getiteld "Naar een Single 
Market Act" en met name over het (eerste) 
hoofdstuk "Strong, sustainable and 
equitable growth for business";

1. is verheugd over de mededeling van de 
Commissie getiteld "Naar een Single 
Market Act"; is van mening dat de drie 
hoofdstukken van de mededeling van even 
groot belang zijn en onderling 
samenhangen en een coherente 
benadering vereisen waarin de 
verschillende aandachtsgebieden niet 
geïsoleerd van elkaar worden behandeld;

Or. en

Amendement 35
Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de Mededeling van de 1. neemt nota van de mededeling van de 



AM\856887NL.doc 19/119 PE458.640v01-00

NL

Commissie getiteld "Naar een Single 
Market Act" en met name over het (eerste) 
hoofdstuk "Strong, sustainable and 
equitable growth for business";

Commissie getiteld "Naar een Single 
Market Act" en met name over het (eerste) 
hoofdstuk "Strong, sustainable and 
equitable growth for business";

Or. en

Amendement 36
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat de wetgeving, het 
beleid en maatregelen op het gebied van 
de interne markt met het oog op de 
ontwikkeling van een concurrerende 
Europese sociale markteconomie een 
sociale dimensie dienen te omvatten en 
deze dienen te bevorderen; is van oordeel 
dat een horizontale clausule inzake 
sociale vooruitgang moet worden 
ingevoerd in de vorm van een 
overkoepelende verordening, waarin 
uitdrukkelijk wordt bepaald dat de 
economische vrijheden de fundamentele 
sociale rechten onverlet laten, die in het 
geval van conflicten prioriteit geeft aan de 
fundamentele sociale rechten en die, 
overeenkomstig het protocol inzake 
sociale vooruitgang, het recht op 
collectieve actie en het stakingsrecht 
beschermt en onderbouwt; benadrukt dat 
een dergelijke clausule in 
overeenstemming zou zijn met artikel 9 
VWEU en het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en de 
meest geschikte manier zou zijn om de 
burger- en sociale rechten te waarborgen; 

Or. en
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Amendement 37
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt in het bijzonder dat de 
Commissie er in deze mededeling naar 
streeft nieuwe benaderingen voor 
duurzame ontwikkeling te bevorderen;

Or. en

Amendement 38
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. acht het van essentieel belang dat de 
Single Market Act een ambitieuze agenda 
voor sociale en consumentenbescherming 
omvat (opneming van een sociale clausule 
in alle wetgeving die verband houdt met 
de interne markt), alsmede wetgeving 
inzake diensten van algemeen economisch 
belang, een agenda voor wetgeving ter 
versterking van de rechten van 
werknemers, een ambitieus 
wetgevingspakket met het oog op de 
consumentenbescherming waarvan de 
burgers in het dagelijks leven echt iets 
merken, en een betere fiscale coördinatie 
door harmonisatie van de grondslag voor 
de vennootschapsbelasting en de BTW-
tarieven;

Or. en
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Amendement 39
Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept het belang van de interne 
markt voor het concurrentievermogen van 
het EU-bedrijfsleven en voor de groei van 
Europa's economieën, en is verheugd 
over het feit dat in de mededeling voor een 
holistische aanpak is gekozen;

Schrappen

Or. en

Amendement 40
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept het belang van de interne 
markt voor het concurrentievermogen van 
het EU-bedrijfsleven en voor de groei van 
Europa's economieën, en is verheugd over 
het feit dat in de mededeling voor een 
holistische aanpak is gekozen;

2. onderstreept het belang van de interne 
markt en benadrukt dat deze verenigbaar 
moet zijn met de belangen van de burgers;
is verheugd over het feit dat in de 
mededeling voor een holistische aanpak is 
gekozen;

Or. en

Amendement 41
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept het belang van de interne 
markt voor het concurrentievermogen van 
het EU-bedrijfsleven en voor de groei van 

2. onderstreept het belang van de interne 
markt voor het concurrentievermogen van 
het EU-bedrijfsleven en voor de groei van 
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Europa's economieën, en is verheugd over 
het feit dat in de mededeling voor een 
holistische aanpak is gekozen;

Europa's economieën, doet een dringend 
beroep op de Commissie en de lidstaten 
om voldoende middelen uit te trekken 
voor een betere uitvoering van de regels 
voor de interne markt, en is verheugd over 
het feit dat in de mededeling voor een 
holistische aanpak is gekozen;

Or. hu

Amendement 42
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept het belang van de interne 
markt voor het concurrentievermogen van 
het EU-bedrijfsleven en voor de groei van 
Europa's economieën, en is verheugd over 
het feit dat in de mededeling voor een 
holistische aanpak is gekozen;

2. onderstreept – met name in het licht van 
de economische en financiële crisis – het 
belang van de interne markt voor het 
concurrentievermogen van het EU-
bedrijfsleven en voor de groei en de 
stabiliteit van Europa's economieën, en is 
verheugd over het feit dat in de mededeling 
voor een holistische aanpak is gekozen;

Or. de

Amendement 43
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie om ten 
behoeve van een verdere stimulering van 
groei door middel van harmonisatie en 
codificatie voor een vereenvoudiging van 
de bestaande Europese regelgeving te 
zorgen en met het oog hierop een analyse 
van de actuele rechtssituatie van 
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ondernemingen en consumenten te 
verrichten, teneinde op den duur een 
uniform wetgevingskader, bijvoorbeeld 
een Europees verbintenissenrecht, tot 
stand te brengen; 

Or. de

Amendement 44
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. herinnert aan de kosten die de 
versnippering van de interne markt met 
zich meebrengt en aan de voordelen van 
harmonisatie voor de goede werking 
ervan; dringt aan op grotere transparantie 
en vermindering van de administratieve 
lasten, met name voor KMO's, door 
ervoor te zorgen dat de Small Business 
Act in alle lidstaten volledig en correct ten 
uitvoer wordt gelegd;

Or. en

Amendement 45
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie derhalve 
voorstellen voor een ambitieus pakket 
maatregelen in te dienen dat op een 
duidelijke en coherente strategie ter 
bevordering van het 
concurrentievermogen van de interne 
markt berust;
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Or. de

Amendement 46
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. raadt de Commissie en de lidstaten 
aan om zich bij de uitwerking van 
wetgevingsvoorstellen voor nieuwe 
internemarktmaatregelen meer 
inspanningen te getroosten om het in de 
"Small Business Act" en de KMO-toets 
vastgelegde "think small first"-beginsel 
strikt uit te voeren en toe te passen;

Or. en

Amendement 47
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Kopje 2 

Ontwerpresolutie Amendement

I. Prioritair zwaartepunt 1: Een 
innovatieve interne markt

II. Algemene beoordeling

A. Een innovatieve interne markt

Or. en

Amendement 48
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Kopje 2 
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Ontwerpresolutie Amendement

I. Prioritair zwaartepunt 1: Een 
innovatieve interne markt

I. Prioritair zwaartepunt 1: Stimulering 
van innovatie op de Europese markt om 
de overgang naar een duurzamere 
economie te bespoedigen en zodoende 
nieuwe banen op het gebied van groene 
technologie te creëren

Or. en

Amendement 49
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Kopje 2 

Ontwerpresolutie Amendement

I. Prioritair zwaartepunt 1: Een innovatieve 
interne markt

I. Prioritair zwaartepunt 1: Een innovatieve 
en groenere interne markt

Or. en

Amendement 50
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is sterk voorstander van de 
ontwikkeling van een EU-octrooi en van 
een geharmoniseerd systeem voor de 
beslechting van octrooigeschillen, 
teneinde de interne markt tot een 
innovatievriendelijke ruimte te maken; 
onderstreept dat de kosten van meertalige 
octrooien belemmerend zouden werken 
voor de interne markt;

3. is verheugd dat de politieke wil bestaat 
om een KMO-vriendelijk Europees 
octrooistelsel te creëren en beveelt aan om 
deze gelegenheid te baat te nemen om 
octrooien af te stemmen op innovatie; 
herinnert eraan dat de toegang tot 
octrooien en de omvang van 
octrooibescherming duidelijk moeten 
worden geregeld teneinde dure 
gerechtelijke procedures te voorkomen; 
verzoekt om een evaluatie van de 
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economische gevolgen van het huidige 
octrooistelsel en het project van het 
Europese eenheidsoctrooi voor KMO's; 
herinnert aan het sociaal contract dat ten 
grondslag ligt aan het octrooistelsel, dat is 
opgericht ten behoeve van de samenleving 
en bedoeld is om de verspreiding van 
innovatie te bevorderen en niet mag 
worden misbruikt om concurrentie te 
ontmoedigen; betreurt het gedrag van 
"patent trolls" die octrooiportefeuilles 
uitsluitend met het oogmerk verwerven 
om winst te genereren met de handhaving 
van octrooien, zonder prikkels te bieden 
voor innovatie; beveelt aan de voordelen 
van het stelsel van intellectuele-
eigendomsrechten ten volle te benutten 
door de oprichting van innovatieclusters 
en octrooipools of gemeenschappelijke 
octrooiplatforms te stimuleren; 

Or. en

Amendement 51
Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is sterk voorstander van de ontwikkeling 
van een EU-octrooi en van een 
geharmoniseerd systeem voor de
beslechting van octrooigeschillen, teneinde 
de interne markt tot een 
innovatievriendelijke ruimte te maken; 
onderstreept dat de kosten van meertalige 
octrooien belemmerend zouden werken 
voor de interne markt;

3. is sterk voorstander van de ontwikkeling 
van een EU-octrooi en van een 
geharmoniseerd systeem voor de 
beslechting van octrooigeschillen, teneinde 
de interne markt tot een 
innovatievriendelijke ruimte te maken; 
onderstreept dat de kosten van meertalige 
octrooien belemmerend zouden werken 
voor de interne markt; onderstreept dat de 
taalproblemen met Spanje en Italië zo 
spoedig mogelijk dienen te worden 
opgelost;

Or. nl
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Amendement 52
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Catherine Soullie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is sterk voorstander van de ontwikkeling 
van een EU-octrooi en van een 
geharmoniseerd systeem voor de 
beslechting van octrooigeschillen, teneinde 
de interne markt tot een 
innovatievriendelijke ruimte te maken; 
onderstreept dat de kosten van meertalige 
octrooien belemmerend zouden werken 
voor de interne markt;

3. is sterk voorstander van de ontwikkeling 
van een EU-octrooi en van een 
geharmoniseerd systeem voor de 
beslechting van octrooigeschillen, teneinde 
de interne markt tot een 
innovatievriendelijke ruimte te maken; 
onderstreept dat de kosten van meertalige 
octrooien belemmerend zouden werken 
voor de interne markt; moedigt 
geïnteresseerde lidstaten nadrukkelijk aan 
deel te nemen aan de procedure van 
nauwere samenwerking;

Or. en

Amendement 53
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is sterk voorstander van de ontwikkeling 
van een EU-octrooi en van een 
geharmoniseerd systeem voor de 
beslechting van octrooigeschillen, teneinde 
de interne markt tot een 
innovatievriendelijke ruimte te maken; 
onderstreept dat de kosten van meertalige
octrooien belemmerend zouden werken
voor de interne markt;

3. is sterk voorstander van de ontwikkeling 
van een EU-octrooi en van een 
geharmoniseerd systeem voor de 
beslechting van octrooigeschillen, teneinde 
de interne markt tot een 
innovatievriendelijke ruimte te maken; 
onderstreept dat de kosten van de vertaling 
van octrooien in meerdere talen, de 
innovatie op de interne markt afremmen;

Or. fr
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Amendement 54
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is sterk voorstander van de ontwikkeling 
van een EU-octrooi en van een 
geharmoniseerd systeem voor de 
beslechting van octrooigeschillen, teneinde 
de interne markt tot een 
innovatievriendelijke ruimte te maken; 
onderstreept dat de kosten van meertalige 
octrooien belemmerend zouden werken 
voor de interne markt;

3. is sterk voorstander van de ontwikkeling 
van een EU-octrooi en van een 
geharmoniseerd systeem voor de 
beslechting van octrooigeschillen, teneinde 
de interne markt tot een 
innovatievriendelijke ruimte te maken; en 
wenst een snelle oplossing voor de 
taalkwestie;

Or. fr

Amendement 55
Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is sterk voorstander van de ontwikkeling 
van een EU-octrooi en van een 
geharmoniseerd systeem voor de 
beslechting van octrooigeschillen, teneinde 
de interne markt tot een 
innovatievriendelijke ruimte te maken;

3. is sterk voorstander van de ontwikkeling 
van een evenwichtig en niet-discriminatoir 
EU-octrooi en van een geharmoniseerd 
systeem voor de beslechting van 
octrooigeschillen, teneinde de interne 
markt tot een innovatievriendelijke ruimte 
te maken; onderstreept dat het belangrijk 
is dat dit geharmoniseerde Europese 
octrooisysteem in geen enkel geval een 
belemmering vormt of tot discriminatie 
leidt bij handelsverkeer tussen lidstaten, 
noch concurrentievervalsing tussen 
lidstaten tot gevolg heeft;

Or. es
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Amendement 56
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is sterk voorstander van de ontwikkeling 
van een EU-octrooi en van een 
geharmoniseerd systeem voor de 
beslechting van octrooigeschillen, teneinde 
de interne markt tot een 
innovatievriendelijke ruimte te maken; 
onderstreept dat de kosten van meertalige 
octrooien belemmerend zouden werken 
voor de interne markt;

3. is sterk voorstander van de ontwikkeling 
van een EU-octrooi en van een 
geharmoniseerd systeem voor de 
beslechting van octrooigeschillen, teneinde 
de interne markt tot een 
innovatievriendelijke en leidende 
economische ruimte te maken; 
onderstreept dat de kosten van meertalige 
octrooien belemmerend zouden werken 
voor de interne markt;

Or. en

Amendement 57
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept dat zowel de 
ontwikkeling van een EU-octrooi als van 
een geharmoniseerd systeem voor de 
beslechting van octrooigeschillen een 
belangrijke impuls zal geven aan het 
Europees concurrentievermogen, daar 
hiermee technologie wordt bevorderd, 
investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling worden gestimuleerd, de 
oprichting van nieuwe ondernemingen en 
het scheppen van nieuwe banen worden 
aangemoedigd, buitenlands 
investeringskapitaal wordt aangetrokken 
en technologieoverdracht wordt 
bevorderd;

Or. el
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Amendement 58
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. steunt het initiatief met betrekking 
tot de ecologische voetafdruk van 
producten en verzoekt de Commissie met 
een voorstel te komen voor de instelling 
van een concreet gemeenschappelijk 
evaluatie- en etiketteringssysteem;

Or. en

Amendement 59
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. dringt er bij de Commissie op aan zo 
spoedig mogelijk met een energie-
efficiëntieplan te komen om voor grotere 
energiebesparingen te zorgen;

Or. en

Amendement 60
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. is van mening dat het witboek 
over vervoerbeleid vooral aandacht moet 
besteden aan de bevordering van 
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duurzame vervoermiddelen en aan 
intermodaliteit;

Or. en

Amendement 61
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 quinquies. spoort de Commissie aan om 
een nieuw wetgevingskader inzake 
normalisatie voor te stellen;

Or. en

Amendement 62
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. is voorstander van de ontwikkeling van 
EU-projectobligaties, teneinde de 
langetermijninnovatie op de interne markt 
te steunen;

Schrappen

Or. en

Amendement 63
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 



PE458.640v01-00 32/119 AM\856887NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

4. is voorstander van de ontwikkeling van 
EU-projectobligaties, teneinde de 
langetermijninnovatie op de interne markt
te steunen;

Schrappen

Or. de

Amendement 64
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. is voorstander van de ontwikkeling van 
EU-projectobligaties, teneinde de 
langetermijninnovatie op de interne markt 
te steunen;

4. is voorstander van de ontwikkeling van 
EU-projectobligaties, teneinde de 
langetermijninnovatie op de interne markt
te steunen, met inbegrip van 
diensteninfrastructuur op het gebied van 
vervoer, energie en telecommunicatie; 
benadrukt dat projectobligaties tevens een 
bijdrage zouden moeten leveren aan de 
ecologische transformatie van onze 
economieën, en verzoekt de Commissie 
om zo spoedig mogelijk met 
desbetreffende voorstellen te komen; 

Or. en

Amendement 65
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. is voorstander van de ontwikkeling van 
EU-projectobligaties, teneinde de 
langetermijninnovatie op de interne markt 

4. is voorstander van de ontwikkeling van 
EU-projectobligaties, teneinde de 
langetermijninnovatie op de interne markt 
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te steunen; te steunen; is verheugd over de voorstellen 
ter bevordering van het innovatieve 
potentieel van ondernemingen van de 
sociale economie;

Or. en

Amendement 66
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. is voorstander van de ontwikkeling van 
EU-projectobligaties, teneinde de 
langetermijninnovatie op de interne markt 
te steunen;

4. is voorstander van de ontwikkeling van 
EU-projectobligaties, teneinde de 
langetermijninnovatie op de interne markt 
te steunen en de tenuitvoerlegging van 
grote grensoverschrijdende 
infrastructuurprojecten, met name op het 
gebied van energie en transport, te 
financieren;

Or. fr

Amendement 67
Edvard Kožušník

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. is voorstander van de ontwikkeling van 
EU-projectobligaties, teneinde de 
langetermijninnovatie op de interne markt 
te steunen;

4. is voorstander van de ontwikkeling van 
EU-projectobligaties, teneinde de 
langetermijninnovatie op de interne markt 
te steunen, op voorwaarde dat de nodige 
mechanismen voor risicobeheer worden 
ingesteld en dat bij het gebruik van 
dergelijke obligaties volledige openheid 
van zaken wordt gegeven over alle 
mogelijke daaruit voortvloeiende 
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verplichtingen;

Or. en

Amendement 68
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
de prioritaire onderdelen van de EU-
begroting voor het volgende financiële 
kader aan een financiële audit te 
onderwerpen en prioriteit te geven aan 
projecten met een Europese meerwaarde 
die ertoe bijdragen het 
concurrentievermogen van de EU en de 
integratie op het gebied van onderzoek, 
kennis en innovatie te versterken;

Or. en

Amendement 69
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie 
grensoverschrijdende investeringen te 
bevorderen en een wetgevingskader tot 
stand te brengen dat het vrijelijk 
investeren van risicokapitaalfondsen op 
de interne markt mogelijk maakt, 
ongeacht het land van herkomst;

5. verzoekt de Commissie 
grensoverschrijdende investeringen te 
bevorderen en een wetgevingskader ter 
reglementering van risicokapitaalfondsen
tot stand te brengen teneinde investeerders 
te beschermen en ervoor te zorgen dat 
middelen van dergelijke fondsen ten 
goede komen aan duurzame projecten;

Or. en
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Amendement 70
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie 
grensoverschrijdende investeringen te 
bevorderen en een wetgevingskader tot 
stand te brengen dat het vrijelijk 
investeren van risicokapitaalfondsen op de 
interne markt mogelijk maakt, ongeacht 
het land van herkomst;

5. verzoekt de Commissie 
grensoverschrijdende investeringen te 
bevorderen en een wetgevingskader tot 
stand te brengen ter reglementering van 
investeringen door risicokapitaalfondsen 
op de interne markt, ongeacht het land van 
herkomst;

Or. en

Amendement 71
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie 
grensoverschrijdende investeringen te 
bevorderen en een wetgevingskader tot 
stand te brengen dat het vrijelijk investeren 
van risicokapitaalfondsen op de interne 
markt mogelijk maakt, ongeacht het land 
van herkomst,

5. verzoekt de Commissie 
grensoverschrijdende investeringen te 
bevorderen en een wetgevingskader tot 
stand te brengen dat het vrijelijk investeren 
van risicokapitaalfondsen op de interne 
markt mogelijk maakt, ongeacht het land 
van herkomst, vgl. de AIFM-richtlijn,

Or. da

Amendement 72
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 
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Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie 
grensoverschrijdende investeringen te 
bevorderen en een wetgevingskader tot 
stand te brengen dat het vrijelijk investeren 
van risicokapitaalfondsen op de interne 
markt mogelijk maakt, ongeacht het land 
van herkomst;

5. verzoekt de Commissie 
grensoverschrijdende investeringen te 
bevorderen en een kader tot stand te 
brengen dat het vrijelijk investeren van 
risicokapitaalfondsen op de interne markt 
mogelijk maakt, ongeacht het land van 
herkomst;

Or. en

Amendement 73
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie 
grensoverschrijdende investeringen te 
bevorderen en een wetgevingskader tot 
stand te brengen dat het vrijelijk investeren
van risicokapitaalfondsen op de interne 
markt mogelijk maakt, ongeacht het land 
van herkomst;

5. verzoekt de Commissie 
grensoverschrijdende investeringen te 
bevorderen en vooral een wetgevingskader 
tot stand te brengen dat het investeren van 
risicokapitaalfondsen op de interne markt 
vergemakkelijkt, waarin de medewerkers 
van de ondernemingen die door die 
risicokapitaalfondsen worden verworven, 
worden beschermd tegen praktijken als 
asset stripping en waarin de in de richtlijn 
inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen opgenomen 
informatievereisten volledig worden 
overgenomen;

Or. fr

Amendement 74
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken om een 
Europees risicokapitaalfonds in het leven 
te roepen dat zich voor investeringen in de 
startfase van demonstratie en 
bedrijfsontwikkeling vóór de commerciële 
investeringsfase leent;

Or. en

Amendement 75
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat door de verdeling 
van de middelen van het Europees 
Investeringsfonds en van nationale 
publieke en particuliere investeerders, aan 
de specifieke behoeften van de markt zou 
kunnen worden voldaan en een injectie 
van meer kapitaal in de sector van het 
risicodragend kapitaal mogelijk zou 
moeten zijn, in het kader van een behoefte 
aan langetermijninvesteringen in 
innovatie om de ambitieuze doelstellingen 
te halen zoals die op dit gebied door de 
EU 2020-strategie worden nagestreefd;

Or. fr

Amendement 76
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat het voorstel van 
de Commissie dat ervoor moet zorgen dat 
risicokapitaalfondsen in de hele Europese 
Unie kunnen opereren en vrijelijk kunnen 
investeren, mogelijk niet omvattend 
genoeg is om het bijeenbrengen van 
risico- en zaaikapitaal voor KMO's te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 77
Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent het belang van 
overheidsopdrachten, in het bijzonder 
precommerciële opdrachten, en de rol die 
zij spelen bij het bevorderen van innovatie 
op de interne markt; spoort de lidstaten aan 
precommerciële opdrachten te gebruiken 
om nieuwe markten voor innovatieve en 
groene technologieën een beslissend eerste 
steuntje in de rug te geven, en tegelijkertijd 
de kwaliteit en de doeltreffendheid van de 
publieke dienstverlening te verbeteren;
verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
bestaande mogelijkheden om van 
precommerciële overheidsopdrachten 
gebruik te maken beter bij overheden onder 
de aandacht te brengen; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken hoe 
grensoverschrijdende gezamenlijke 
overheidsopdrachten kunnen worden 
bevorderd;

6. erkent het belang van 
overheidsopdrachten, in het bijzonder 
precommerciële opdrachten, en de rol die
zij spelen bij het bevorderen van innovatie 
op de interne markt; spoort de lidstaten aan 
precommerciële opdrachten te gebruiken 
om nieuwe markten voor innovatieve en 
groene technologieën een beslissend eerste 
steuntje in de rug te geven, en tegelijkertijd
de kwaliteit, doeltreffendheid 
universaliteit, betaalbaarheid, 
toegankelijkheid en duurzaamheid van de 
publieke dienstverlening te verbeteren; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
bestaande mogelijkheden om van 
precommerciële overheidsopdrachten 
gebruik te maken beter bij overheden onder 
de aandacht te brengen; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken hoe 
grensoverschrijdende gezamenlijke 
overheidsopdrachten kunnen worden 
bevorderd;

Or. en
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Amendement 78
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent het belang van 
overheidsopdrachten, in het bijzonder 
precommerciële opdrachten, en de rol die 
zij spelen bij het bevorderen van innovatie 
op de interne markt; spoort de lidstaten aan 
precommerciële opdrachten te gebruiken 
om nieuwe markten voor innovatieve en 
groene technologieën een beslissend eerste 
steuntje in de rug te geven, en tegelijkertijd 
de kwaliteit en de doeltreffendheid van de 
publieke dienstverlening te verbeteren; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
bestaande mogelijkheden om van 
precommerciële overheidsopdrachten 
gebruik te maken beter bij overheden onder 
de aandacht te brengen; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken hoe 
grensoverschrijdende gezamenlijke 
overheidsopdrachten kunnen worden 
bevorderd;

6. erkent het belang van 
overheidsopdrachten, in het bijzonder 
precommerciële opdrachten, en de rol die 
zij spelen bij het bevorderen van innovatie 
op de interne markt; spoort de lidstaten aan 
precommerciële opdrachten te gebruiken 
om nieuwe markten voor innovatieve en 
groene technologieën een beslissend eerste 
steuntje in de rug te geven, en tegelijkertijd 
de kwaliteit en de doeltreffendheid van de 
publieke dienstverlening te verbeteren; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
bestaande mogelijkheden om van 
precommerciële overheidsopdrachten 
gebruik te maken beter bij overheden onder 
de aandacht te brengen; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken hoe 
grensoverschrijdende gezamenlijke 
overheidsopdrachten kunnen worden 
bevorderd; betreurt het gebrek aan 
rechtszekerheid over de inachtneming van 
sociale overwegingen bij het plaatsen van 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 79
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
steun te verlenen aan de inspanningen die 
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de overheden zich getroosten om in het 
openbaar bestuur innovatieve 
benaderingen in te voeren, nieuwe 
technologieën en procedures toe te passen 
en goede praktijken te verspreiden die 
erop zijn gericht de bureaucratie te 
verminderen en een beleid tot stand te 
brengen te waarin de burger centraal 
staat;

Or. en

Amendement 80
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie initiatieven 
te nemen om de deelneming van het MKB 
aan overheidsopdrachten aanzienlijk te 
versterken door de bureaucratische 
hinderpalen en barrières weg te werken 
en aldus hun toegang tot 
overheidsopdrachten te vergemakkelijken; 

Or. el

Amendement 81
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de lidstaten met klem meer te 
doen om hulpmiddelen voor innovatie 
bijeen te brengen door middel van de 
totstandbrenging van innovatieclusters en 
door te bevorderen dat het MKB aan 
onderzoekprogramma's van de EU 

7. verzoekt de lidstaten met klem meer te 
doen om hulpmiddelen voor innovatie 
bijeen te brengen door middel van de 
totstandbrenging van innovatieclusters en 
door te bevorderen dat het MKB, met 
inbegrip van bedrijven van de sociale 
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deelneemt; economie, aan onderzoekprogramma's van 
de EU deelneemt;

Or. en

Amendement 82
Eva-Britt Svensson, Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de lidstaten met klem meer te 
doen om hulpmiddelen voor innovatie 
bijeen te brengen door middel van de 
totstandbrenging van innovatieclusters en 
door te bevorderen dat het MKB aan 
onderzoekprogramma's van de EU 
deelneemt;

7. verzoekt de lidstaten met klem meer te 
doen om hulpmiddelen voor innovatie 
bijeen te brengen door middel van de 
totstandbrenging van innovatieclusters en 
de nadruk te leggen op deelname van het 
MKB aan onderzoekprogramma's van de 
EU;

Or. en

Amendement 83
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de lidstaten met klem meer te 
doen om hulpmiddelen voor innovatie 
bijeen te brengen door middel van de 
totstandbrenging van innovatieclusters en 
door te bevorderen dat het MKB aan 
onderzoekprogramma's van de EU 
deelneemt;

7. verzoekt de lidstaten met klem meer te 
doen om hulpmiddelen voor innovatie 
bijeen te brengen door middel van de 
totstandbrenging van innovatieclusters via 
de invoering van afzonderlijke, eenvoudig 
toegankelijke en niet-bureaucratische 
financieringsinstrumenten, teneinde te 
bevorderen dat het MKB aan 
onderzoekprogramma's van de EU 
deelneemt;

Or. en
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Amendement 84
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de lidstaten met klem meer te 
doen om hulpmiddelen voor innovatie 
bijeen te brengen door middel van de 
totstandbrenging van innovatieclusters en 
door te bevorderen dat het MKB aan 
onderzoekprogramma's van de EU 
deelneemt;

7. verzoekt de lidstaten met klem meer te 
doen om hulpmiddelen voor innovatie 
bijeen te brengen door middel van de 
totstandbrenging van innovatieclusters en 
door te bevorderen dat het MKB aan 
onderzoekprogramma's van de EU 
deelneemt, teneinde de resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek en innovatie 
onder de aandacht te brengen en te gelde 
te maken, en de verspreiding en 
transnationale benutting van 
onderzoeksresultaten te bevorderen;

Or. hu

Amendement 85
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie tot herziening van de richtlijn 
inzake de belastingheffing op energie 
teneinde een CO2-component te 
introduceren in de belasting van 
energieproducten en elektriciteit, om zo 
over te stappen van een op inkomsten 
naar een op milieuaspecten gebaseerd 
belastingbeleid, zonder daarbij het
algehele belastingniveau te wijzigen;

Or. en
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Amendement 86
Catherine Soullie, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. hamert op het belang van een 
effectieve toepassing van uitvindingen; 
steunt het idee om een Europees 
octrooifonds op te richten dat ten behoeve 
van bijzonder innovatieve KMO's 
octrooipools zou creëren via een 
licentiestelsel;

Or. en

Amendement 87
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is ingenomen met het door de 
Commissie aangekondigde initiatief ter 
bestrijding van namaak en piraterij van 
producten, met name de beoogde 
indiening van wetgevingsvoorstellen in 
2011, die erop zijn gericht het rechtskader 
aan de nieuwe uitdagingen van het 
internet aan te passen en de maatregelen 
van de douaneautoriteiten op dit gebied te 
versterken; wijst erop dat in dit verband 
ook synergie met het aangekondigde 
actieplan ter versterking van de Europese 
marktcontrole kan worden bereikt;

Or. de
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Amendement 88
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Kopje 3 

Ontwerpresolutie Amendement

II. Prioritair zwaartepunt 2: Een digitale 
interne markt

B. Een digitale interne markt

Or. en

Amendement 89
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om de richtlijn e-
handtekeningen te herzien; onderstreept de 
noodzaak van wederzijdse erkenning van 
elektronische identificatie en authenticatie 
in de hele EU;

8. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om de richtlijn e-
handtekeningen te herzien; onderstreept de 
noodzaak van wederzijdse erkenning van 
elektronische identificatie en authenticatie 
in de hele EU en verzoekt de Commissie 
om in dit verband met name de 
discriminatieproblemen aan te pakken die 
dienstenontvangers op grond van hun 
nationaliteit of woonplaats ondervinden;

Or. en

Amendement 90
Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om de richtlijn e-
handtekeningen te herzien; onderstreept de 

8. neemt nota van het voornemen van de 
Commissie om de richtlijn e-
handtekeningen te herzien; onderstreept de 
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noodzaak van wederzijdse erkenning van 
elektronische identificatie en authenticatie 
in de hele EU;

noodzaak van wederzijdse erkenning van 
elektronische identificatie en authenticatie 
in de hele EU;

Or. en

Amendement 91
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om de richtlijn e-
handtekeningen te herzien; onderstreept de 
noodzaak van wederzijdse erkenning van 
elektronische identificatie en authenticatie 
in de hele EU;

8. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om de richtlijn inzake e-
handtekeningen te herzien als wettelijk 
kader voor grensoverschrijdende 
erkenning en interoperabiliteit van 
beveiligde e-authenticatiesystemen; 
onderstreept de noodzaak van wederzijdse 
erkenning van elektronische identificatie 
en authenticatie in de hele EU;

Or. hu

Amendement 92
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt het belang van het 
voorgestelde pakket inzake e-mobiliteit 
gericht op het gebruik van nieuwe 
technologieën ter bevordering van een 
efficiënt en duurzaam vervoerssysteem, 
met name door het gebruik van 
geïntegreerde ticketverkoopsystemen; 
spoort de lidstaten aan de richtlijn inzake 
intelligente vervoerssystemen spoedig ten 
uitvoer te leggen;
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Or. en

Amendement 93
Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept de noodzaak de 
bestaande belemmeringen voor 
grensoverschrijdende e-handel in de 
Europese Unie weg te nemen; 
onderstreept de noodzaak van een actief 
beleid om burgers en bedrijven in staat te 
stellen ten volle te profiteren van dit 
instrument dat kwalitatief hoogstaande 
goederen en diensten tegen 
concurrerende prijzen biedt; is van 
mening dat dit van essentieel belang is in 
de huidige economische crisis, en dat dit 
in hoge mate zou bijdragen aan voltooiing 
van de interne markt, als middel om de 
groeiende ongelijkheid te bestrijden en 
consumenten die kwetsbaar zijn, op 
afgelegen locaties wonen of wier 
mobiliteit beperkt is, lage 
inkomensgroepen en kleine en 
middelgrote ondernemingen die er 
bijzonder in geïnteresseerd zijn 
aansluiting te vinden bij de wereld van de 
e-handel, te beschermen;

Or. es

Amendement 94
Eva-Britt Svensson, Christel Schaldemose, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 
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Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie passende 
maatregelen te nemen om het vertrouwen 
van het bedrijfsleven in e-handel te 
vergroten, met name, daar waar mogelijk, 
in de vorm van harmonisatie van het 
verbintenissenrecht en het faciliteren van 
grensoverschrijdende invordering van 
schulden;

Schrappen

Or. en

Amendement 95
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie passende 
maatregelen te nemen om het vertrouwen 
van het bedrijfsleven in e-handel te 
vergroten, met name, daar waar mogelijk, 
in de vorm van harmonisatie van het 
verbintenissenrecht en het faciliteren van 
grensoverschrijdende invordering van 
schulden;

9. verzoekt de Commissie passende 
maatregelen te nemen om het vertrouwen 
van het bedrijfsleven en de burgers in e-
handel te vergroten, met name door op dit 
terrein een hoog niveau van 
consumentenbescherming te waarborgen 
en het verbintenissenrecht waar mogelijk 
te harmoniseren;

Or. en

Amendement 96
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie passende 
maatregelen te nemen om het vertrouwen 
van het bedrijfsleven in e-handel te 

9. verzoekt de Commissie passende 
maatregelen te nemen om het vertrouwen 
van het bedrijfsleven in e-handel te 
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vergroten, met name, daar waar mogelijk,
in de vorm van harmonisatie van het
verbintenissenrecht en het faciliteren van 
grensoverschrijdende invordering van 
schulden;

vergroten; meent dat hiervoor moet 
worden gezorgd in de vorm van een 
harmonisatie en codificatie van de 
verschillende Europese regelingen voor 
de totstandbrenging van een uniform 
Europees rechtskader, zoals een Europees
verbintenissenrecht, dat in de 
vergemakkelijking van de 
grensoverschrijdende invordering van 
schulden voorziet;

Or. de

Amendement 97
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie passende 
maatregelen te nemen om het vertrouwen 
van het bedrijfsleven in e-handel te 
vergroten, met name, daar waar mogelijk,
in de vorm van harmonisatie van het 
verbintenissenrecht en het faciliteren van
grensoverschrijdende invordering van 
schulden;

9. verzoekt de Commissie passende 
maatregelen te nemen om het vertrouwen 
van het bedrijfsleven in e-handel te 
vergroten, vooral door de
grensoverschrijdende invordering van 
schulden te faciliteren;

Or. en

Amendement 98
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie passende 
maatregelen te nemen om het vertrouwen 
van het bedrijfsleven in e-handel te 
vergroten, met name, daar waar mogelijk, 

9. onderstreept dat het belangrijk is om 
obstakels voor de e-handel weg te nemen; 
verzoekt de Commissie passende 
maatregelen te nemen om het vertrouwen 
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in de vorm van harmonisatie van het 
verbintenissenrecht en het faciliteren van 
grensoverschrijdende invordering van 
schulden;

van het bedrijfsleven in e-handel te 
vergroten, met name, daar waar mogelijk, 
in de vorm van harmonisatie van de 
wetgeving inzake 
consumentenovereenkomsten en het 
faciliteren van grensoverschrijdende 
invordering van schulden;

Or. en

Amendement 99
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie passende 
maatregelen te nemen om het vertrouwen 
van het bedrijfsleven in e-handel te 
vergroten, met name, daar waar mogelijk, 
in de vorm van harmonisatie van het 
verbintenissenrecht en het faciliteren van 
grensoverschrijdende invordering van 
schulden;

9. verzoekt de Commissie passende 
maatregelen te nemen om het vertrouwen 
van het bedrijfsleven in e-handel te 
vergroten, met name door de
grensoverschrijdende invordering van 
schulden te faciliteren;

Or. en

Amendement 100
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie passende 
maatregelen te nemen om het vertrouwen 
van het bedrijfsleven in e-handel te 
vergroten, met name, daar waar mogelijk,
in de vorm van harmonisatie van het 
verbintenissenrecht en het faciliteren van 
grensoverschrijdende invordering van 

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
passende maatregelen te nemen om het 
vertrouwen van het bedrijfsleven in e-
handel te vergroten, met name in de vorm 
van de vereenvoudiging van de 
grensoverschrijdende registratie van 
internetdomeinen voor onlinebedrijven, 
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schulden; de verbetering van 
onlinebetalingssystemen en het faciliteren 
van grensoverschrijdende invordering van 
schulden;

Or. en

Amendement 101
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie passende 
maatregelen te nemen om het vertrouwen 
van het bedrijfsleven in e-handel te 
vergroten, met name, daar waar mogelijk, 
in de vorm van harmonisatie van het 
verbintenissenrecht en het faciliteren van 
grensoverschrijdende invordering van 
schulden; 

9. verzoekt de Commissie passende 
maatregelen te nemen om het vertrouwen 
van het bedrijfsleven in e-handel te 
vergroten, met name, daar waar mogelijk,
in de vorm van harmonisatie van het 
verbintenissenrecht, zonder daarbij de 
verworven consumentenrechten weer op 
losse schroeven te zetten, en het faciliteren 
van grensoverschrijdende invordering van 
schulden; 

Or. fr

Amendement 102
Edvard Kožušník

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie passende 
maatregelen te nemen om het vertrouwen 
van het bedrijfsleven in e-handel te 
vergroten, met name, daar waar mogelijk, 
in de vorm van harmonisatie van het 
verbintenissenrecht en het faciliteren van
grensoverschrijdende invordering van 
schulden;

9. verzoekt de Commissie passende 
maatregelen te nemen om het vertrouwen 
van het bedrijfsleven in e-handel te 
vergroten door de grensoverschrijdende 
invordering van schulden te faciliteren;
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Or. en

Amendement 103
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie passende 
maatregelen te nemen om het vertrouwen 
van het bedrijfsleven in e-handel te 
vergroten, met name, daar waar mogelijk, 
in de vorm van harmonisatie van het 
verbintenissenrecht en het faciliteren van 
grensoverschrijdende invordering van 
schulden;

9. verzoekt de Commissie passende 
maatregelen te nemen om het vertrouwen 
van het bedrijfsleven in e-handel te 
vergroten, met name, daar waar mogelijk 
en doelmatig, in de vorm van harmonisatie 
van het verbintenissenrecht en het 
faciliteren van grensoverschrijdende 
invordering van schulden;

Or. de

Amendement 104
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie passende 
maatregelen te nemen om het vertrouwen 
van het bedrijfsleven in e-handel te 
vergroten, met name, daar waar mogelijk, 
in de vorm van harmonisatie van het 
verbintenissenrecht en het faciliteren van
grensoverschrijdende invordering van 
schulden;

9. verzoekt de Commissie passende 
maatregelen te nemen om het vertrouwen 
van het bedrijfsleven in e-handel te 
vergroten, met name door, daar waar 
mogelijk, de toegang tot kwaliteitsdiensten 
te vergemakkelijken, betrouwbare en 
objectieve informatie te verstrekken, in 
grotere rechtszekerheid en duidelijkheid 
in contractuele betrekkingen te voorzien, 
de veiligheid van betalingen te 
waarborgen en door de 
grensoverschrijdende invordering van 
schulden te faciliteren;

Or. en
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Amendement 105
Othmar Karas, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn 
consumentenrechten te evalueren en 
rekening te houden met alle relevante 
bestaande wettelijke regelingen van de EU 
en de specifieke behoeften van KMO's 
alvorens met een nieuw voorstel voor een 
Europees verbintenissenrecht te komen;

Or. en

Amendement 106
Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is van oordeel dat het 
consumentenvertrouwen kan worden 
vergroot door middel van Europese 
autoriteiten of keurmerken die 
vertrouwen genieten en die de 
betrouwbaarheid en kwaliteit van op de 
grensoverschrijdende elektronische markt 
aangeboden producten waarborgen; is 
van mening dat de Commissie een 
Europees keurmerk voor elektronische 
handel moet invoeren, zoals voorgesteld 
in de digitale agenda voor Europa, met 
duidelijke, transparante en gecontroleerde 
voorschriften, en dat dit Europese 
keurmerksysteem ondersteund moet 
worden met een normencontrole- of 
normenhandhavingsmechanisme; 
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onderstreept dat een dergelijk Europees 
keurmerk de consument zou helpen 
serieuze onlinehandelaren te herkennen, 
beste praktijken zou belonen en innovatie 
zou aanmoedigen, en aldus EU-bedrijven 
zou ondersteunen bij hun inspanningen 
om de thuismarkt te overstijgen;

Or. es

Amendement 107
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is van oordeel dat KMO's in staat 
moeten worden gesteld om in Europa 
intensieve activiteiten op het gebied van e-
handel te ontplooien; betreurt dat de 
Commissie pas in 2012, twaalf jaar nadat 
het Parlement (in september 20001) om 
een dergelijk initiatief heeft verzocht, voor 
de dag zal komen met een voorstel voor 
een Europees systeem voor de beslechting 
van geschillen bij online transacties;
1 Wetgevingsresolutie van het Europees 
Parlement over het voorstel voor een 
verordening van de Raad betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken (PB C 146 
van 17.5.2001, blz. 101).

Or. en

Amendement 108
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 
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Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten met klem de 
derde richtlijn postdiensten (2008/6/EG) 
volledig te implementeren, teneinde een 
efficiënte distributie en tracering van 
online-aankopen te bevorderen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 109
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten met klem de 
derde richtlijn postdiensten (2008/6/EG)
volledig te implementeren, teneinde een 
efficiënte distributie en tracering van 
online-aankopen te bevorderen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 110
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten met klem de derde 
richtlijn postdiensten (2008/6/EG) volledig 
te implementeren, teneinde een efficiënte 
distributie en tracering van online-
aankopen te bevorderen;

10. verzoekt de lidstaten met klem bij de 
tenuitvoerlegging van de derde richtlijn 
postdiensten (2008/6/EG) alle nodige 
maatregelen te nemen om goede 
arbeidsomstandigheden te waarborgen, 
sociale dumping te voorkomen en voor 
een betrouwbare universele 
dienstverlening te zorgen, en erop toe te 
zien dat alle exploitanten fatsoenlijke 
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arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
bieden;

Or. en

Amendement 111
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
een universele toegang tot kwalitatief 
hoogstaande postdiensten te garanderen 
en interoperabiliteit en samenwerking 
tussen postsystemen en –diensten te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 112
Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat het noodzakelijk is 
de postdiensten op Europees niveau te 
verbeteren en te vereenvoudigen om het 
vertrouwen van burgers in 
grensoverschrijdende aankopen in andere 
lidstaten van de Unie te vergroten;

Or. es
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Amendement 113
Pascal Canfin, Christian Engström, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept de noodzaak van de 
totstandbrenging van een interne markt 
voor online-audiovisuele goederen door 
middel van het verbeteren van het 
elektronisch beheer van auteursrechten, in
combinatie met waarborgen betreffende de 
toekenning van een adequate vergoeding 
aan rechthebbenden voor hun creatieve 
werk;

11. onderstreept de noodzaak van de 
totstandbrenging van een interne markt 
voor online-audiovisuele goederen door 
middel van het verbeteren van het 
elektronisch beheer van auteursrechten 
middels het garanderen van de 
grondrechten van internetgebruikers, in 
combinatie met waarborgen betreffende de 
toekenning van een adequate vergoeding 
aan rechthebbenden voor hun creatieve 
werk;

Or. en

Amendement 114
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Catherine Soullie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept de noodzaak van de 
totstandbrenging van een interne markt 
voor online-audiovisuele goederen door 
middel van het verbeteren van het 
elektronisch beheer van auteursrechten, in 
combinatie met waarborgen betreffende de 
toekenning van een adequate vergoeding 
aan rechthebbenden voor hun creatieve 
werk;

11. onderstreept de noodzaak van de 
totstandbrenging van een interne markt 
voor online-audiovisuele goederen door 
middel van het verbeteren van het 
elektronisch beheer van auteursrechten, in 
combinatie met de bevordering van 
innovatie en creativiteit door het bieden 
van waarborgen betreffende de toekenning 
van een adequate vergoeding aan 
rechthebbenden voor hun creatieve werk;

Or. en
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Amendement 115
Cristian Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept de noodzaak van de 
totstandbrenging van een interne markt 
voor online-audiovisuele goederen door 
middel van het verbeteren van het 
elektronisch beheer van auteursrechten, in 
combinatie met waarborgen betreffende 
de toekenning van een adequate 
vergoeding aan rechthebbenden voor hun 
creatieve werk;

11. onderstreept de noodzaak van de 
totstandbrenging van een interne markt 
voor online-audiovisuele goederen door 
voor een efficiënt beheer van 
auteursrechten te zorgen, onder meer 
middels de oprichting van een Europees 
licentiesysteem;

Or. en

Amendement 116
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept de noodzaak van de 
totstandbrenging van een interne markt 
voor online-audiovisuele goederen door 
middel van het verbeteren van het 
elektronisch beheer van auteursrechten, in 
combinatie met waarborgen betreffende de 
toekenning van een adequate vergoeding 
aan rechthebbenden voor hun creatieve 
werk; 

11. onderstreept de noodzaak van de 
totstandbrenging van een interne markt 
voor online-audiovisuele goederen door 
middel van het verbeteren van het 
elektronisch beheer van auteursrechten, in 
combinatie met waarborgen betreffende de 
toekenning van een adequate vergoeding 
aan rechthebbenden voor hun creatieve 
werk, met het doel de burgers tegen een 
redelijke vergoeding een gelijkwaardige 
toegang tot culturele goederen en diensten 
te bieden; 

Or. fr
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Amendement 117
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept de noodzaak van de 
totstandbrenging van een interne markt 
voor online-audiovisuele goederen door 
middel van het verbeteren van het 
elektronisch beheer van auteursrechten, in 
combinatie met waarborgen betreffende 
de toekenning van een adequate 
vergoeding aan rechthebbenden van hun 
creatieve werk;

11. onderstreept de noodzaak van de 
totstandbrenging van een interne markt 
voor online-audiovisuele goederen door 
middel van het verbeteren van het 
elektronisch beheer van auteursrechten;

Or. da

Amendement 128
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van oordeel dat de bestrijding van 
online-piraterij op proportionele wijze en 
met publieke steun moet worden versterkt 
door volledig gebruik te maken van de 
beschikbare technologie, met inachtneming 
van fundamentele rechten; 

12. is van oordeel dat de bestrijding van 
online-piraterij op proportionele wijze en 
met publieke steun moet worden versterkt 
door gebruik te maken van de beschikbare 
technologie, met inachtneming van 
fundamentele rechten en het recht van de 
burgers op de persoonlijke levenssfeer;

Or. da

Amendement 118
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 
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Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept de noodzaak van de 
totstandbrenging van een interne markt 
voor online-audiovisuele goederen door 
middel van het verbeteren van het 
elektronisch beheer van auteursrechten, in 
combinatie met waarborgen betreffende de 
toekenning van een adequate vergoeding 
aan rechthebbenden voor hun creatieve 
werk;

11. onderstreept de noodzaak van de 
totstandbrenging van een interne markt 
voor online-audiovisuele goederen door 
middel van het verbeteren van het 
elektronisch beheer van auteursrechten, in 
combinatie met waarborgen betreffende de 
toekenning van een adequate vergoeding 
aan rechthebbenden voor hun creatieve 
werk; stelt een verplichte registratie voor 
in het kader van het Europees 
auteursrecht, in een register van 
auteursrechten en aanverwante rechten.

Or. hu

Amendement 119
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. onderstreept de noodzaak van de 
totstandbrenging van een interne markt 
voor online-audiovisuele goederen door 
middel van het verbeteren van het 
elektronisch beheer van auteursrechten, in 
combinatie met waarborgen betreffende de 
toekenning van een adequate vergoeding 
aan rechthebbenden voor hun creatieve 
werk;

11. onderstreept de noodzaak van de 
totstandbrenging van een interne markt 
voor online-audiovisuele goederen door 
middel van de bevordering van open ICT-
standaarden het verbeteren van het 
elektronisch beheer van auteursrechten, in 
combinatie met waarborgen betreffende de 
toekenning van een adequate vergoeding 
aan rechthebbenden voor hun creatieve 
werk;

Or. en

Amendement 120
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. betreurt dat de Single Market Act 
geen verwijzing naar de verordening 
inzake het gemeenschapsmerk bevat; 
onderstreept dat het tot de prioritaire 
taken van de Commissie behoort om 
ervoor te zorgen dat handelsmerken zowel 
offline als in de online-omgeving goed 
worden beschermd;

Or. en

Amendement 121
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt de noodzaak om de 
beschikbaarheid van online-
inhouddiensten te verbeteren; is verheugd 
over het voornemen van de Commissie om 
een voorstel inzake het beheer van 
auteursrechten in te dienen waarmee zij 
beoogt de toegang tot online-inhoud open 
te stellen door de governance van 
auteursrechten te verbeteren; wijst erop 
dat grensoverschrijdende 
licentieverlening moet worden 
vergemakkelijkt en de regelingen inzake 
heffingen op het kopiëren voor particulier 
gebruik verder moeten worden ontwikkeld 
teneinde een concurrerende Europese 
oplossing te bereiken;

Or. en
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Amendement 122
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van mening dat de herziening 
van de wetgeving inzake handelsmerken 
door de Commissie een van de prioriteiten 
van de Single Market Act moet vormen en 
dat in dit verband gepaste maatregelen 
moeten worden getroffen om ervoor te 
zorgen dat handelsmerken online en 
offline dezelfde mate van bescherming 
genieten;

Or. en

Amendement 123
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van oordeel dat de bestrijding van 
online-piraterij op proportionele wijze en 
met publieke steun moet worden versterkt 
door volledig gebruik te maken van de 
beschikbare technologie, met 
inachtneming van fundamentele rechten;

Schrappen

Or. fr

Amendement 124
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Catherine Soullie, Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 
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Ontwerpresolutie Amendement

12. is van oordeel dat de bestrijding van 
online-piraterij op proportionele wijze en 
met publieke steun moet worden versterkt
door volledig gebruik te maken van de 
beschikbare technologie, met inachtneming 
van fundamentele rechten;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten
de bestrijding van online-piraterij te 
versterken en de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten te 
waarborgen door volledig gebruik te 
maken van de beschikbare technologie, 
met inachtneming van fundamentele 
rechten;

Or. en

Amendement 125
Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van oordeel dat de bestrijding van 
online-piraterij op proportionele wijze en
met publieke steun moet worden versterkt 
door volledig gebruik te maken van de 
beschikbare technologie, met inachtneming 
van fundamentele rechten;

12. is van oordeel dat de bestrijding van 
online-piraterij zonder beperking van het 
vrije gebruik van het internet met publieke 
steun moet worden versterkt door volledig 
gebruik te maken van de beschikbare 
technologie, met inachtneming van 
fundamentele rechten;

Or. en

Amendement 126
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen, Christian Engström

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van oordeel dat de bestrijding van
online-piraterij op proportionele wijze en 
met publieke steun moet worden versterkt
door volledig gebruik te maken van de 

12. is van oordeel dat online-piraterij op 
proportionele wijze en met publieke steun 
moet worden bestreden, met inachtneming 
van fundamentele rechten;
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beschikbare technologie, met 
inachtneming van fundamentele rechten;

Or. en

Amendement 127
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van oordeel dat de bestrijding van 
online-piraterij op proportionele wijze en 
met publieke steun moet worden versterkt 
door volledig gebruik te maken van de 
beschikbare technologie, met 
inachtneming van fundamentele rechten;

12. benadrukt dat het wat betreft de 
bestrijding van namaak noodzakelijk is de 
wetgeving op het internet en de bestaande 
wetgeving daarbuiten meer op één lijn te 
brengen en dat dit het vertrouwen van 
consumenten en het bedrijfsleven in de e-
handel ten goede zal komen; 

Or. fr

Amendement 129
Cristian Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van oordeel dat de bestrijding van 
online-piraterij op proportionele wijze en 
met publieke steun moet worden versterkt 
door volledig gebruik te maken van de 
beschikbare technologie, met 
inachtneming van fundamentele rechten;

12. is van oordeel dat de bestrijding van 
online-piraterij moet worden versterkt 
teneinde de rechten van de scheppers te 
beschermen, onder toepassing van 
proportionele maatregelen opdat 
consumenten voor legale diensten kiezen, 
en met inachtneming van hun 
fundamentele rechten;

Or. en
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Amendement 130
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van oordeel dat de bestrijding van 
online-piraterij op proportionele wijze en 
met publieke steun moet worden versterkt 
door volledig gebruik te maken van de 
beschikbare technologie, met inachtneming 
van fundamentele rechten;

12. is van oordeel dat de bestrijding van 
online-piraterij op proportionele wijze en 
met publieke steun moet worden versterkt 
door volledig gebruik te maken van de 
beschikbare technologie, met inachtneming 
van fundamentele rechten; stelt voor dat de 
Commissie bijdraagt aan de bestrijding 
van alle vormen van schending van 
intellectuele-eigendomsrechten, ongeacht 
de omvang van de onderneming, maar 
door het accent primair te leggen op de 
specifieke behoeften van het MKB;

Or. hu

Amendement 131
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst erop dat de digitale interne 
markt alleen kan worden voltooid 
wanneer de kloof tussen het platteland en 
stedelijke agglomeraties wat betreft de 
breedbanddekking wordt gedicht;

Or. de

Amendement 132
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te zorgen voor een sterker 
geïntegreerde bescherming van de 
intellectuele-eigendomsrechten binnen de 
interne markt en tevens de nieuwe 
uitdagingen tengevolge van 
internetpiraterij aan te pakken; 
onderstreept dat het daarnaast een 
absolute voorwaarde is de instanties en 
burgers te sensibiliseren ten aanzien van 
de gevolgen van namaak/imitatie en 
piraterij door middel van onderwijs en 
opleiding en informatie over het belang 
van intellectuele-eigendomsrechten;

Or. el

Amendement 133
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Kopje 4 

Ontwerpresolutie Amendement

III. Prioritair zwaartepunt 3: Een 
bedrijfsvriendelijke interne markt

C. Een bedrijfsvriendelijke interne markt

Or. en

Amendement 134
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Kopje 4 

Ontwerpresolutie Amendement

III. Prioritair zwaartepunt 3: Een 
bedrijfsvriendelijke interne markt

III. Prioritair zwaartepunt 3: Mobilisering 
van financiële middelen en fiscale 
instrumenten ter bevordering van de 
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overgang naar een duurzamere economie

Or. en

Amendement 135
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie de toegang van 
het MKB tot kapitaalmarkten te verbeteren 
door te zorgen voor meer informatie over 
de verschillende 
financieringsmogelijkheden van de EU, 
zoals het programma 
concurrentievermogen en innovatie, de 
Europese Investeringsbank of het Europees 
Investeringsfonds, en door de 
financieringsprocedures eenvoudiger, 
sneller en minder bureaucratisch te maken;

13. verzoekt de Commissie de toegang van 
het MKB tot kapitaalmarkten te verbeteren 
door te zorgen voor meer informatie over 
de verschillende 
financieringsmogelijkheden van de EU, 
zoals het programma 
concurrentievermogen en innovatie, de 
Europese Investeringsbank of het Europees 
Investeringsfonds, en door de 
financieringsprocedures eenvoudiger, 
sneller en minder bureaucratisch te maken;
doet een beroep op de commerciële 
banken om dergelijke financiering niet 
langer aan middelgrote en grote 
ondernemingen voor te behouden en 
kleine innovatieve ondernemingen niet 
van financiering uit te sluiten;

Or. en

Amendement 136
Othmar Karas, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Hans-Peter Mayer, Anna Maria 
Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie de toegang van 
het MKB tot kapitaalmarkten te verbeteren 
door te zorgen voor meer informatie over 

13. verzoekt de Commissie de toegang van 
het MKB tot kapitaalmarkten te verbeteren 
door de financieringsprocedures 
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de verschillende 
financieringsmogelijkheden van de EU, 
zoals het programma 
concurrentievermogen en innovatie, de 
Europese Investeringsbank of het 
Europees Investeringsfonds, en door de 
financieringsprocedures eenvoudiger, 
sneller en minder bureaucratisch te maken;

eenvoudiger, sneller en minder 
bureaucratisch te maken;

Or. en

Amendement 137
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13.verzoekt de Commissie de toegang van 
het MKB tot kapitaalmarkten te verbeteren 
door te zorgen voor meer informatie over 
de verschillende 
financieringsmogelijkheden van de EU, 
zoals het programma 
concurrentievermogen en innovatie, de 
Europese Investeringsbank of het Europees 
Investeringsfonds, en door de 
financieringsprocedures eenvoudiger, 
sneller en minder bureaucratisch te maken; 

13. verzoekt de Commissie de toegang van 
het MKB tot specifieke, gereguleerde 
kapitaalmarkten te verbeteren door steun te 
geven aan een Europees netwerk van 
speciaal op het MKB gerichte beurzen, 
maar ook door te zorgen voor meer 
informatie over de verschillende 
financieringsmogelijkheden van de EU, 
zoals het programma 
concurrentievermogen en innovatie, de 
Europese Investeringsbank of het Europees 
Investeringsfonds, en door de 
financieringsprocedures eenvoudiger, 
sneller en minder bureaucratisch te maken; 

Or. fr

Amendement 138
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 
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Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie de toegang van 
het MKB tot kapitaalmarkten te verbeteren 
door te zorgen voor meer informatie over 
de verschillende 
financieringsmogelijkheden van de EU, 
zoals het programma 
concurrentievermogen en innovatie, de 
Europese Investeringsbank of het Europees 
Investeringsfonds, en door de 
financieringsprocedures eenvoudiger, 
sneller en minder bureaucratisch te maken;

13. verzoekt de Commissie de toegang van 
het MKB tot kapitaalmarkten te verbeteren 
door te zorgen voor meer informatie over 
de verschillende 
financieringsmogelijkheden van de EU, 
zoals het programma 
concurrentievermogen en innovatie, de 
Europese Investeringsbank of het Europees 
Investeringsfonds, en door de 
financieringsprocedures eenvoudiger, 
sneller en minder bureaucratisch te maken;
stelt voor dat dat bereikt kan worden door 
de toekenning van financiering veel 
holistischer aan te pakken.

Or. hu

Amendement 139
Edvard Kožušník

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie de toegang van 
het MKB tot kapitaalmarkten te verbeteren 
door te zorgen voor meer informatie over 
de verschillende 
financieringsmogelijkheden van de EU, 
zoals het programma 
concurrentievermogen en innovatie, de 
Europese Investeringsbank of het Europees 
Investeringsfonds, en door de 
financieringsprocedures eenvoudiger, 
sneller en minder bureaucratisch te maken;

13. verzoekt de Commissie de toegang van 
het MKB tot kapitaalmarkten te verbeteren 
door de beschikbare informatie over de 
verschillende financieringsmogelijkheden 
van de EU, zoals het programma 
concurrentievermogen en innovatie, de 
Europese Investeringsbank of het Europees 
Investeringsfonds, te stroomlijnen en door 
de financieringsprocedures eenvoudiger, 
sneller en minder bureaucratisch te maken;

Or. en
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Amendement 140
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie de 
harmonisatie en codificatie van de 
verschillende Europese regelingen voor 
de totstandbrenging van een uniform 
Europees rechtskader, zoals het Europese 
verbintenissenrecht, te bevorderen om 
zodoende op de interne markt ook tot een 
grotere rechtszekerheid voor kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
consumenten bij te dragen;

Or. de

Amendement 141
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. onderstreept de belangrijke plaats 
die KMO's en ambachtelijke bedrijven 
voor innemen in de Europese economie; 
hamert derhalve op de noodzaak om 
ervoor te zorgen dat het in de Single 
Market Act verankerde "think small 
first"-beginsel in het kader van de Single 
Market Act naar behoren wordt toegepast 
en prioriteit krijgt;

Or. en
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Amendement 142
Othmar Karas, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. meent dat de pluralistische 
structuur van de Europese banksector 
optimaal inspeelt op de uiteenlopende 
financieringsbehoeften van KMO's en dat 
de verscheidenheid van rechtsvormen en 
bedrijfsdoelstellingen de toegang tot 
financiering verbetert;

Or. en

Amendement 143
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. dringt aan op een vereenvoudiging 
van de verplichtingen van KMO's inzake 
boekhoudkundige verslaglegging en 
administratieve lasten, met inbegrip van 
de vereenvoudiging van de zware 
regelmatige controles op overcompensatie 
en de specifieke boekhoudkundige 
verslagen van KMO's die belast zijn met 
het uitvoeren van lokale en sociale 
diensten van algemeen economisch 
belang;

Or. en



AM\856887NL.doc 71/119 PE458.640v01-00

NL

Amendement 144
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. onderstreept de noodzaak van een 
versterking van het vermogen van KMO's 
om projecten te ontwerpen en voorstellen 
te schrijven, waartoe onder meer 
technische bijstand en geschikte 
scholingsprogramma's moeten worden 
aangeboden;

Or. en

Amendement 145
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. roept op tot de vaststelling van het 
Europees Statuut van de besloten 
vennootschap, opdat KMO's in het genot 
komen van de voordelen die het 
desbetreffende voorstel met name voor 
bedrijven biedt die grensoverschrijdend 
zaken willen doen;

Or. en

Amendement 146
Simon Busuttil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. steunt de maatregelen van de 
Commissie die erop zijn gericht de 
administratieve lasten voor het MKB te 
verminderen;

Or. en

Amendement 147
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. meent dat 
risicokapitaalinvesteerders eerder geneigd 
zullen zijn om kleine en micro-
ondernemingen in de aanloopfase te 
financieren indien efficiëntere 
exitmogelijkheden zouden bestaan via 
nationale of Europese beurzen voor 
groeiaandelen, die thans niet goed genoeg 
functioneren;

Or. en

Amendement 148
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. dringt er bij alle lidstaten op aan 
het "goederenpakket" volledig ten uitvoer 
te leggen;

Or. en
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Amendement 149
Othmar Karas, Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Anja 
Weisgerber, Andreas Schwab, Catherine Soullie, Hans-Peter Mayer, Philip Juvin, 
Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. wijst op het belang van onderling 
gekoppelde ondernemingsregisters en 
verzoekt de Commissie een duidelijk 
wetgevingskader te ontwikkelen dat 
waarborgt dat de gegevens in dergelijke 
registers correct en volledig zijn;

Or. en

Amendement 150
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. benadrukt de noodzaak van de 
vaststelling van het Europees Statuut van 
de besloten vennootschap, teneinde de 
vestiging en exploitatie van kleine en 
middelgrote ondernemingen op de interne 
markt te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 151
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. erkent de belangrijke bijdrage van 
de detailhandel aan groei en 
werkgelegenheid; verzoekt de Europese 
Commissie om in de Single Market Act 
een voorstel op te nemen voor een 
Europees actieplan voor de detailhandel, 
dat erop gericht is de talrijke uitdagingen 
waarmee detailhandelaren en leveranciers 
op de interne markt te kampen hebben, 
aan te wijzen en aan te pakken; meent dat 
het actieplan moet worden gebaseerd op 
de resultaten van de actuele 
werkzaamheden van het Europees 
Parlement inzake "een efficiëntere en 
billijkere detailhandelsmarkt";

Or. en

Amendement 152
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat het belangrijk is fiscale 
belemmeringen voor grensoverschrijdende 
activiteiten weg te nemen; is van oordeel 
dat het BTW-kader en de 
rapportageverplichtingen voor het 
bedrijfsleven moeten worden verduidelijkt 
om de aanpassingskosten te beperken en 
het concurrentievermogen van EU-
ondernemingen te vergroten;

14. onderstreept dat het belangrijk is fiscale 
belemmeringen voor grensoverschrijdende 
activiteiten weg te nemen; is van oordeel 
dat het BTW-kader en de 
rapportageverplichtingen voor het 
bedrijfsleven moeten worden verduidelijkt 
om duurzame productie- en 
consumptiepatronen te stimuleren, 
aanpassingskosten te beperken, BTW-
fraude te bestrijden en het 
concurrentievermogen van EU-
ondernemingen te vergroten;

Or. en
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Amendement 153
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat het belangrijk is fiscale 
belemmeringen voor 
grensoverschrijdendende activiteiten weg 
te nemen; is van oordeel dat het BTW-
kader en de rapportageverplichtingen voor 
het bedrijfsleven moeten worden 
verduidelijkt om de aanpassingskosten te 
beperken en het concurrentievermogen van 
EU-ondernemingen te vergroten;

14. onderstreept dat het belangrijk is fiscale 
belemmeringen voor 
grensoverschrijdendende activiteiten weg 
te nemen; is van oordeel dat de 
rapportageverplichtingen voor het 
bedrijfsleven moeten worden verduidelijkt 
om de aanpassingskosten te beperken en 
het concurrentievermogen van EU-
ondernemingen te vergroten;

Or. da

Amendement 154
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat het belangrijk is fiscale 
belemmeringen voor grensoverschrijdende 
activiteiten weg te nemen; is van oordeel 
dat het BTW-kader en de 
rapportageverplichtingen voor het 
bedrijfsleven moeten worden verduidelijkt 
om de aanpassingskosten te beperken en 
het concurrentievermogen van EU-
ondernemingen te vergroten;

14. onderstreept dat het belangrijk is fiscale 
belemmeringen voor grensoverschrijdende 
activiteiten weg te nemen; is van oordeel 
dat het BTW-kader en de 
rapportageverplichtingen voor het 
bedrijfsleven moeten worden verduidelijkt 
om de aanpassingskosten te beperken en 
het concurrentievermogen van EU-
ondernemingen te vergroten; verzoekt de 
Commissie om herbelegging van de winst 
te ondersteunen door het inbouwen van 
fiscale stimulansen.

Or. hu
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Amendement 155
Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat het belangrijk is fiscale 
belemmeringen voor grensoverschrijdende 
activiteiten weg te nemen; is van oordeel 
dat het BTW-kader en de 
rapportageverplichtingen voor het 
bedrijfsleven moeten worden verduidelijkt 
om de aanpassingskosten te beperken en 
het concurrentievermogen van EU-
ondernemingen te vergroten;

14. onderstreept dat het belangrijk is fiscale 
belemmeringen voor grensoverschrijdende 
activiteiten weg te nemen; is van oordeel 
dat het BTW-kader en de 
rapportageverplichtingen voor het 
bedrijfsleven moeten worden verduidelijkt 
om de aanpassingskosten te beperken en 
het concurrentievermogen van EU-
ondernemingen te vergroten; onderstreept 
dat de bestaande ongelijkheid in 
tenuitvoerlegging een belangrijke 
belemmering vormt voor bedrijven die 
grensoverschrijdend zaken willen doen 
met behulp van e-handel;

Or. es

Amendement 156
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat het belangrijk is fiscale 
belemmeringen voor grensoverschrijdende 
activiteiten weg te nemen; is van oordeel 
dat het BTW-kader en de 
rapportageverplichtingen voor het 
bedrijfsleven moeten worden verduidelijkt 
om de aanpassingskosten te beperken en 
het concurrentievermogen van EU-
ondernemingen te vergroten;

14. onderstreept dat het belangrijk is 
fiscale, administratieve en wettelijke
belemmeringen voor grensoverschrijdende 
activiteiten weg te nemen; is van oordeel 
dat het BTW-kader en de 
rapportageverplichtingen voor het 
bedrijfsleven moeten worden verduidelijkt 
om de aanpassingskosten te beperken en 
het concurrentievermogen van EU-
ondernemingen te vergroten;

Or. en
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Amendement 157
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om een groenboek over 
corporate governance te publiceren en 
een openbare raadpleging te houden over 
sociale, milieu- en 
mensenrechtenaspecten van investeringen 
door ondernemingen; dringt er bij de 
Commissie op aan met concrete 
voorstellen over particuliere investeringen 
te komen teneinde doeltreffende prikkels 
voor duurzame en ethisch verantwoorde 
langetermijninvesteringen te bieden, voor 
een betere coördinatie van het beleid 
inzake vennootschapsbelastingen te 
zorgen en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen aan te moedigen;

Or. en

Amendement 158
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderstreept dat het belangrijk is 
de wettelijke belemmeringen voor 
grensoverschrijdende activiteiten op te 
heffen; verzoekt de Commissie om binnen 
de interne markt een voor alle soorten 
bedrijven gelijk speelveld te creëren door 
de nodige stappen te ondernemen om 
voorstellen voor Europese statuten voor 
verenigingen, onderlinge maatschappijen 
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en stichtingen in te dienen, een 
haalbaarheidsstudie en een 
effectbeoordeling voor de statuten voor 
verenigingen en onderlinge 
maatschappijen voor te stellen en te 
gepasten tijde de effectbeoordeling voor 
het statuut voor stichtingen te voltooien;

Or. en

Amendement 159
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst erop dat de burgers 
ontevreden zijn over de lage rente die zij 
op hun spaarrekening bij de bank krijgen 
en dat kleine ondernemingen, als zij er al 
in slagen kapitaal bijeen te brengen, 
moeite hebben om tegen een gunstige 
rente aan kapitaal te komen; is derhalve 
van mening dat het verstrekken van peer-
to-peer-leningen dient te worden 
bevorderd, zo nodig door wetgeving op 
Europees niveau; is voorts van mening 
dat de Commissie dient te overwegen hoe 
netwerken van business angels en 
mentoringprogramma's op Europees 
niveau kunnen worden aangemoedigd en 
gestimuleerd; meent dat al deze 
maatregelen zou kunnen worden 
geflankeerd door een burgerportaal voor 
kleine ondernemingen;

Or. en
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Amendement 160
Othmar Karas, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Cristian Silviu Buşoi, 
Catherine Soullie, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Hans-Peter 
Mayer, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst op het belang van onderling 
gekoppelde ondernemingsregisters en 
verzoekt de Commissie een duidelijk 
wetgevingskader te ontwikkelen dat 
waarborgt dat de gegevens in dergelijke 
registers correct en volledig zijn;

Or. en

Amendement 161
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. is verheugd over het voornemen 
om de richtlijn inzake de belastingheffing 
op energie te herzien; is van oordeel dat 
de herziening erop moet zijn gericht een 
Europees minimumniveau voor de heffing 
van CO2-belastingen in te voeren dat 
strookt met de ambities van de EU inzake 
de bestrijding van klimaatverandering en 
de noodzaak om een zuiniger 
energiegebruik te stimuleren;

Or. en
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Amendement 162
Othmar Karas, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Anja Weisgerber, Andreas 
Schwab, Eija-Riitta Korhola, Hans-Peter Mayer, Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verzoekt de Europese Commissie 
om in de Single Market Act een voorstel 
op te nemen voor een Europese 
detailhandelsstrategie die erop gericht is 
de talrijke uitdagingen aan te wijzen en 
aan te pakken waarmee Europese 
ondernemingen te kampen hebben die 
hun producten op de interne markt en aan 
een internationale klantenkring willen 
verkopen; merkt op dat deze strategie 
rekening dient te houden met de 
specifieke vereisten van individuele 
detailhandelssectoren, zoals de digitale 
handel, winkelbedrijven en reisbureaus;

Or. en

Amendement 163
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat een 
gemeenschappelijke, geconsolideerde 
grondslag voor vennootschapsbelasting de 
transparantie en de vergelijkbaarheid van 
de desbetreffende tarieven ten goede zou 
komen en aldus zou bijdragen aan het 
verkleinen van de belemmeringen voor 
grensoverschrijdende activiteiten;

15. is ingenomen met de voorstellen die 
zijn gericht op de invoering van een 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting, teneinde ervoor 
te zorgen dat de belastingheffing in 
verhouding staat tot de economische 
activiteit; onderstreept dat een op het 
beginsel van minimumharmonisatie 
gebaseerde gemeenschappelijke, 
geconsolideerde grondslag voor 
vennootschapsbelasting de transparantie en 



AM\856887NL.doc 81/119 PE458.640v01-00

NL

de vergelijkbaarheid van de desbetreffende 
tarieven ten goede zou komen en aldus zou 
bijdragen aan het verkleinen van de 
belemmeringen voor grensoverschrijdende 
activiteiten; benadrukt dat een betere 
coördinatie van de nationale 
belastingstelsels vereist is om een eind te 
maken aan de ongezonde 
belastingconcurrentie tussen de lidstaten, 
die schadelijke gevolgen heeft voor de 
werkgelegenheid en de openbare 
financiën;

Or. en

Amendement 164
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Catherine Soullie, Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat een 
gemeenschappelijke, geconsolideerde 
grondslag voor vennootschapsbelasting de 
transparantie en de vergelijkbaarheid van 
de desbetreffende tarieven ten goede zou 
komen en aldus zou bijdragen aan het 
verkleinen van de belemmeringen voor 
grensoverschrijdende activiteiten;

15. is zeer verheugd dat de Commissie het 
initiatief neemt tot een richtlijn tot 
invoering van een gemeenschappelijke, 
geconsolideerde grondslag voor 
vennootschapsbelasting en onderstreept 
dat een gemeenschappelijke, 
geconsolideerde grondslag voor 
vennootschapsbelasting de transparantie en 
de vergelijkbaarheid van de desbetreffende 
tarieven ten goede zou komen en aldus zou 
bijdragen aan het verkleinen van de 
belemmeringen voor grensoverschrijdende 
activiteiten;

Or. en

Amendement 165
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 



PE458.640v01-00 82/119 AM\856887NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat een 
gemeenschappelijke, geconsolideerde
grondslag voor vennootschapsbelasting de 
transparantie en de vergelijkbaarheid van 
de desbetreffende tarieven ten goede zou 
komen en aldus zou bijdragen aan het 
verkleinen van de belemmeringen voor 
grensoverschrijdende activiteiten; 

15. onderstreept de noodzaak van een 
betere fiscale coördinatie door middel van 
een harmonisatie van de grondslag voor 
vennootschapsbelasting en btw-tarieven om 
oneerlijke belastingconcurrentie te 
voorkomen en om een rechtvaardiger 
omgeving voor alle ondernemingen in de 
Europese Unie te creëren; 

Or. fr

Amendement 166
Simon Busuttil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat een 
gemeenschappelijke, geconsolideerde 
grondslag voor vennootschapsbelasting de 
transparantie en de vergelijkbaarheid van 
de desbetreffende tarieven ten goede zou 
komen en aldus zou bijdragen aan het 
verkleinen van de belemmeringen voor 
grensoverschrijdende activiteiten;

15. onderstreept dat een 
gemeenschappelijke, geconsolideerde 
grondslag voor vennootschapsbelasting de 
transparantie en de vergelijkbaarheid van 
de desbetreffende tarieven ten goede zou 
komen en kan bijdragen aan het verkleinen 
van de belemmeringen voor 
grensoverschrijdende activiteiten;

Or. en

Amendement 167
Edvard Kožušník

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat een 
gemeenschappelijke, geconsolideerde 
grondslag voor vennootschapsbelasting de 

15. onderstreept dat een 
gemeenschappelijke, geconsolideerde 
grondslag voor vennootschapsbelasting de 
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transparantie en de vergelijkbaarheid van 
de desbetreffende tarieven ten goede zou 
komen en aldus zou bijdragen aan het 
verkleinen van de belemmeringen voor 
grensoverschrijdende activiteiten;

transparantie en de vergelijkbaarheid van 
de desbetreffende tarieven ten goede zou 
kunnen komen en aldus zou kunnen 
bijdragen aan het verkleinen van de 
belemmeringen voor grensoverschrijdende 
activiteiten;

Or. en

Amendement 168
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat een 
gemeenschappelijke, geconsolideerde 
grondslag voor vennootschapsbelasting de 
transparantie en de vergelijkbaarheid van 
de desbetreffende tarieven ten goede zou 
komen en aldus zou bijdragen aan het 
verkleinen van de belemmeringen voor 
grensoverschrijdende activiteiten;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. ro

Amendement 169
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. pleit voor een belastingstelsel dat 
de belastingen op arbeid vermindert en 
werkgelegenheid, innovatie en 
langetermijninvesteringen stimuleert; 

Or. fr
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Amendement 170
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie de procedures 
voor overheidsopdrachten efficiënter te 
maken om EU-ondernemingen over de 
streep te trekken aan grensoverschrijdende 
overheidsopdrachten mee te doen; 
onderstreept dat de deelname van het MKB 
aan gunningsprocedures verder moet 
worden bevorderd;

16. verzoekt de Commissie de procedures 
voor overheidsopdrachten efficiënter te 
maken om EU-ondernemingen over de 
streep te trekken aan grensoverschrijdende 
overheidsopdrachten mee te doen; 
onderstreept dat de deelname van het MKB 
aan gunningsprocedures verder moet 
worden bevorderd; meent dat op dit gebied 
wederkerigheid tussen de EU en de 
industrielanden en belangrijke 
opkomende partnerlanden nodig is, 
zonder dat daarbij de mogelijkheid van 
overheidsinstellingen, met name in de 
ontwikkelingslanden, om 
overheidsopdrachten voor doeleinden van 
algemeen belang te gebruiken, wordt 
beperkt; verwacht derhalve dat de 
Commissie cijfers en feitenmateriaal 
presenteert met betrekking tot de mate van 
openstelling van overheidsopdrachten in 
de EU en in industrielanden daarbuiten 
en dat zij met een evenwichtig 
wetgevingsvoorstel komt ter bevordering 
van een symmetrische toegang tot 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 171
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie de procedures 
voor overheidsopdrachten efficiënter te 

16. verzoekt de Commissie de procedures 
voor overheidsopdrachten efficiënter te 
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maken om EU-ondernemingen over de 
streep te trekken aan grensoverschrijdende 
overheidsopdrachten mee te doen; 
onderstreept dat de deelname van het MKB 
aan gunningsprocedures verder moet 
worden bevorderd;

maken om EU-ondernemingen over de 
streep te trekken aan grensoverschrijdende 
overheidsopdrachten mee te doen; 
onderstreept dat de deelname van het MKB 
en ondernemingen van de sociale 
economie aan gunningsprocedures verder 
moet worden bevorderd;

Or. en

Amendement 172
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie de procedures 
voor overheidsopdrachten efficiënter te 
maken om EU-ondernemingen over de 
streep te trekken aan 
grensoverschrijdende 
overheidsopdrachten mee te doen; 
onderstreept dat de deelname van het 
MKB aan gunningsprocedures verder 
moet worden bevorderd;

16. verzoekt de Commissie de procedures 
voor overheidsopdrachten te 
vereenvoudigen om lokale overheden en 
ondernemingen een hoop tijd en geld te 
besparen die zij anders aan puur 
bureaucratische kwesties zouden moeten 
besteden; benadrukt dat een 
vereenvoudiging van die procedures de 
toegang van het MKB tot 
overheidsopdrachten zal 
vergemakkelijken en het in staat zal 
stellen op gelijkere en eerlijkere 
voorwaarden deel te nemen;

Or. en

Amendement 173
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie de procedures 
voor overheidsopdrachten efficiënter te 

16. verzoekt de Commissie de procedures 
voor overheidsopdrachten efficiënter te 
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maken om EU-ondernemingen over de 
streep te trekken aan grensoverschrijdende 
overheidsopdrachten mee te doen; 
onderstreept dat de deelname van het MKB 
aan gunningsprocedures verder moet 
worden bevorderd;

maken om EU-ondernemingen over de 
streep te trekken aan grensoverschrijdende 
overheidsopdrachten mee te doen; 
onderstreept dat de deelname van het MKB 
aan gunningsprocedures verder moet 
worden bevorderd, en zet zich in voor het 
behoud van hun rechten en die van hun 
werknemers op het moment dat deze 
ondernemingen als onderleverancier 
optreden; 

Or. fr

Amendement 174
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie duidelijk te 
maken dat overheidsinstanties sociale 
criteria zoals de betaling van de 
toepasselijke CAO-lonen en andere 
vereisten kunnen hanteren bij het 
plaatsen van overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 175
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om de regels voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten te 
herzien teneinde deze in overeenstemming 
te brengen met de doelstellingen en het 
beleid van de EU inzake vereenvoudiging 
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van aanbestedingsprocedures, met name 
voor kleine lokale en regionale 
overheidsinstanties, en verbetering van de 
toegang van het MKB tot 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 176
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. onderstreept het belang om de 
wederkerigheid van de toegang tot 
overheidsopdrachten te waarborgen ten 
opzichte van geïndustrialiseerde 
handelspartners en grote jonge 
industrielanden;

Or. fr

Amendement 177
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie werk te 
maken van de toepassing van de 
hoofdbeginselen van slimme regelgeving 
(zoals het verminderen van de 
administratieve lasten met 25 procent in 
2012 en het ontwerpen van een strategie 
voor na 2012) en te zorgen voor de 
systematische toepassing van 
onafhankelijke beoordelingen en de 
KMO-toets op Europees en nationaal 
niveau;
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Or. en

Amendement 178
Simon Busuttil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. steunt het voorstel van de 
Commissie om doeltreffende 
mechanismen voor geschillenbeslechting 
te ontwikkelen, maar verzoekt haar 
eveneens aandacht te besteden aan het 
voorkomen van geschillen, onder meer 
door krachtiger maatregelen te treffen ter 
bestrijding van oneerlijke 
handelspraktijken;

Or. en

Amendement 179
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst erop dat de interne markt 
eerst en vooral een stevige grondslag is 
voor de activiteiten van de Europese 
ondernemingen en deze daarnaast steun 
biedt bij hun handelsactiviteiten op 
wereldschaal; onderstreept dat de 
Commissie meer inspanningen moet 
ondernemen op het gebied van 
internationale overheidsopdrachten om 
ervoor te zorgen dat er gelijkwaardige 
voorwaarden worden vastgesteld voor 
Europese en niet-Europese 
ondernemingen die deelnemen aan 
openbare aanbestedingen;
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Or. el

Amendement 180
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. stelt zich op het standpunt dat de 
Commissie haar inspanningen ter 
vergemakkelijking van 
grensoverschrijdend bankieren dient te 
versterken door alle bestaande 
belemmeringen voor het gebruik van 
concurrerende clearing- en 
afwikkelingsystemen weg te nemen en de 
handel aan gemeenschappelijke regels te 
onderwerpen;

Or. en

Amendement 181
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van oordeel dat de Commissie 
steun dient te verlenen aan een Europese 
beurs voor de uitwisseling van 
vaardigheden, die het kleine en 
middelgrote ondernemingen mogelijk 
maakt om van de aanwezige knowhow in 
grotere ondernemingen te profiteren, 
teneinde op die manier het ontstaan van 
synergie en mentoring te bevorderen;

Or. en
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Amendement 182
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. verzoekt de Commissie de 
procedures voor overheidsopdrachten te 
vereenvoudigen om de 
administratiekosten en de juridische 
onzekerheid voor aanbestedende 
overheden te verminderen; verzoekt de 
Commissie tevens in de wetgeving voor 
overheidsopdrachten een heldere 
oplossing voor interne 
aanbestedingscontracten ("in-house") op 
te nemen;

Or. fr

Amendement 183
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. bekritiseert dat voorafgaand aan de 
raadplegingsprocedure wordt voorgesteld 
om nieuwe wettelijke voorschriften voor 
dienstenconcessies vast te stellen; acht dit 
voorstel contraproductief in het licht van 
het initiatief voor "betere regelgeving", 
aangezien het tot een verdere 
fragmentatie van de regelgeving inzake 
overheidsopdrachten en grotere 
rechtsonzekerheid kan leiden;

Or. en
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Amendement 184
Simon Busuttil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. steunt de Commissie in haar 
voornemen om de richtlijn inzake 
misleidende reclame en vergelijkende 
reclame te herzien en verzoekt de 
Commissie in die richtlijn specifieke 
bepalingen in te voegen ter bestrijding 
van wijdverbreide bedrieglijke praktijken, 
zoals in het geval van misleidende 
praktijken in verband met 
bedrijvengidsen;

Or. en

Amendement 185
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. stelt voor dat de Commissie 
uitwisselingsprogramma's voor het 
leerlingwezen verder bevordert, teneinde 
personen die aan dergelijke programma's 
deelnemen de mogelijkheid te geven 
werkervaring in een ander Europees land 
op te doen; verzoekt de Commissie om 
regelingen in het kader waarvan 
werklozen met behulp van zachte leningen 
worden aangemoedigd een eigen bedrijf 
op te zetten, uit te breiden en hierbij de 
nodige technische bijstand te verlenen;;

Or. en
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Amendement 186
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. wijst er in dit verband voorts op dat 
het bedrijfsleven en de openbare sector in 
het huidige economische klimaat in 
toenemende mate gebruik maken van 
stages zodat zij jonge mensen niet in 
dienst hoeven te nemen; is zich bewust 
van het nut van dergelijke maatregelen 
om jonge mensen werkervaring te bieden, 
maar is van oordeel dat een model dient te 
worden ontwikkeld voor een Europese 
regeling voor grensoverschrijdende 
tijdelijke dienstverbanden teneinde jonge 
mensen zonder risico voor de werkgever 
in de gelegenheid te stellen op het 
werkterrein van hun keuze ervaring op te 
doen in een ander land; meent dat de in 
de vorige paragraaf voorgestelde beurs 
voor de uitwisseling van vaardigheden zou 
kunnen worden gebruikt om voor de 
uitvoering van deze regeling te zorgen 
door werkzoekenden en werkgevers bij 
elkaar te brengen, steun te verlenen bij 
administratieve formaliteiten en subsidies 
te verlenen voor deelnemende KMO's; is 
ervan overtuigd dat een dergelijke 
regeling aanzienlijke voordelen zou 
opleveren voor de betrokken jonge 
werknemers (werkervaring en het 
vooruitzicht van een vaste baan, leren van 
talen, verwerven van vaardigheden, enz.), 
voor de betrokken bedrijven (ontwikkeling 
van grensoverschrijdende handel, 
uitbreiding van de pool van potentiële 
werknemers, enz.) en voor de EU als 
geheel (voordelen in termen van sociale 
cohesie, positief effect op het 
handelsverkeer binnen de Unie en op de 
werkgelegenheid, grotere geografische 
mobiliteit);
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Or. en

Amendement 187
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. verzoekt de Commissie de 
publiek-private partnerschappen 
voorzichtig te benaderen en ook rekening 
te houden met minder goede ervaringen, 
en een helder wetgevingskader voor te 
stellen dat rechtszekerheid biedt en de 
gelijkheid tussen de inschrijvende en 
aanbestedende partijen waarborgt, zowel 
waar het het delen van winst als waar het 
het delen van risico’s betreft;

Or. fr

Amendement 188
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 quinquies. verzoekt de Commissie met 
betrekking tot de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten in juridisch opzicht 
meer duidelijkheid te verschaffen over de 
mate waarin er rekening wordt gehouden 
met sociale en milieucriteria in 
aanbestedingen;

Or. fr
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Amendement 189
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Kopje 5 

Ontwerpresolutie Amendement

IV. Prioritair zwaartepunt 4: Een interne 
markt voor diensten

D. Een interne markt voor diensten

Or. en

Amendement 190
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Kopje 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

Prioriteiten

Or. en

Amendement 191
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. onderstreept de noodzaak van een 
goede implementatie van de 
dienstenrichtlijn en het belang van de 
mogelijkheid om procedures online te 
kunnen doen, omdat de operationele 
kosten voor ondernemingen daardoor flink 
zouden worden verlaagd; verzoekt de 
Commissie prioriteit toe te kennen aan de 
ontwikkeling van de interne markt voor 
online-diensten;

17. onderstreept de noodzaak van een 
grondige evaluatie van het effect van de 
dienstenrichtlijn voor de kwaliteit van de 
dienstverlening en de mogelijkheden van 
openbare instanties om 
openbaredienstvereisten op te leggen aan 
dienstverleners; beklemtoont dat voor 
betere mogelijkheden moet worden 
gezorgd om procedures online te doen, 
omdat de operationele kosten voor 
ondernemingen daardoor flink zouden 
worden verlaagd; verzoekt de Commissie 
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prioriteit toe te kennen aan de ontwikkeling 
van de interne markt voor online-diensten;

Or. en

Amendement 192
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. onderstreept de noodzaak van een 
goede implementatie van de 
dienstenrichtlijn en het belang van de 
mogelijkheid om procedures online te 
kunnen doen, omdat de operationele 
kosten voor ondernemingen daardoor flink 
zouden worden verlaagd; verzoekt de 
Commissie prioriteit toe te kennen aan de 
ontwikkeling van de interne markt voor 
online-diensten;

17. onderstreept de noodzaak van een 
goede implementatie van de 
dienstenrichtlijn, met inbegrip van het 
opzetten van volledig operationele "één-
loketten" die in de mogelijkheid voorzien 
om procedures online te doen en 
formaliteiten online af te wikkelen, 
waardoor de operationele kosten voor 
ondernemingen flink kunnen worden 
verlaagd en de interne markt voor 
diensten kan worden gestimuleerd; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
samen te werken en op basis van het 
proces van wederzijdse evaluatie verdere 
stappen te doen in de ontwikkeling van de 
interne markt voor diensten; verzoekt de 
Commissie prioriteit toe te kennen aan de 
ontwikkeling van de interne markt voor 
online-diensten;

Or. en

Amendement 193
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. onderstreept de noodzaak van een 17. onderstreept de noodzaak van een 
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goede implementatie van de 
dienstenrichtlijn en het belang van de 
mogelijkheid om procedures online te 
kunnen doen, omdat de operationele kosten 
voor ondernemingen daardoor flink zouden 
worden verlaagd; verzoekt de Commissie 
prioriteit toe te kennen aan de ontwikkeling 
van de interne markt voor online-diensten;

volledige en juiste implementatie van de 
dienstenrichtlijn en het belang van de 
mogelijkheid om procedures online te 
kunnen doen, omdat de operationele kosten 
voor ondernemingen daardoor flink zouden 
worden verlaagd; verzoekt de Commissie 
prioriteit toe te kennen aan de ontwikkeling 
van de interne markt voor online-diensten;

Or. fr

Amendement 194
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is van mening dat de 
dienstensector een centraal onderdeel van 
de interne markt vormt; betwijfelt dat de 
dienstenrichtlijn voor een hoge kwaliteit 
van de dienstverlening in Europa zal 
zorgen; dringt er bij de Commissie op aan 
het effect van de richtlijn opnieuw te 
evalueren in het kader van de komende 
beoordeling met betrekking tot de 
beginselen van universaliteit, 
betaalbaarheid, continuïteit, kwaliteit en 
beschikbaarheid; spoort de lidstaten aan 
de openbare sector te versterken en 
openbare diensten van hoge kwaliteit te 
verlenen aan de burgers;

Or. en

Amendement 195
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie een 
beschermend wettelijk kader te 
presenteren voor sociale diensten van 
algemeen belang en diensten van 
algemeen economisch belang die de kern 
van het Europees sociaal model vormen, 
om ervoor te zorgen dat alle taken op dit 
gebied worden uitgevoerd krachtens de 
bepalingen van het Verdrag van Lissabon 
en met inachtneming van het 
subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel; 

Or. fr

Amendement 196
Eva-Britt Svensson, Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie te werken aan 
de totstandkoming van de sector 
bedrijfsdiensten en de noodzakelijke 
regelgevingsmaatregelen te nemen om het 
MKB te beschermen tegen oneerlijke 
handelspraktijken van grotere 
ondernemingen in de detailhandelssector;

18. verzoekt de Commissie te werken aan 
de totstandkoming van de sector 
bedrijfsdiensten en de noodzakelijke 
regelgevingsmaatregelen te nemen om het 
MKB te beschermen tegen oneerlijke 
concurrentie van grotere ondernemingen 
in de detailhandelssector;

Or. en

Amendement 197
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 
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Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie te werken aan 
de totstandkoming van de sector 
bedrijfsdiensten en de noodzakelijke 
regelgevingsmaatregelen te nemen om het 
MKB te beschermen tegen oneerlijke 
handelspraktijken van grotere 
ondernemingen in de detailhandelssector;

18. verzoekt de Commissie te werken aan 
de totstandkoming van de sector 
bedrijfsdiensten en de positie en het 
concurrentievermogen van het MKB in de 
detailhandelssector te bevorderen;

Or. en

Amendement 198
Othmar Karas, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Cristian Silviu Buşoi, Anja 
Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Philippe Juvin, Konstantinos 
Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie te werken aan 
de totstandkoming van de sector 
bedrijfsdiensten en de noodzakelijke 
regelgevingsmaatregelen te nemen om het 
MKB te beschermen tegen oneerlijke 
handelspraktijken van grotere 
ondernemingen in de detailhandelssector;

18. verzoekt de Commissie te werken aan 
de totstandkoming van de sector 
bedrijfsdiensten en de noodzakelijke 
regelgevingsmaatregelen te nemen om het 
MKB te beschermen tegen oneerlijke 
handelspraktijken van grotere 
ondernemingen in de detailhandelssector;
herinnert aan zijn resolutie 2008/2126 
(INI) en dringt er nogmaals bij de 
Commissie op aan met een voorstel te 
komen ter bestrijding van misleidende 
praktijken van ondernemingen achter 
bedrijvengidsen;

Or. en

Amendement 199
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 
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Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie te werken aan 
de totstandkoming van de sector 
bedrijfsdiensten en de noodzakelijke 
regelgevingsmaatregelen te nemen om het 
MKB te beschermen tegen oneerlijke 
handelspraktijken van grotere 
ondernemingen in de detailhandelssector;

18. verzoekt de Commissie te werken aan 
de totstandkoming van de sector 
bedrijfsdiensten en de noodzakelijke 
regelgevingsmaatregelen te nemen om het 
MKB te beschermen tegen oneerlijke 
handelspraktijken van grotere 
ondernemingen;

Or. da

Amendement 200
Patrizia Toia, Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling en uitvoering van een breed 
scala van sociale diensten van algemeen 
belang door ondernemingen van de 
sociale economie te stimuleren en te 
steunen;

Or. en

Amendement 201
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. pleit voor de instelling van 
bemiddelingsbureaus ter bepaling van de 
financiële behoeften die zijn verbonden 
aan innovatieve en duurzame projecten 
(met name voor diensten van algemeen 
economisch belang), zodat zij 
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gemakkelijker en onder betere 
voorwaarden toegang krijgen tot de 
financiële markten;

Or. en

Amendement 202
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is verheugd dat de Commissie zich 
inspant om recentelijk aangenomen 
nationale wetgeving te bestuderen die 
Europese ondernemingen belemmert, 
bijvoorbeeld door de detailhandel ervan te 
weerhouden in andere lidstaten van zijn 
internemarktrechten gebruik te maken; 
verzoekt de Commissie diepgaand 
onderzoek te blijven doen naar wettelijke 
bepalingen op het gebied van handel en 
belastingen die een discriminatie van 
buitenlandse EU-bedrijven inhouden;

Or. en

Amendement 203
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie om bij de 
raadpleging van de belanghebbenden een 
definitie te geven van kennelijke 
oneerlijke handelspraktijken in de 
detailhandelssector; vraagt de Commissie 
om op basis daarvan gegevens te 
verzamelen over feitelijke gevallen van 
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oneerlijke handelspraktijken; verzoekt de 
Commissie een grondige analyse te maken 
van de bestaande nationale maatregelen 
ter bestrijding van oneerlijke 
handelspraktijken in de detailhandel en 
om op basis daarvan verdere maatregelen 
voor te stellen op het gebied van 
mededinging en contractvrijheid;

Or. en

Amendement 204
Anna Maria Corazza Bildt, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. benadrukt dat een 
onsamenhangend betalingssysteem een 
belemmering vormt voor de 
grensoverschrijdende handel; verzoekt de 
Commissie te blijven werken aan de 
verbetering van het SEPA-systeem 
teneinde een fundamentele, voor alle 
kaarten werkende betalingsdienst te 
definiëren, teneinde voor transparantie bij 
de transactiekosten en een vermindering 
van de afwikkelingsvergoedingen binnen 
de EU te zorgen;

Or. en

Amendement 205
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een voorstel te 
doen voor een wettelijk kader voor 

Schrappen
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dienstenconcessies dat zorgt voor 
transparantie, een doeltreffende 
juridische bescherming van indieners van 
blijken van belangstelling, en juridische 
zekerheid;

Or. de

Amendement 206
Edvard Kožušník

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een voorstel te 
doen voor een wettelijk kader voor 
dienstenconcessies dat zorgt voor 
transparantie, een doeltreffende 
juridische bescherming van indieners van 
blijken van belangstelling, en juridische 
zekerheid;

Schrappen

Or. en

Amendement 207
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een voorstel te 
doen voor een wettelijk kader voor 
dienstenconcessies dat zorgt voor 
transparantie, een doeltreffende 
juridische bescherming van indieners van 
blijken van belangstelling, en juridische 
zekerheid;

19. herinnert aan het verslag van de 
Commissie interne markt en 
consumentenbescherming (A7-0151/2010) 
over nieuwe ontwikkelingen bij 
overheidsopdrachten; herhaalt dat 
eventuele wetsvoorstellen met betrekking 
tot concessieovereenkomsten voor 
diensten alleen gerechtvaardigd zijn als 
middel tegen verstoringen van het 
functioneren van de interne markt, en 
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merkt op dat dergelijke verstoringen tot op 
heden nog niet geconstateerd zijn en dat 
rechtshandelingen ten aanzien van 
concessieovereenkomsten voor diensten 
dan ook niet nodig zijn zolang deze niet 
bedoeld zijn voor een aantoonbare 
verbetering van het functioneren van de 
interne markt;

Or. en

Amendement 208
Philippe Juvin, Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een voorstel te 
doen voor een wettelijk kader voor 
dienstenconcessies dat zorgt voor
transparantie, een doeltreffende juridische 
bescherming van indieners van blijken 
van belangstelling, en juridische 
zekerheid;

19. neemt nota van het voornemen van de 
Commissie om een wettelijk kader voor 
dienstenconcessies vast te stellen; 
herinnert eraan dat de uit het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie voortvloeiende beginselen, zoals 
transparantie, gelijke behandeling, 
evenredigheid, non-discriminatie en 
wederzijdse erkenning, thans reeds van 
toepassing zijn op dienstenconcessies; 
herinnert aan het standpunt dat het 
Europees Parlement met betrekking tot 
een initiatief betreffende 
dienstenconcessies heeft ingenomen in 
zijn resolutie van 18 mei 2010 over 
nieuwe ontwikkelingen bij 
overheidsopdrachten, volgens welke een 
wetgevingsinitiatief alleen 
gerechtvaardigd zou zijn op grond van 
eventuele verstoringen van het 
functioneren van de interne markt en een 
dergelijk wetgevingsinitiatief onnodig lijkt 
te zijn aangezien dergelijke verstoringen 
tot op heden nog niet geconstateerd zijn;

Or. en
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Amendement 209
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een voorstel te 
doen voor een wettelijk kader voor 
dienstenconcessies dat zorgt voor 
transparantie, een doeltreffende 
juridische bescherming van indieners van 
blijken van belangstelling, en juridische 
zekerheid;

19. benadrukt dat een 
wetgevingshandeling inzake
dienstenconcessies onnodig is, gezien de 
duidelijkheid die door de toepasselijke 
rechtspraak van het EHvJ wordt geboden;

Or. en

Amendement 210
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een voorstel te 
doen voor een wettelijk kader voor 
dienstenconcessies dat zorgt voor 
transparantie, een doeltreffende juridische 
bescherming van indieners van blijken van 
belangstelling, en juridische zekerheid;

19. herinnert aan zijn resolutie 2009/2175 
(INI) en verzoekt de Commissie om alleen 
een voorstel te doen voor een wettelijk 
kader voor dienstenconcessies indien de in 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie vastgestelde algemene 
beginselen (discriminatieverbod, beginsel 
van gelijke behandeling en transparantie) 
niet op bevredigende wijze voor 
transparantie, een doeltreffende juridische 
bescherming van indieners van blijken van 
belangstelling, en juridische zekerheid
zouden zorgen en indien ernstige 
verstoringen van de concurrentie een 
dergelijk wettelijk kader noodzakelijk 
zouden maken; 

Or. en
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Amendement 211
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een voorstel te 
doen voor een wettelijk kader voor 
dienstenconcessies dat zorgt voor 
transparantie, een doeltreffende juridische 
bescherming van indieners van blijken van 
belangstelling, en juridische zekerheid;

19. verzoekt de Commissie een passend
voorstel te doen voor een wettelijk kader 
voor dienstenconcessies dat erop is gericht 
de bestaande verstoringen van de vrijheid 
van dienstverlening aan te pakken en
zorgt voor transparantie, gelijke 
behandeling, een doeltreffende juridische 
bescherming van economische actoren in 
de hele EU en juridische zekerheid;

Or. en

Amendement 212
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een voorstel te 
doen voor een wettelijk kader voor 
dienstenconcessies dat zorgt voor 
transparantie, een doeltreffende juridische 
bescherming van indieners van blijken van 
belangstelling, en juridische zekerheid;

19. is van mening dat ieder
wetgevingsvoorstel over
dienstenconcessies een wettelijk kader zou 
moeten bieden dat zorgt voor 
transparantie, een doeltreffende juridische 
bescherming van indieners van blijken van 
belangstelling en aanbesteders en 
juridische zekerheid, waarbij naar 
behoren rekening wordt gehouden met de 
actuele jurisprudentie van het Hof;

Or. fr
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Amendement 213
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een voorstel te 
doen voor een wettelijk kader voor 
dienstenconcessies dat zorgt voor 
transparantie, een doeltreffende juridische 
bescherming van indieners van blijken 
van belangstelling, en juridische 
zekerheid;

19. is in beginsel verheugd over elk 
initiatief inzake concessies die tot een 
openstelling van de markt en een 
versterking van de mededinging 
bijdragen; geeft in overweging dat een
Europees wettelijk kader voor 
dienstenconcessies alleen meer 
transparantie, juridische zekerheid, 
kostenbesparingen voor gemeenten en 
kwaliteitsverbetering kan opleveren als 
aan bepaalde voorwaarden wordt 
voldaan; vreest evenwel dat een 
overkoepelende Europese regeling tot een 
bevoorrechting van openbare instellingen 
en gemengde ondernemingen bij de 
gunning van concessies zou leiden en niet 
voldoende rekening zou houden met de 
uiteenlopende marktstructuren en 
behoeften van marktdeelnemers in de 
verschillende economische sectoren en de 
verschillende lidstaten; verzoekt de 
Commissie derhalve het 
subsidiariteitsbeginsel in acht te nemen en 
af te zien van een wetgevingsvoorstel 
inzake dienstenconcessies;

Or. de

Amendement 214
Othmar Karas, Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter 
Mayer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept het belang van een goede Schrappen
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implementatie van de richtlijn 
beroepskwalificaties; verzoekt de 
Commissie met klem voorstellen te doen 
voor maatregelen voor de ontwikkeling 
van pan-Europese beroepsbewijzen, 
indien van toepassing;

Or. en

Amendement 215
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept het belang van een goede 
implementatie van de richtlijn 
beroepskwalificaties; verzoekt de 
Commissie met klem voorstellen te doen 
voor maatregelen voor de ontwikkeling 
van pan-Europese beroepsbewijzen, 
indien van toepassing;

Schrappen

Or. en

Amendement 216
Edvard Kožušník

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept het belang van een goede 
implementatie van de richtlijn 
beroepskwalificaties; verzoekt de 
Commissie met klem voorstellen te doen 
voor maatregelen voor de ontwikkeling 
van pan-Europese beroepsbewijzen, 
indien van toepassing;

Schrappen

Or. en
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Amendement 217
Philippe Juvin, Catherine Soullie, Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept het belang van een goede 
implementatie van de richtlijn 
beroepskwalificaties; verzoekt de 
Commissie met klem voorstellen te doen 
voor maatregelen voor de ontwikkeling van 
pan-Europese beroepsbewijzen, indien van 
toepassing;

20. onderstreept het belang van een goede 
implementatie van de richtlijn 
beroepskwalificaties; verzoekt de 
Commissie met klem voorstellen te doen 
voor maatregelen voor de ontwikkeling van 
pan-Europese beroepsbewijzen, indien van 
toepassing, en daarbij de bescherming van 
persoonsgegevens te waarborgen;

Or. en

Amendement 218
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept het belang van een goede 
implementatie van de richtlijn 
beroepskwalificaties; verzoekt de 
Commissie met klem voorstellen te doen 
voor maatregelen voor de ontwikkeling van 
pan-Europese beroepsbewijzen, indien van 
toepassing;

20. onderstreept het belang van een goede 
implementatie van de richtlijn 
beroepskwalificaties en is verheugd over 
het werk dat is verricht met het oog op de 
herziening daarvan; verzoekt de 
Commissie met klem voorstellen te doen 
voor maatregelen voor de ontwikkeling van 
pan-Europese beroepsbewijzen, indien van 
toepassing, met name voor 
gereglementeerde beroepen of beroepen 
waar het risico op fraude het grootst is en 
het meeste gevaar oplevert;

Or. fr
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Amendement 219
Ildikó Gáll-Pelcz, János Áder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. doet een dringend beroep op de 
Commissie om in samenwerking met de 
door de lidstaten aangewezen nationale 
coördinatiediensten en de organisaties 
van de sociale partners op communautair 
niveau, met passende en regelmatige 
tussenpozen de onderling 
overeengekomen communautaire 
functiebeschrijvingen en de vergelijkende 
tabellen betreffende de vergelijkbaarheid 
van de getuigschriften van 
vakbekwaamheid te herzien en bij te 
werken; zo nodig voorstellen voor een 
meer efficiënte werking van het systeem te 
doen, met inbegrip van de andere 
maatregelen, waardoor de 
vergelijkbaarheid van de opleidingen kan 
worden verbeterd.

Or. hu

Amendement 220
Pascal Canfin, Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd over het voornemen van 
de Commissie om het normalisatiekader, 
waaronder voor diensten, te hervormen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 221
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om het normalisatiekader, 
waaronder voor diensten, te hervormen;

21. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om het normalisatiekader, 
waaronder voor diensten, te hervormen;
benadrukt dat de normalisatie van 
diensten op gebieden waar dit doelmatig is 
gebleken moet worden gebruikt om tot de 
voltooiing van de interne markt bij te 
dragen, waarbij met name met de 
behoeften van kleine en middelgrote 
ondernemingen ten volle rekening moet 
worden gehouden;

Or. de

Amendement 222
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Catherine Soullie, Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept het belang van de externe 
dimensie van de interne markt en met name 
van de samenwerking op het gebied van 
regelgeving met de belangrijkste 
handelspartners gericht op bevordering van 
convergentie van de regelgeving, 
totstandbrenging van equivalentie van de 
regelgevingen van derde landen en de 
ruimere goedkeuring van internationale 
normen;

22. onderstreept het belang van de externe 
dimensie van de interne markt en met name 
van zowel bilaterale als multilaterale
samenwerking op het gebied van 
regelgeving met de belangrijkste 
handelspartners gericht op bevordering van 
convergentie van de regelgeving, 
totstandbrenging van equivalentie van de 
regelgevingen van derde landen en de 
ruimere goedkeuring van internationale 
normen; hamert op de noodzaak om voor 
grotere loyaliteit in het internationale 
handelsverkeer te zorgen door naleving 
van het beginsel van wederkerigheid, met 
name op het gebied van 
overheidsopdrachten, het 
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mededingingsbeleid en intellectuele-
eigendomsrechten;

Or. en

Amendement 223
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept het belang van de externe 
dimensie van de interne markt en met name 
van de samenwerking op het gebied van 
regelgeving met de belangrijkste 
handelspartners gericht op bevordering van 
convergentie van de regelgeving, 
totstandbrenging van equivalentie van de 
regelgevingen van derde landen en de 
ruimere goedkeuring van internationale 
normen;

22. onderstreept het belang van de externe 
dimensie van de interne markt en met name 
van de samenwerking op het gebied van 
regelgeving met de belangrijkste 
handelspartners gericht op bevordering van 
convergentie van de regelgeving, 
totstandbrenging van equivalentie van de 
regelgevingen van derde landen en de 
ruimere goedkeuring van internationale 
normen, met name op sociaal en 
milieugebied;

Or. fr

Amendement 224
Rafał Trzaskowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept het belang van de externe 
dimensie van de interne markt en met name 
van de samenwerking op het gebied van 
regelgeving met de belangrijkste 
handelspartners gericht op bevordering van 
convergentie van de regelgeving, 
totstandbrenging van equivalentie van de 
regelgevingen van derde landen en de 
ruimere goedkeuring van internationale 

22. onderstreept het belang van de externe 
dimensie van de interne markt en met name 
van de samenwerking op het gebied van 
regelgeving met de belangrijkste 
handelspartners gericht op bevordering van 
convergentie van de regelgeving, 
totstandbrenging van equivalentie van de 
regelgevingen van derde landen en de 
ruimere goedkeuring van internationale 
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normen; normen; spoort de Commissie aan om de 
bestaande overeenkomsten met derde 
landen te onderzoeken die elementen van 
de interne markt bevatten die zich tot over 
de grenzen van de EU uitstrekken, 
teneinde na te gaan in welke mate zij 
rechtszekerheid bieden voor hen die 
potentieel in het genot van dergelijke 
bepalingen komen;

Or. en

Amendement 225
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt dat diensten van 
algemeen economisch belang en sociale 
diensten van algemeen belang 
fundamentele rechten van de Europese 
burgers vertegenwoordigen en 
grondpijlers van de Europese sociale 
markteconomie vormen (en tijdens de 
crisis als schokbreker dienen voor burgers 
en ondernemingen) en verzoekt om een 
wettelijk kader voor DAEB – op basis van 
artikel 14 van het VWEU en protocol 26 
daarbij – teneinde rechtsonzekerheid te 
voorkomen, te waarborgen dat de 
overheid deze diensten op een wijze kan 
aanbieden, uitvoeren en organiseren die 
aan de behoeften van de gebruikers 
voldoet, en te zorgen voor een betaalbare 
toegang tot kwalitatief hoogstaande 
universele diensten op het gebied van 
openbaar vervoer, energie- en 
watervoorziening, huisvesting en bancaire 
diensten; (voorstel 25);

Or. en
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Amendement 226
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de Commissie nieuwe 
mogelijkheden te verkennen om de 
toegang voor Europese ondernemingen 
tot de markten voor overheidsopdrachten 
buiten de EU te verbeteren, teneinde voor 
een gelijk speelveld te zorgen voor 
Europese en buitenlandse bedrijven die 
om overheidsopdrachten concurreren;

Or. en

Amendement 227
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

II. Centrale prioriteiten
22 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het belang van innovatie voor 
sterke en duurzame groei te erkennen 
door te waarborgen dat innovatie naar 
behoren wordt gefinancierd, met name 
door Europese projectobligaties in te 
voeren en door middel van een wettelijk 
kader dat risicokapitaalfondsen de 
mogelijkheid geeft om overal in de Unie 
vrijelijk te investeren;

Or. en
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Amendement 228
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. wijst op het belang van een 
herziening van de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten en publiek-private 
partnerschappen, teneinde slimme, 
duurzame en inclusieve groei op de 
interne markt en voor lokale 
gemeenschappen te bevorderen; 
benadrukt de noodzaak van duidelijke 
wetgeving die rekening houdt met het 
recht om sociale en milieuclausules vast 
te stellen, de toegang van het MKB tot 
deze markten vergemakkelijkt en  
rechtszekerheid voor aanbestedende 
diensten schept, in overeenstemming met 
de vigerende rechtspraak inzake 
dienstenconcessies; onderstreept de 
noodzaak van een wetgevingsinstrument 
betreffende de nakoming van de 
verplichtingen van de Europese Unie in 
verband met internationale 
overheidsopdrachten, teneinde voor de 
nodige wederkerigheid en transparantie te 
zorgen; benadrukt dat de toenemende 
concurrentiedruk in het bedrijfsleven tot 
ernstige schendingen van mensenrechten 
en arbeidsrechten en grote schade aan het 
milieu heeft geleid; dringt er derhalve op 
aan om in handelsovereenkomsten een 
bindende clausule betreffende de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van ondernemingen op te nemen; 
(voorstellen 17 en 24)

Or. en
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Amendement 229
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 quater. wijst op de noodzaak om over te 
gaan tot een zekere mate van 
belastingharmonisatie – ter voorkoming 
van de verstorende en oneerlijke 
belastingconcurrentie die ten koste gaat 
van sociale bescherming en van de 
inkomsten van de lidstaten – teneinde de 
arbeidslasten te verlichten en prikkels te 
bieden voor werkgelegenheid, innovatie 
en langdurige investeringen, met name in 
de vorm van harmonisatie van de 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting en coördinatie 
van de BTW-tarieven; (voorstel 19);

Or. en

Amendement 230
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 quater. benadrukt dat de invoering van 
het EU-octrooi en een uniform systeem 
voor geschillenbeslechting evenals van 
een beter systeem voor het beheer van 
auteursrechten van beslissend belang is 
voor de bevordering van innovatie en 
creativiteit op de interne markt;

Or. en
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Amendement 231
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 quinquies. herinnert eraan dat op 
financiële diensten geen BTW wordt 
geheven; is van mening dat financiële 
diensten en activiteiten onderworpen 
dienen te worden aan een adequaat 
heffingssysteem en -tarief; verzoekt 
derhalve om de invoering van een 
financiële transactiebelasting, die door 
het terugdringen van speculatie de 
werking van de markt zou verbeteren en 
zou bijdragen tot de financiering van 
openbare goederen, langdurige 
investeringen in groei, werkgelegenheid 
en sociale insluiting, en de staatsschulden 
op evenwichtige wijze zou helpen 
verminderen; meent dat een dergelijke 
financiële transactiebelasting zo breed 
mogelijk dient te worden toegepast of, 
indien dit niet gebeurt, in een eerste stap 
door de Commissie op EU-niveau dient te 
worden ingevoerd via een concreet 
wetgevingsvoorstel;

Or. en

Amendement 232
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 quinquies. benadrukt de noodzaak om 
de toegang van het MKB tot de 
kapitaalmarkten te verbeteren en de 
bestaande fiscale hinderpalen voor hun 
grensoverschrijdende activiteiten uit de 
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weg te ruimen door een duidelijker BTW-
kader en een gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor 
de vennootschapsbelasting vast te stellen, 
teneinde het ondernemingsklimaat op de 
interne markt te verbeteren;

Or. en

Amendement 233
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 sexies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 sexies. wijst op het belang om de reële 
economie en langdurige investeringen in 
groei en banen te bevorderen door middel 
van innovatieve 
financieringsinstrumenten; pleit derhalve 
voor de invoering van euro-
projectobligaties ter stimulering van 
strategische projecten in de hele EU, met 
name op het gebied van energie, vervoer 
en digitale en O&O-infrastructuur, voor 
Europese wetgeving inzake 
risicokapitaalfondsen en 
langetermijnspaarregelingen ter 
financiering van innovatieve en 
werkgelegenheid scheppende sectoren, en 
voor het vergemakkelijken van de toegang 
tot financiering voor het MKB, zowel door 
het aansporen van banken om leningen te 
verstrekken als door de oprichting van 
een Europees netwerk van specifieke en 
gereglementeerde beurzen; (voorstellen 15 
en 16);

Or. en
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Amendement 234
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 septies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 septies. verzoekt om de versterking van 
de bestrijding van namaak, als 
belangrijke factor voor werkgelegenheid 
en groei, en van de veiligheid van 
consumenten door verbetering van de 
samenwerking tussen douanediensten en 
gepaste voorlichting aan consumenten, 
met name over namaakproducten die via 
het internet worden verkocht, en de 
intensivering van de dialoog over deze 
kwesties en het "made in"-vraagstuk met 
de handelspartners, met name China; 
(voorstel 3);

Or. en

Amendement 235
Bernadette Vergnaud, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 octies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 octies. pleit voor de totstandbrenging 
van een interne markt voor online-
audiovisuele goederen die een adequate 
vergoeding voor rechthebbenden 
waarborgt en zodoende op een zo breed 
mogelijke toegang tot culturele goederen 
gericht is; dringt aan op specifieke 
maatregelen ter vergroting van het 
vertrouwen van ondernemers en 
consumenten in de e-handel (zoals de 
richtlijn inzake e-handtekeningen), 
teneinde het potentieel van de markt voor 
e-handel te verhogen en de bescherming 
van persoonsgegevens en de privésfeer op 
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het internet te verbeteren; (voorstellen 2 
en 5); 

Or. en

Amendement 236
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
alle noodzakelijke maatregelen te nemen 
om de ontwikkeling van de elektronische 
handel op de interne markt te stimuleren;

Or. en

Amendement 237
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. verzoekt de Commissie 
wetgevingsinstrumenten voor te stellen 
om de gunningsprocedures voor 
overheidsopdrachten flexibeler en minder 
bureaucratisch te maken, zodat de 
deelname van het MKB aan 
aanbestedingen vergemakkelijkt wordt; 
spoort de lidstaten aan 
overheidsopdrachten te gebruiken om de 
markt voor innovatieve en groene 
technologie te stimuleren;

Or. en


