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Amendement 1
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
van 13 april 2011, getiteld "Single Market 
Act – Twaalf hefbomen om de groei aan 
te jagen en het vertrouwen te versterken –
"Samenwerken om nieuwe groei te 
creëren""(COM(2011)0206),

Or. en

Amendement 2
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Visum 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 
7 september 2010 over redelijke inkomens 
voor landbouwers: Een beter werkende 
voedselvoorzieningsketen in Europa¹,

¹ Aangenomen teksten, P7_TA_(2010)0302.

Or. en

Amendement 3
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Visum 28 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
van 28 oktober 2009 over een beter 
werkende voedselvoorzieningsketen in 
Europa (COM(2009)0591),

Or. en

Amendement 4
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de protectionistische 
tendensen in Europa een alarmerende 
omvang hebben bereikt,

Schrappen

Or. en

Amendement 5
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de protectionistische 
tendensen in Europa een alarmerende 
omvang hebben bereikt,

A. overwegende dat protectionisme moet 
worden voorkomen, speciaal in tijden van 
crisis, om volledig de vruchten van de 
interne markt te kunnen plukken,

Or. en

Amendement 6
Heide Rühle
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Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de 
detailhandelsmarkt, als voorname 
energieverbruiker en afvalproducent, een 
beslissende bijdrage aan de duurzaamheid 
kan leveren, waaronder de EU 20-20-20 
energiedoelstellingen, 

Or. en

Amendement 7
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat het commerciële 
potentieel van de grensoverschrijdende 
online-handel zich vanwege verschillende 
belemmeringen, zoals taalbarrières, 
gebrek aan vertrouwen in de 
systeembeveiliging, inadequate en 
ontoereikende informatie, ontbreken van 
administratieve coördinatie en 
samenwerking, nog niet voldoende 
concretiseert, waardoor de consument 
slechts ongaarne online van 
detailhandelaren in andere lidstaten koopt 
en detailhandelaren aarzelen om online 
over grenzen heen te verkopen,

Or. en

Amendement 8
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat landbouwers 
een steeds geringer deel ontvangen van de 
toegevoegde waarde die door de 
voedselvoorzieningsketen wordt 
gegenereerd, terwijl het aandeel van de 
voedingsmiddelenindustrie, de 
groothandel en de detailhandel groter is 
geworden en overwegende dat een goed 
functionerende voedselvoorzieningsketen 
noodzakelijk is om te waarborgen dat de 
landbouwsector op de lange termijn zijn 
doelstellingen kan verwezenlijken,

Or. en

Amendement 9
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept dat de detailhandelssector 
een drijvende kracht is voor groei, 
concurrentievermogen en werkgelegenheid 
in Europa en een voorname functie heeft 
bij het nastreven van de doelen van de 
EU 2020-strategie;

1. onderstreept dat de detailhandelssector 
een drijvende kracht is voor groei, 
concurrentievermogen en werkgelegenheid 
in Europa en een uiterst belangrijke
functie heeft bij het nastreven van de 
doelen van de EU 2020-strategie;

Or. hu

Amendement 11
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de handels- en 2. constateert dat de handels- en 
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distributiemarkt uiteenlopende en moderne 
manieren biedt om goederen en diensten te 
verkopen, bijdraagt aan de 
keuzemogelijkheden voor de consument en
flexibele werkgelegenheidskansen biedt, 
met name aan jongeren;

distributiemarkt uiteenlopende en moderne 
manieren biedt om goederen en diensten te 
verkopen, bijdraagt aan de 
keuzemogelijkheden voor de consument en 
tevens flexibele werkgelegenheidskansen 
biedt, met name aan jongeren; onderstreept 
de noodzaak te investeren in arbeid die 
een grote vakbekwaamheid vereist, 
aangezien dit aan de verdere ontwikkeling 
van de sector zal bijdragen;

Or. en

Amendement 12
Pier Antonio Panzeri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de handels- en 
distributiemarkt uiteenlopende en moderne 
manieren biedt om goederen en diensten te 
verkopen, bijdraagt aan de 
keuzemogelijkheden voor de consument en
flexibele werkgelegenheidskansen biedt, 
met name aan jongeren;

2. benadrukt dat de handels- en 
distributiemarkt uiteenlopende en moderne 
manieren biedt om goederen en diensten te 
verkopen, bijdraagt aan de 
keuzemogelijkheden voor de consument en 
werkgelegenheidskansen biedt, met name 
aan jongeren;

Or. it

Amendement 13
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de handels- en 
distributiemarkt uiteenlopende en moderne 
manieren biedt om goederen en diensten te 
verkopen, bijdraagt aan de 
keuzemogelijkheden voor de consument en 

2. benadrukt dat de handels- en 
distributiemarkt uiteenlopende en moderne 
manieren biedt om goederen en diensten te 
kopen en te verkopen, bijdraagt aan de 
keuzemogelijkheden voor de consument en 
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flexibele werkgelegenheidskansen biedt, 
met name aan jongeren;

flexibele werkgelegenheidskansen biedt, 
met name aan jongeren;

Or. en

Amendement 14
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de handels- en 
distributiemarkt uiteenlopende en moderne 
manieren biedt om goederen en diensten te 
verkopen, bijdraagt aan de 
keuzemogelijkheden voor de consument en 
flexibele werkgelegenheidskansen biedt,
met name aan jongeren;

2. benadrukt dat de handels- en 
distributiemarkt uiteenlopende en moderne 
manieren biedt om goederen en diensten te 
kopen en te verkopen die bijdragen aan de 
keuzemogelijkheden voor de consument en 
flexibele werkgelegenheidskansen bieden, 
met name aan jongeren en andere groepen 
langdurig werklozen; is van oordeel dat 
een verdere verbetering van de koop- en 
verkoopprocessen in de voorzieningsketen 
van de handels- en distributiemarkt, van 
marktonderzoek en product marketing tot 
betrekkingen met de leverancier, logistiek, 
voorraadbeheer en de behandeling van 
goederen met gebreken en klachten van 
de consument, ook de concurrentiepositie 
van de detailhandelssector van de EU zal 
verbeteren, de prijzen voor de consument 
zal drukken en de servicekwaliteit zal 
verhogen;

Or. en

Amendement 15
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. constateert dat het aantal personen 
dat per vierkante meter in een 
detailhandelszaak te werk is gesteld 
vermindert bij een vergroting van het 
winkeloppervlak, en benadrukt daarom 
dat vooral kleine winkels bijdragen aan 
het scheppen van meer banen;

Or. en

Amendement 17
Pier Antonio Panzeri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vraagt de EU-instellingen het 
allerhoogste politieke gewicht aan de 
detailhandelssector, als pijler van de Single 
Market Act, toe te kennen;

3. vraagt de EU-instellingen passend
politieke gewicht aan de 
detailhandelssector, als pijler van de Single 
Market Act, toe te kennen;

Or. it

Amendement 18
Pier Antonio Panzeri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vraagt de EU-instellingen het 
allerhoogste politieke gewicht aan de 
detailhandelssector, als pijler van de Single 
Market Act, toe te kennen;

3. vraagt de EU-instellingen het 
allerhoogste politieke gewicht aan de 
detailhandelssector, als belangrijk aspect
van de Single Market Act, toe te kennen;

Or. it
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Amendement 19
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt het dat er nog steeds ernstige 
belemmeringen zijn die de 
detailhandelssector beletten zijn volledige 
potentieel te ontplooien; wijst er met 
nadruk op dat hieraan onverwijld aandacht 
moet worden besteed;

5. betreurt het dat er nog steeds ernstige 
belemmeringen zijn die de 
detailhandelssector beletten zijn volledige 
potentieel online en offline te ontplooien 
wijst er met nadruk op dat hieraan 
onverwijld aandacht moet worden besteed;

Or. en

Amendement 21
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van oordeel dat er allereerst moet 
worden gekeken naar een doeltreffende 
handhaving van de beginselen uit het 
Verdrag, de bestaande voorschriften en 
instrumenten voor de interne markt en 
naar zelfregulering, en dat niet zozeer een 
benadering door middel van regelgeving 
moet worden gekozen;

Schrappen

Or. en

Amendement 22
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van oordeel dat er allereerst moet 7. is van oordeel dat er allereerst moet 
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worden gekeken naar een doeltreffende 
handhaving van de beginselen uit het 
Verdrag, de bestaande voorschriften en 
instrumenten voor de interne markt en naar 
zelfregulering, en dat niet zozeer een 
benadering door middel van regelgeving 
moet worden gekozen;

worden gekeken naar een doeltreffende 
handhaving van de beginselen uit het 
Verdrag, de bestaande voorschriften en 
instrumenten voor de interne markt en naar 
zelfregulering, onderstreept echter dat 
zelfregulering op zichzelf geen volledig 
vervangingsmiddel kan zijn voor 
regulering, met name in de zin van 
handhaving en sancties;

Or. en

Amendement 23
Pier Antonio Panzeri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van oordeel dat er allereerst moet 
worden gekeken naar een doeltreffende 
handhaving van de beginselen uit het 
Verdrag, de bestaande voorschriften en 
instrumenten voor de interne markt en naar 
zelfregulering, en dat niet zozeer een 
benadering door middel van regelgeving 
moet worden gekozen;

7. is van oordeel dat er allereerst moet 
worden gekeken naar een doeltreffende 
handhaving van de beginselen uit het 
Verdrag, de bestaande voorschriften en 
instrumenten voor de interne markt en naar 
zelfregulering, en dat zo nodig een 
benadering door middel van regelgeving 
moet worden gekozen;

Or. it

Amendement 24
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van oordeel dat er allereerst moet 
worden gekeken naar een doeltreffende 
handhaving van de beginselen uit het 
Verdrag, de bestaande voorschriften en 
instrumenten voor de interne markt en naar 

7. is van oordeel dat er allereerst moet 
worden gekeken naar een doeltreffende 
handhaving van de beginselen uit het 
Verdrag, de bestaande voorschriften en 
instrumenten voor de interne markt, het 
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zelfregulering, en dat niet zozeer een 
benadering door middel van regelgeving 
moet worden gekozen;

huidige regelgevingskader voor 
arbeidsvoorwaarden en naar 
zelfregulering, voordat een benadering 
door middel van regelgeving wordt 
overwogen;

Or. en

Amendement 25
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van oordeel dat er allereerst moet 
worden gekeken naar een doeltreffende 
handhaving van de beginselen uit het 
Verdrag, de bestaande voorschriften en 
instrumenten voor de interne markt en naar 
zelfregulering, en dat niet zozeer een 
benadering door middel van regelgeving
moet worden gekozen;

7. is van oordeel dat er allereerst moet 
worden gekeken naar een doeltreffende 
handhaving van de beginselen uit het
Verdrag, de bestaande voorschriften en 
instrumenten voor de interne markt en naar 
zelfregulering, en dat niet zozeer de 
effectiviteit van de geldende voorschriften
moet worden bevorderd;

Or. hu

Amendement 26
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. dringt er bij de Commissie en 
lidstaten op aan werkgevers in de 
detailhandelssector en
vertegenwoordigers van werknemers ertoe 
aan te moedigen de dialoog met elkaar 
aan te gaan om tot oplossingen op 
sectorniveau te komen die de concurrentie 
weliswaar begunstigen, doch niet ten 
koste van de werkomstandigheden en de 
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werkgelegenheid; wijst erop dat collectief 
onderhandelen wordt erkend als een 
aanjager van economische groei en 
banenschepping en dat het de 
bescherming geniet van het Handvest van 
de grondrechten; onderstreept dat het de 
taak van de overheidsautoriteiten is 
werknemers tegen misbruik te 
beschermen als er geen sociale partners 
zijn of de sociale dialoog niet 
functioneert;

Or. en

Amendement 27
Anna Hedh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. dringt er bij de Commissie en 
lidstaten op aan werkgevers in de 
detailhandelssector en 
vertegenwoordigers van werknemers ertoe 
aan te moedigen de dialoog met elkaar 
aan te gaan om tot oplossingen op 
sectorniveau te komen die de concurrentie 
weliswaar begunstigen, doch niet ten 
koste van de werkomstandigheden; wijst 
erop dat collectief onderhandelen wordt 
erkend als een aanjager van economische 
groei en banenschepping en dat het een 
sleutelrol vervult voor het bereiken van de 
doelen van de EU 2020-strategie, zodat 
het ondersteund moet worden als middel 
tot aanpassing van de behoeften van 
werkgevers en werknemers in de context 
van de huidige economische 
omstandigheden; onderstreept dat het de 
taak van de overheidsautoriteiten is 
werknemers tegen misbruik te 
beschermen als er geen sociale partners 
zijn of de sociale dialoog niet 
functioneert;
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Or. en

Amendement 29
Pier Antonio Panzeri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is er bezorgd over dat beperkende 
nationale voorschriften, uiteenlopende 
interpretaties en een ontoereikende 
handhaving hinderpalen zijn voor het vrije 
verkeer van goederen en diensten in de EU;
onderstreept dat eisen betreffende extra 
tests en registraties, niet-erkenning van 
certificaten en normen, territoriale 
leveringsbeperkingen en soortgelijke 
maatregelen extra kosten voor 
consumenten en detailhandelaren, met 
name KMO's, met zich meebrengen;

8. is er bezorgd over dat beperkende 
nationale voorschriften, uiteenlopende 
interpretaties en een ontoereikende 
handhaving hinderpalen zijn voor het vrije 
verkeer van goederen en diensten in de EU;
onderstreept dat eisen betreffende extra 
tests en registraties, niet-erkenning van 
certificaten en normen, territoriale 
leveringsbeperkingen en soortgelijke 
maatregelen, als deze niet berusten op de 
noodzaak om een sociale en/of territoriale 
functie te vervullen, extra kosten voor 
consumenten en detailhandelaren, met 
name KMO's, met zich meebrengen;

Or. it

Amendement 30
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept dat een goed 
functionerend systeem voor markttoezicht 
en certificatie door derden meer 
vertouwen bij de consument zal wekken; 

Or. en
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Amendement 31
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. dringt er bij de Commissie op aan de 
interne markt voor de detailhandel te 
verbeteren aan de hand van de 
raadpleging vooraf en achteraf van 
KMO's bij de uitvoering van maatregelen 
die van invloed zouden kunnen zijn op de 
concurrentiepositie en de 
werkgelegenheidsniveaus van 
microbedrijven en kleine ondernemingen, 
zodat de wijze waarop zij in economisch, 
sociaal en milieuopzicht functioneren, 
wordt verbeterd;

Or. en

Amendement 32
Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. ziet de noodzaak in van een verdere 
analyse van in de EU bestaande 
prijsverschillen om te zorgen voor 
transparante prijzen voor de consument, 
daarbij nationale voorschriften op het 
gebied van belastingen en arbeidsmarkten 
onverlet latend;

9. ziet de noodzaak in van een verdere 
analyse en openbaarmaking van in de EU 
bestaande prijsverschillen om te zorgen 
voor transparante prijzen voor de 
consument, daarbij nationale voorschriften 
op het gebied van belastingen en 
arbeidsmarkten onverlet latend;

Or. en

Amendement 34
Pier Antonio Panzeri
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. ziet de noodzaak in van een verdere 
analyse van in de EU bestaande 
prijsverschillen om te zorgen voor 
transparante prijzen voor de consument, 
daarbij nationale voorschriften op het 
gebied van belastingen en arbeidsmarkten 
onverlet latend;

9. ziet de noodzaak in van een verdere 
analyse van in de EU bestaande 
prijsverschillen om te zorgen voor 
transparante prijzen voor de consument, 
daarbij Europese en nationale 
voorschriften op het gebied van belastingen 
en arbeidsmarkten onverlet latend;

Or. it

Amendement 35
Morten Løkkegaard, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. ziet de noodzaak in van een verdere 
analyse van in de EU bestaande 
prijsverschillen om te zorgen voor 
transparante prijzen voor de consument,
daarbij nationale voorschriften op het 
gebied van belastingen en arbeidsmarkten 
onverlet latend;

9. ziet de noodzaak in van een verdere 
analyse van de redenen van de in de in de 
gehele voorzieningsketen bestaande 
prijsverschillen, gebaseerd op adequate 
statistische instrumenten en daarbij 
nationale voorschriften op het gebied van 
belastingen en arbeidsmarkten onverlet 
latend;

Or. en

Amendement 36
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. ziet de noodzaak in van een verdere 
analyse van in de EU bestaande 

9. ziet de noodzaak in van een verdere 
analyse van in de EU bestaande 
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prijsverschillen om te zorgen voor 
transparante prijzen voor de consument, 
daarbij nationale voorschriften op het 
gebied van belastingen en arbeidsmarkten 
onverlet latend;

prijsverschillen om te zorgen voor meer
transparante en vergelijkbare prijzen voor 
de consument, daarbij nationale 
voorschriften op het gebied van belastingen 
en arbeidsmarkten onverlet latend;
herinnert er in dit verband aan dat het 
belangrijk is op methodische wijze de 
prijzen te verzamelen van producten die in 
alle lidstaten vergelijkbaar zijn, en dat de 
nationale bureaus voor statistiek daartoe 
actief moeten samenwerken;

Or. fr

Amendement 37
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. ziet de noodzaak in van een verdere 
analyse van in de EU bestaande 
prijsverschillen om te zorgen voor 
transparante prijzen voor de consument, 
daarbij nationale voorschriften op het 
gebied van belastingen en arbeidsmarkten 
onverlet latend;

9. ziet de noodzaak in van een verdere 
analyse van in de EU bestaande 
prijsverschillen om te zorgen voor 
transparante prijzen voor de consument, 
daarbij nationale voorschriften op het 
gebied van belastingen en arbeidsmarkten 
onverlet latend; benadrukt dat het 
maximaliseren van de 
consumenteninformatie centraal moet 
staan in prijsvergelijkingen van producten 
en diensten in de hele EU;

Or. cs

Amendement 38
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt er bij de lidstaten op aan de 
interne markt volledig en op correcte wijze 
te verwezenlijken – en daartoe met name 
uitvoering te geven aan het 
goederenpakket, de dienstenrichtlijn, de 
richtlijn inzake betalingsachterstand, de 
richtlijn inzake e-handel en de "Small 
Business Act" –, overlappingen uit de weg 
te ruimen en administratieve lasten te 
verminderen;

10. dringt er bij de lidstaten op aan de 
interne markt volledig en op correcte wijze 
te verwezenlijken – en daartoe met name 
uitvoering te geven aan het 
goederenpakket, de dienstenrichtlijn, de 
richtlijn inzake betalingsachterstand, de 
richtlijn inzake e-handel, de "Small 
Business Act" en de richtlijn inzake 
oneerlijke handelspraktijken –, 
overlappingen uit de weg te ruimen en 
administratieve lasten te verminderen;

Or. en

Amendement 39
Pier Antonio Panzeri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt er bij de lidstaten op aan de 
interne markt volledig en op correcte wijze
te verwezenlijken – en daartoe met name 
uitvoering te geven aan het 
goederenpakket, de dienstenrichtlijn, de 
richtlijn inzake betalingsachterstand, de 
richtlijn inzake e-handel en de "Small 
Business Act" –, overlappingen uit de weg 
te ruimen en administratieve lasten te 
verminderen;

10. dringt er bij de lidstaten op aan de
wetgeving inzake detailhandel op de
interne markt volledig en op correcte wijze
ten uitvoer te leggen – en daartoe met 
name uitvoering te geven aan het 
goederenpakket, de dienstenrichtlijn, de 
richtlijn inzake betalingsachterstand, de 
richtlijn inzake e-handel, de "Small 
Business Act" en de sociale en 
arbeidswetgeving –, overlappingen uit de 
weg te ruimen en administratieve lasten te 
verminderen;

Or. it

Amendement 40
Morten Løkkegaard
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt er bij de lidstaten op aan de 
interne markt volledig en op correcte wijze 
te verwezenlijken – en daartoe met name 
uitvoering te geven aan het 
goederenpakket, de dienstenrichtlijn, de 
richtlijn inzake betalingsachterstand, de 
richtlijn inzake e-handel en de "Small 
Business Act" –, overlappingen uit de weg 
te ruimen en administratieve lasten te 
verminderen;

10. dringt er bij de lidstaten op aan de 
interne markt volledig en op correcte wijze 
te verwezenlijken – en daartoe met name 
uitvoering te geven aan het 
goederenpakket, de dienstenrichtlijn, de 
richtlijn inzake betalingsachterstand, de 
richtlijn inzake e-handel, de "Small 
Business Act" en de 
mededingingswetgeving –, overlappingen 
uit de weg te ruimen en administratieve 
lasten te verminderen;

Or. en

Amendement 41
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt er bij de lidstaten op aan de 
interne markt volledig en op correcte wijze 
te verwezenlijken – en daartoe met name 
uitvoering te geven aan het 
goederenpakket, de dienstenrichtlijn, de 
richtlijn inzake betalingsachterstand, de 
richtlijn inzake e-handel en de "Small 
Business Act" –, overlappingen uit de weg 
te ruimen en administratieve lasten te 
verminderen;

10. dringt er bij de lidstaten op aan de 
voorschriften en wetgeving voor de interne 
markt volledig en op correcte wijze ten 
uitvoer te leggen – en daartoe met name 
uitvoering te geven aan het 
goederenpakket, de dienstenrichtlijn, de 
richtlijn inzake betalingsachterstand, de 
richtlijn inzake e-handel, en de "Small 
Business Act" –, overlappingen uit de weg 
te ruimen en administratieve lasten te 
verminderen;

Or. en

Amendement 43
Pier Antonio Panzeri
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. spoort bedrijfsorganisaties, ondersteund 
door de Commissie, aan om 
belanghebbenden meer informatie, 
opleiding en juridisch advies te bieden over 
hun rechten en de instrumenten ten die tot 
hun beschikking staan, zoals SOLVIT;

12. spoort bedrijfsorganisaties en 
consumentenorganisaties, ondersteund 
door de Commissie, aan om 
belanghebbenden meer informatie, 
opleiding en juridisch advies te bieden over 
hun rechten en de instrumenten ten die tot 
hun beschikking staan, zoals SOLVIT;

Or. it

Amendement 44
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. spoort bedrijfsorganisaties, ondersteund 
door de Commissie, aan om 
belanghebbenden meer informatie, 
opleiding en juridisch advies te bieden over 
hun rechten en de instrumenten die tot hun 
beschikking staan, zoals SOLVIT;

12. spoort bedrijfsorganisaties, ondersteund 
door de Commissie, aan om 
belanghebbenden meer informatie, 
opleiding en juridisch advies te bieden over 
hun rechten en de instrumenten voor het 
oplossen van problemen die tot hun 
beschikking staan, zoals SOLVIT;

Or. en

Amendement 46
Pier Antonio Panzeri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat een onsamenhangend 
betalingssysteem een belemmering vormt 
voor de handel; verzoekt de Commissie het 

13. benadrukt dat een onsamenhangend 
betalingssysteem een belemmering vormt 
voor de handel; verzoekt de Commissie het 
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SEPA-systeem te verbeteren om een 
fundamentele, voor alle kaarten werkende 
betalingsdienst te ontwikkelen, voor meer 
transparantie bij de transactiekosten en een
vermindering van de 
afwikkelingsvergoedingen binnen de EU te 
zorgen en om snellere bankovermakingen 
binnen de EU te realiseren;

SEPA-systeem te verbeteren om een 
fundamentele, voor alle kaarten werkende 
betalingsdienst te ontwikkelen, voor meer 
transparantie bij de transactiekosten en een
afschaffing van de 
afwikkelingsvergoedingen binnen de EU te 
zorgen en om snellere bankovermakingen 
binnen de EU te realiseren; herinnert er 
voorts aan dat SEPA kan worden 
beschouwd als een doeltreffend 
instrument om de informele economie te 
bestrijden;

Or. it

Amendement 47
Morten Løkkegaard, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat een onsamenhangend 
betalingssysteem een belemmering vormt 
voor de handel; verzoekt de Commissie het 
SEPA-systeem te verbeteren om een 
fundamentele, voor alle kaarten werkende 
betalingsdienst te ontwikkelen, voor meer 
transparantie bij de transactiekosten en een 
vermindering van de 
afwikkelingsvergoedingen binnen de EU te 
zorgen en om snellere bankovermakingen 
binnen de EU te realiseren;

13. benadrukt dat een onsamenhangend 
betalingssysteem een belemmering vormt 
voor de handel; verzoekt de Commissie het 
SEPA-systeem te verbeteren om de 
concurrentie tussen de diverse 
betaalmiddelen te bevorderen, door 
toegangsbelemmeringen te verwijderen, 
zodat zich een fundamentele, voor alle 
kaarten werkende betalingsdienst 
ontwikkelt, voor meer transparantie bij de 
transactiekosten en het wegvallen van 
ongerechtvaardigde 
afwikkelingsvergoedingen binnen de EU te 
zorgen en om snellere bankovermakingen 
binnen de EU te realiseren;

Or. en

Amendement 48
Olga Sehnalová
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat een onsamenhangend 
betalingssysteem een belemmering vormt 
voor de handel; verzoekt de Commissie 
het SEPA-systeem te verbeteren om een 
fundamentele, voor alle kaarten werkende 
betalingsdienst te ontwikkelen, voor meer 
transparantie bij de transactiekosten en een 
vermindering van de 
afwikkelingsvergoedingen binnen de EU te 
zorgen en om snellere bankovermakingen 
binnen de EU te realiseren;

13. constateert met bezorgdheid dat de
afwikkelingsvergoedingen als een 
verborgen belasting voor handelaars en 
vooral consumenten werken; verzoekt de 
Commissie onverwijld de nodige 
maatregelen te nemen om het SEPA-
systeem te verbeteren en een 
fundamentele, voor alle kaarten werkende 
betalingsdienst te ontwikkelen, voor meer 
transparantie bij de transactiekosten en een 
vermindering van de 
afwikkelingsvergoedingen binnen de EU te 
zorgen en om snellere bankovermakingen 
binnen de EU te realiseren;

Or. cs

Amendement 49
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. ziet voor welke moeilijkheden de 
onafhankelijke detailhandelaren van 
Europa zich zien geplaatst en is van 
oordeel dat de wetgeving voor de 
detailhandel meer op aantoonbare feiten 
gebaseerd moet zijn, vooral waar het gaat 
om de noodzaak de effecten van 
wetgeving op kleine ondernemingen 
adequaat te onderzoeken en te begrijpen;

Or. en

Amendement 50
Pier Antonio Panzeri
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Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

Markttoegang voor bedrijven en 
consumenten

Markttoegang voor bedrijven en 
consumenten en betere 
arbeidsomstandigheden voor werknemers 
in de sector

Or. it

Amendement 51
Iliana Ivanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. constateert dat in sommige delen van 
het maatschappelijk middenveld 
bezorgdheid is geuit over het toenemende 
aantal winkelcentra en het afnemende 
aantal plaatselijke winkels en markten in 
afgelegen gebieden en stadscentra; 
onderstreept dat bij het plannen van 
detailhandelslocaties de keuzevrijheid van 
de consument niet mag worden opgeofferd;

14. constateert dat in sommige delen van 
het maatschappelijk middenveld 
bezorgdheid is geuit over het toenemende 
aantal winkelcentra en het afnemende 
aantal plaatselijke winkels en markten in 
afgelegen gebieden en stadscentra; 
onderstreept dat bij het plannen van 
detailhandelslocaties de keuzevrijheid van 
de consument en de toegang tot goederen 
en diensten niet mag worden opgeofferd;

Or. en

Amendement 52
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. constateert dat in sommige delen van 
het maatschappelijk middenveld 
bezorgdheid is geuit over het toenemende 

14. vestigt er de aandacht op dat in 
sommige delen van het maatschappelijk 
middenveld bezorgdheid is geuit over het 
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aantal winkelcentra en het afnemende 
aantal plaatselijke winkels en markten in 
afgelegen gebieden en stadscentra; 
onderstreept dat bij het plannen van 
detailhandelslocaties de keuzevrijheid van 
de consument niet mag worden opgeofferd;

toenemende aantal winkelcentra en het 
afnemende aantal plaatselijke winkels en 
markten in afgelegen gebieden en 
stadscentra;  onderstreept dat bij het 
plannen van detailhandelslocaties de 
keuzevrijheid van de consument niet mag 
worden opgeofferd; benadrukt verder de 
voorname rol die plaatselijke winkels en 
markten spelen bij het revitaliseren van 
plattelandsstreken en stedelijke gebieden 
en regio's, het aanknopen van sociale 
banden, het behoud van specifieke 
culturele kenmerken en het terugdringen 
van het autogebruik;

Or. en

Amendement 54
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. constateert dat in sommige delen van 
het maatschappelijk middenveld 
bezorgdheid is geuit over het toenemende 
aantal winkelcentra en het afnemende 
aantal plaatselijke winkels en markten in 
afgelegen gebieden en stadscentra; 
onderstreept dat bij het plannen van 
detailhandelslocaties de keuzevrijheid van 
de consument niet mag worden 
opgeofferd;

14. constateert dat in sommige delen van 
het maatschappelijk middenveld 
bezorgdheid is geuit over het toenemende 
aantal winkelcentra en het afnemende 
aantal plaatselijke winkels en markten in 
afgelegen gebieden en stadscentra; 
onderstreept dat de Commissie en de 
lidstaten alle passende maatregelen 
moeten nemen om dit probleem aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 55
Pier Antonio Panzeri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. constateert dat in sommige delen van 
het maatschappelijk middenveld 
bezorgdheid is geuit over het toenemende 
aantal winkelcentra en het afnemende 
aantal plaatselijke winkels en markten in 
afgelegen gebieden en stadscentra;
onderstreept dat bij het plannen van 
detailhandelslocaties de keuzevrijheid van 
de consument niet mag worden opgeofferd;

14. constateert dat in sommige delen van 
het maatschappelijk middenveld 
bezorgdheid is geuit over het toenemende 
aantal winkelcentra en het afnemende 
aantal plaatselijke winkels en markten in 
afgelegen gebieden en stadscentra;
onderstreept dat bij het plannen van 
detailhandelslocaties de keuzevrijheid van 
de consument niet mag worden opgeofferd
en dat rekening moet worden gehouden 
met de behoeften van de burgers en de 
specifieke kenmerken van de buurt;

Or. it

Amendement 56
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. constateert dat in sommige delen van 
het maatschappelijk middenveld 
bezorgdheid is geuit over het toenemende 
aantal winkelcentra en het afnemende 
aantal plaatselijke winkels en markten in 
afgelegen gebieden en stadscentra; 
onderstreept dat bij het plannen van 
detailhandelslocaties de keuzevrijheid van 
de consument niet mag worden 
opgeofferd;

14. constateert dat in sommige delen van 
het maatschappelijk middenveld 
bezorgdheid is geuit over het toenemende 
aantal winkelcentra en het afnemende 
aantal plaatselijke winkels en markten in 
afgelegen gebieden en stadscentra; 
onderstreept dat bij het plannen van 
detailhandelslocaties 
vestigingsvoorwaarden worden vastgesteld 
waarbij kleine en grote ondernemingen de 
consumenten keuzevrijheid kunnen 
bieden.

Or. en

Amendement 57
Morten Løkkegaard
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. constateert dat in sommige delen van 
het maatschappelijk middenveld 
bezorgdheid is geuit over het toenemende 
aantal winkelcentra en het afnemende 
aantal plaatselijke winkels en markten in 
afgelegen gebieden en stadscentra; 
onderstreept dat bij het plannen van 
detailhandelslocaties de keuzevrijheid van 
de consument niet mag worden 
opgeofferd;

14. constateert dat in sommige delen van 
het maatschappelijk middenveld 
bezorgdheid is geuit over het toenemende 
aantal winkelcentra en het afnemende 
aantal plaatselijke winkels en markten in 
afgelegen gebieden en stadscentra; 
onderstreept dat stedelijke planning alle 
bedrijven een structureel kader moet 
bieden om te concurreren en tegemoet te 
komen aan de vraag van de consument;

Or. en

Amendement 58
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. constateert dat in sommige delen van 
het maatschappelijk middenveld 
bezorgdheid is geuit over het toenemende 
aantal winkelcentra en het afnemende 
aantal plaatselijke winkels en markten in 
afgelegen gebieden en stadscentra;
onderstreept dat bij het plannen van 
detailhandelslocaties de keuzevrijheid van 
de consument niet mag worden opgeofferd;

14. constateert dat in sommige delen van 
het maatschappelijk middenveld 
bezorgdheid is geuit over het toenemende 
aantal winkelcentra en het afnemende 
aantal plaatselijke winkels en markten in 
afgelegen gebieden en stadscentra;
onderstreept dat bij het plannen van 
detailhandelslocaties de keuzevrijheid van 
de consument niet mag worden opgeofferd;
vraagt de Commissie een 
effectbeoordeling te verrichten van de 
voorschriften voor de vestiging van grote 
detailhandelszaken in elke lidstaat en best 
practices om de groei van 
grootwinkelbedrijven tegen te gaan;

Or. hu
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Amendement 59
Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van mening dat stimulansen om 
het stedelijke gebouwenbestand te 
renoveren, ook met gebruikmaking van de 
structuurfondsen, het mogelijk kunnen 
maken de huurprijzen te verlagen 
(publiek-private samenwerking) en de 
terugkeer kunnen bevorderen van 
bedrijven, en met name buurtwinkels, die 
de economische en sociale ontwikkeling 
in de hand werken;

Or. it

Amendement 60
Marianne Thyssen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. erkent dat de lidstaten bevoegd zijn 
voor het bepalen van hun 
winkelinplantingsbeleid; duurzaamheid, 
mobiliteit, ruimtelijke ordening en 
kernversterking zijn belangrijke motieven 
die in rekening moeten kunnen worden 
gebracht bij de beslissing over de 
toelaatbaarheid van inplanting van 
nieuwe winkels;

Or. nl

Amendement 61
Louis Grech
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. houdt staande dat 
consumenten niet de noodzakelijke 
informatie wordt geboden om goed 
geïnformeerd besluiten te nemen over 
aanbiedingen in de detailhandel, dit geldt 
vooral voor in de handel over de grenzen 
heen; vraagt de Commissie om 
consolidering van een makkelijk 
toegankelijk, gebruikersvriendelijk 
mechanisme dat gegevens bevat over de 
economische, sociale en ethische 
prestaties van detailhandelaren die zich 
op de interne markt bewegen en over hun 
prestaties op milieugebied, teneinde de 
consument in staat te stellen een betere 
keuze te maken;

Or. en

Amendement 62
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quinquies. vraagt de Commissie in 
samenwerking met de lidstaten een studie 
te verrichten naar de impact en de 
mogelijke gevolgen van de vestiging van 
hypermarkten of winkelcentra wat de 
arbeidsmarkt, KMO's en de consumenten 
betreft;

Or. el

Amendement 63
Matteo Salvini
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 sexies. neemt nota van de grote 
bezorgdheid van rondtrekkende 
straatverkopers die in de openbare ruimte 
werken over de mogelijke toepassing van 
Richtlijn 2006/123/EG in de lidstaten, 
waarbij het begrip "natuurlijke 
rijkdommen" ook zou worden uitgebreid 
tot openbare grond, waardoor 
handelsvergunningen in openbare 
ruimten in de tijd zouden worden beperkt; 
dit zou zeer nadelig zijn voor de 
werkgelegenheid, de keuzevrijheid van de 
consumenten en het voortbestaan van 
traditionele straatmarkten;

Or. it

Amendement 64
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van oordeel dat bij toegankelijkheid 
ten volle rekening moet worden gehouden 
met het subsidiariteitsbeginsel; 
onderstreept echter dat bij de lokale 
planning de dienstenrichtlijn niet mag 
worden omzeild en evenmin verborgen 
belemmeringen voor de vestiging van 
detailhandelszaken mogen worden 
gecreëerd;

15. is van oordeel dat bij toegankelijkheid 
ten volle rekening moet worden gehouden 
met het subsidiariteitsbeginsel; 
onderstreept echter dat de lokale planning 
van essentieel belang is ter voorkoming 
van de teruggang van de plaatselijke 
winkelstand in afgelegen gebieden en 
stadscentra; onderstreept dat de 
plaatselijke planning op deze wijze een 
belangrijk instrument is om de veiligheid 
en levendigheid van zowel stadscentra als 
afgelegen steden te vergroten;

Or. en
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Amendement 65
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van oordeel dat bij toegankelijkheid 
ten volle rekening moet worden gehouden 
met het subsidiariteitsbeginsel;
onderstreept echter dat bij de lokale 
planning de dienstenrichtlijn niet mag 
worden omzeild en evenmin verborgen 
belemmeringen voor de vestiging van 
detailhandelszaken mogen worden 
gecreëerd;

15. is van oordeel dat bij toegankelijkheid 
ten volle rekening moet worden gehouden 
met het subsidiariteitsbeginsel;
onderstreept echter dat bij de lokale 
planning de dienstenrichtlijn niet mag 
worden omzeild en evenmin verborgen 
belemmeringen voor de vestiging van 
detailhandelszaken mogen worden 
gecreëerd; in dit verband is het essentieel 
dat de lokale planning erop gericht is de 
burgers diensten van hoge kwaliteit te 
leveren, met bijzondere aandacht voor 
praktijken die meer fatsoenlijk werk tot 
doel hebben;

Or. it

Amendement 66
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van oordeel dat bij toegankelijkheid 
ten volle rekening moet worden gehouden 
met het subsidiariteitsbeginsel;
onderstreept echter dat bij de lokale 
planning de dienstenrichtlijn niet mag 
worden omzeild en evenmin verborgen 
belemmeringen voor de vestiging van 
detailhandelszaken mogen worden 
gecreëerd;

15. is van oordeel dat bij toegankelijkheid 
ten volle rekening moet worden gehouden 
met het subsidiariteitsbeginsel;

Or. fr
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Amendement 67
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van oordeel dat bij toegankelijkheid 
ten volle rekening moet worden gehouden 
met het subsidiariteitsbeginsel;
onderstreept echter dat bij de lokale 
planning de dienstenrichtlijn niet mag 
worden omzeild en evenmin verborgen 
belemmeringen voor de vestiging van 
detailhandelszaken mogen worden 
gecreëerd;

15. benadrukt dat de toegang tot 
detailhandelszaken van groot belang is
voor alle EU-burgers en dat plaatselijke 
bedrijven, en met name KMO's, tot de 
verwezenlijking van deze doelstelling 
bijdragen; is van oordeel dat bij 
toegankelijkheid ten volle rekening moet 
worden gehouden met het 
subsidiariteitsbeginsel; onderstreept echter 
dat bij de lokale planning de 
dienstenrichtlijn niet mag worden omzeild 
en evenmin verborgen belemmeringen 
voor de vestiging van detailhandelszaken 
mogen worden gecreëerd;

Or. el

Amendement 68
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. moedigt de plaatselijke autoriteiten 
ertoe aan zeer zorgvuldig te overwegen op 
welke locatie de uitbreiding van de 
detailhandelssector het meest duurzaam 
en doeltreffend is, en op coherente wijze 
te investeren, bij voorbeeld door alleen 
detailhandelaren toe te staan een winkel 
in het oude stadscentrum te vestigen en de 
vestiging van detailhandelsbedrijven 
buiten de stad te verbieden;

Or. en
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Amendement 69
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. onderstreept dat KMO's de 
ruggengraat van de Europese economie 
vormen en een unieke rol moeten 
vervullen door banen te scheppen, vooral 
in plattelandsgebieden, en ook innovatie 
en groei moeten bevorderen in de 
detailhandelssector in plaatselijke 
gemeenschappen in de gehele EU;

Or. en

Amendement 70
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. is bijgevolg van mening dat de 
Commissie, in samenwerking met de 
lidstaten, specifieke maatregelen moet 
voorstellen om KMO's en plaatselijke 
markten te helpen die negatieve gevolgen 
van grote winkelcentra ondervinden;

Or. el

Amendement 71
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat de e-handel een 
belangrijke aanvulling vormt op de offline-
handel en dat er passende maatregelen 
nodig zijn om gebruik te maken van zijn 
volledige potentieel; vraagt de Commissie 
om in haar komende mededeling over e-
handel onder meer in te gaan op 
maatregelen ter versterking van het 
vertrouwen, met name door 
vereenvoudiging van de registratie van 
domeinnamen in andere lidstaten dan het 
eigen land, verhoging van de veiligheid bij 
online-betalingen en vergemakkelijking 
van grensoverschrijdende 
schuldinvordering;

16. onderstreept dat de e-handel een 
belangrijke aanvulling vormt op de offline-
handel en dat er passende maatregelen 
nodig zijn om gebruik te maken van zijn 
volledige potentieel, waartoe ook de 
toegang tot het internet behoort in de 
meest afgelegen gebieden van de 
Europese Unie; vraagt de Commissie om 
in haar komende mededeling over e-handel 
onder meer in te gaan op maatregelen ter 
versterking van het vertrouwen, met name 
door vereenvoudiging van de registratie 
van domeinnamen in andere lidstaten dan 
het eigen land, verhoging van de veiligheid 
bij online-betalingen en vergemakkelijking 
van grensoverschrijdende 
schuldinvordering;

Or. en

Amendement 72
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat de e-handel een 
belangrijke aanvulling vormt op de offline-
handel en dat er passende maatregelen 
nodig zijn om gebruik te maken van zijn 
volledige potentieel; vraagt de Commissie 
om in haar komende mededeling over e-
handel onder meer in te gaan op 
maatregelen ter versterking van het 
vertrouwen, met name door 
vereenvoudiging van de registratie van 
domeinnamen in andere lidstaten dan het 
eigen land, verhoging van de veiligheid bij 
online-betalingen en vergemakkelijking 
van grensoverschrijdende 
schuldinvordering;

16. onderstreept dat de e-handel een 
belangrijke aanvulling vormt op de offline-
handel en dat er passende maatregelen 
nodig zijn om gebruik te maken van zijn 
volledige potentieel; vraagt de Commissie 
om in haar komende mededeling over e-
handel onder meer in te gaan op 
maatregelen ter versterking van het 
vertrouwen, met name door 
vereenvoudiging van de registratie van 
domeinnamen in andere lidstaten dan het 
eigen land, verhoging van de veiligheid bij 
online-betalingen en vergemakkelijking 
van grensoverschrijdende 
schuldinvordering en vraagt haar tevens 
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een voorstel voor te leggen voor een 
doeltreffend alternatief systeem voor het 
oplossen van geschillen en een 
evenwichtig mechanisme voor collectieve 
schadeloosstelling voor 
grensoverschrijdende geschillen;

Or. en

Amendement 73
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat de e-handel een 
belangrijke aanvulling vormt op de offline-
handel en dat er passende maatregelen 
nodig zijn om gebruik te maken van zijn 
volledige potentieel; vraagt de Commissie 
om in haar komende mededeling over e-
handel onder meer in te gaan op 
maatregelen ter versterking van het 
vertrouwen, met name door 
vereenvoudiging van de registratie van 
domeinnamen in andere lidstaten dan het 
eigen land, verhoging van de veiligheid bij 
online-betalingen en vergemakkelijking 
van grensoverschrijdende 
schuldinvordering;

16. onderstreept dat de e-handel een 
belangrijke aanvulling vormt op de offline-
handel en dat er passende maatregelen 
nodig zijn om gebruik te maken van zijn 
volledige potentieel; vraagt de Commissie 
om in haar komende mededeling over e-
handel onder meer in te gaan op 
maatregelen ter versterking van het 
vertrouwen, met name door 
vereenvoudiging van de registratie van 
domeinnamen in andere lidstaten dan het 
eigen land, verhoging van de veiligheid bij 
online-betalingen, vergemakkelijking van 
grensoverschrijdende schuldinvordering, 
en betere consumentenvoorlichting over 
consumentenrechten, met name wat 
herroeping en verhaalsmogelijkheden 
betreft;

Or. fr

Amendement 74
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie om een 
holistischer benadering van de 
detailhandel en vraagt haar ervoor te 
zorgen dat plaatselijke gemeenschappen, 
vooral in plattelandsgebieden in de EU, 
economisch duurzaam en sociaal met 
leven vervuld zijn;

Or. en

Amendement 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. vraagt de Commissie met spoed 
vóór eind 2011 maatregelen inzake 
alternatieve methoden voor het beslechten 
van geschillen voor te stellen om het 
vertrouwen van de consumenten en 
bedrijven te versterken;

Or. en

Amendement 76
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. betreurt dat er nog aanzienlijk aantal 
belemmeringen bestaat die de vrijheid van 
vestiging van detailhandelsbedrijven in de 
EU beperken; is vooral bezorgd over 
bepaalde nationale handels- en 
belastingwetten waarvan de facto 

Schrappen
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discriminerende effecten voor 
buitenlandse detailhandelsbedrijven 
uitgaan;

Or. en

Amendement 77
Seán Kelly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
plaatselijke gemeenschappen, vooral in 
plattelandsgebieden, aan te moedigen en 
te ondersteunen door het begunstigen van 
innovatie en groei van KMO's die een 
kernfunctie vervullen bij het behoud van 
levendige en bloeiende stadscentra in de 
diverse regio's van de EU;

Or. en

Amendement 78
Pier Antonio Panzeri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. betreurt dat er in deze sector veel 
zwartwerk bestaat, hetgeen veel 
belastingontduiking, sterke 
concurrentieverstoring en niet-naleving 
van de sociale en arbeidsregelgeving en 
collectieve overeenkomsten inhoudt, 
waardoor er geen level playing field 
tussen handelaren op de interne markt 
kan ontstaan;

Or. it
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Amendement 79
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. merkt op dat de verbetering van 
de arbeidsvoorwaarden, de strijd tegen de 
informele economie en het behoud van 
het werkgelegenheids- en 
concurrentieniveau door de behoeften van 
de handelaars en de vaardigheden van het 
personeel beter op elkaar af te stemmen, 
tot de belangrijkste uitdagingen in deze 
sector behoren;

Or. it

Amendement 80
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie robuuster op te 
treden tegen lidstaten die zich niet aan de 
beginselen van de interne markt houden, 
inbreukprocedures door middel van een 
snelle benadering te bespoedigen en het 
Europees Parlement om de zes maanden
verslag uit te brengen over opgeloste zaken 
op detailhandelsgebied;

18. verzoekt de Commissie robuuster op te 
treden tegen lidstaten die zich niet aan de 
beginselen van de interne markt houden, 
inbreukprocedures door middel van een 
snelle benadering te bespoedigen en het 
Europees Parlement jaarlijks verslag uit te 
brengen over opgeloste zaken op 
detailhandelsgebied;

Or. en

Amendement 81
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides



PE462.905v01-00 38/77 AM\865080NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. stelt met bezorgdheid vast dat 
detailhandelszaken te lijden hebben onder 
verschillende soorten misdaad, zoals 
advertentiefraude (bij voorbeeld het 
zenden van valse facturen voor 
gefingeerde advertenties aan ondernemers 
waarbij met illegale methoden zoals 
afpersing betaling wordt afgedwongen) en 
onder criminele benden die op Europees 
niveau opereren; vraagt de Commissie en 
de lidstaten om in nauwe samenwerking 
met Europol en Eurojust meer aandacht 
te besteden aan de bestrijding van deze 
vormen van misdaad;

Or. en

Amendement 82
Anna Hedh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. is van oordeel dat een eerlijke 
concurrentie ook wordt gewaarborgd door 
een stabiele werkomgeving als onderdeel 
van het Europees acquis; verzoekt de 
Commissie een onderzoek in te stellen 
naar de gevolgen van een disproportioneel 
gebruik van versnipperde arbeidsuren 
voor het economisch milieu, voor het 
evenwicht tussen arbeid en vrije tijd en 
voor de arbeidsomstandigheden, en in 
samenwerking met de sociale partners het 
initiatief voor maatregelen in dit verband 
te nemen;

Or. en



AM\865080NL.doc 39/77 PE462.905v01-00

NL

Amendement 83
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. is van oordeel dat een eerlijke 
concurrentie ook wordt gewaarborgd door 
een stabiele werkomgeving als onderdeel 
van het Europees acquis; verzoekt de 
Commissie een onderzoek in te stellen 
naar de gevolgen van een disproportioneel 
gebruik van versnipperde arbeidsuren en 
onbeperkte openingstijden voor winkels 
voor het economisch milieu, voor het 
evenwicht tussen arbeid en vrije tijd en 
voor de arbeidsomstandigheden, en in 
samenwerking met de sociale partners het 
initiatief voor maatregelen in dit verband 
te nemen;

Or. en

Amendement 84
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. verzoekt de Commissie een 
onderzoek in te stellen naar de 
detailhandelszaken en belastingvrije 
winkels in de reissector om maatregelen te 
omschrijven en zo nodig acties voor te 
stellen teneinde een eind te maken aan 
eventuele belemmeringen op 
regelgevingsterrein en administratief 
gebied die de groei en het scheppen van 
banen in deze sectoren in de weg kunnen 
staan;



PE462.905v01-00 40/77 AM\865080NL.doc

NL

Or. en

Amendement 85
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt opnieuw dat een vrije 
concurrentie en contractvrijheid de sleutel 
vormen tot een goed functionerende 
handels- en distributiemarkt;

Schrappen

Or. en

Amendement 86
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt opnieuw dat een vrije 
concurrentie en contractvrijheid de sleutel 
vormen tot een goed functionerende 
handels- en distributiemarkt;

19. benadrukt opnieuw dat een vrije 
concurrentie, contractvrijheid en een juiste 
en doeltreffende handhaving van de 
desbetreffende wetgeving de sleutel 
vormen tot een goed functionerende 
handels- en distributiemarkt

Or. en

Amendement 87
Pier Antonio Panzeri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt opnieuw dat een vrije 19. benadrukt opnieuw dat een vrije en 
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concurrentie en contractvrijheid de sleutel 
vormen tot een goed functionerende 
handels- en distributiemarkt;

eerlijke concurrentie en contractvrijheid de 
sleutel vormen tot een goed functionerende 
handels- en distributiemarkt;

Or. it

Amendement 88
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt opnieuw dat een vrije 
concurrentie en contractvrijheid de sleutel 
vormen tot een goed functionerende 
handels- en distributiemarkt;

19. benadrukt opnieuw dat een vrije 
concurrentie en contractvrijheid de sleutel 
vormen tot een goed functionerende 
handels- en distributiemarkt; stelt echter 
vast dat er van een werkelijke 
contractvrijheid geen sprake is als er een 
aanzienlijke machtsongelijkheid tussen de 
partijen bestaat;

Or. en

Amendement 89
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt opnieuw dat een vrije 
concurrentie en contractvrijheid de sleutel 
vormen tot een goed functionerende 
handels- en distributiemarkt;

19. benadrukt opnieuw dat een vrije en 
eerlijke concurrentie en contractvrijheid de 
sleutel vormen tot een goed functionerende 
handels- en distributiemarkt;

Or. en

Amendement 90
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. erkent dat elk bedrijf zijn geheel eigen 
positie op de markt inneemt, dat bedrijven 
economisch verantwoord moeten opereren 
en dat de EU economische 
kampioensondernemingen nodig heeft om 
op wereldwijde schaal te concurreren;

20. erkent dat elk bedrijf zijn geheel eigen 
positie op de markt inneemt, dat bedrijven 
economisch verantwoord moeten opereren 
en dat de EU economische 
kampioensondernemingen nodig heeft om 
op wereldwijde schaal te concurreren; doet 
tegelijkertijd een beroep op de Commissie 
haar strategie ten aanzien van de handels-
en distributiemarkt met het oog op de 
lokale producenten en de 
levensvatbaarheid van KMO's op het 
subsidiariteitsbeginsel te baseren;

Or. en

Amendement 91
Pier Antonio Panzeri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. erkent dat elk bedrijf zijn geheel eigen 
positie op de markt inneemt, dat bedrijven 
economisch verantwoord moeten opereren 
en dat de EU economische
kampioensondernemingen nodig heeft om 
op wereldwijde schaal te concurreren;

20. erkent dat elk bedrijf zijn geheel eigen 
positie op de markt inneemt, dat bedrijven 
economisch verantwoord moeten opereren 
en dat de EU concurrerende economische
actoren nodig heeft om op wereldwijde 
schaal te concurreren;

Or. it

Amendement 92
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21



AM\865080NL.doc 43/77 PE462.905v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

21. constateert echter dat er in brede kring 
zorg bestaat over marktdominantie door 
grote bedrijven die oneerlijke voorwaarden 
aan kleinere leveranciers en handelaars 
zouden opleggen, bijvoorbeeld door 
middel van selectieve 
distributiemechanismen, restrictieve 
praktijken, prijscontrole en unilaterale 
uitsluiting van producten met 
onmiddellijke ingang, zodat de 
concurrentie wordt verstoord; onderstreept 
dat de gehele aanvoerketen van de 
detailhandel door deze praktijken wordt 
beïnvloed;

21. benadrukt echter dat er in brede kring 
zorg bestaat over marktdominantie door 
grote bedrijven die oneerlijke voorwaarden 
aan kleinere leveranciers en handelaars 
kunnen opleggen, bijvoorbeeld door 
middel van selectieve 
distributiemechanismen, restrictieve 
praktijken, prijscontrole en unilaterale 
uitsluiting van producten met 
onmiddellijke ingang, zodat de 
concurrentie wordt verstoord onderstreept 
dat de gehele aanvoerketen van de 
detailhandel door deze praktijken wordt 
beïnvloed; verwerpt dergelijke praktijken 
die de concurrentie vervalsen en misbruik 
maken van de machtsongelijkheid tussen 
de economische actoren;

Or. en

Amendement 93
Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. constateert echter dat er in brede kring 
zorg bestaat over marktdominantie door 
grote bedrijven die oneerlijke voorwaarden 
aan kleinere leveranciers en handelaars
zouden opleggen, bijvoorbeeld door middel 
van selectieve distributiemechanismen, 
restrictieve praktijken, prijscontrole en 
unilaterale uitsluiting van producten met 
onmiddellijke ingang, zodat de 
concurrentie wordt verstoord; onderstreept 
dat de gehele aanvoerketen van de 
detailhandel door deze praktijken wordt 
beïnvloed;

21. constateert echter dat er in brede kring 
zorg bestaat over marktdominantie door 
grote bedrijven die oneerlijke voorwaarden 
aan kleinere leveranciers en
detailhandelaars zouden opleggen, 
bijvoorbeeld door middel van selectieve 
distributiemechanismen, territoriale 
leveringsbeperkingen en andere
restrictieve praktijken, prijscontrole en 
unilaterale uitsluiting van producten met 
onmiddellijke ingang, zodat de 
concurrentie wordt verstoord; onderstreept 
dat de gehele aanvoerketen van de 
detailhandel door deze praktijken wordt 
beïnvloed;.
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Or. es

Amendement 94
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. constateert echter dat er in brede 
kring zorg bestaat over marktdominantie 
door grote bedrijven die oneerlijke 
voorwaarden aan kleinere leveranciers en 
handelaars zouden opleggen, bijvoorbeeld 
door middel van selectieve 
distributiemechanismen, restrictieve 
praktijken, prijscontrole en unilaterale 
uitsluiting van producten met 
onmiddellijke ingang, zodat de 
concurrentie wordt verstoord; onderstreept 
dat de gehele aanvoerketen van de 
detailhandel door deze praktijken wordt 
beïnvloed;

21. waarschuwt ervoor dat op grond van 
marktdominantie door grotere actoren
oneerlijke voorwaarden aan kleinere 
leveranciers en handelaars kunnen worden 
opgelegd, bijvoorbeeld door middel van 
selectieve distributiemechanismen, 
restrictieve praktijken, prijscontrole en 
unilaterale uitsluiting van producten met 
onmiddellijke ingang, zodat de 
concurrentie wordt verstoord onderstreept 
dat de gehele aanvoerketen van de 
detailhandel door deze praktijken wordt 
beïnvloed; moedigt de lidstaten daarom 
aan actie tegen kartels te ondernemen;

Or. en

Amendement 95
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. constateert echter dat er in brede kring 
zorg bestaat over marktdominantie door 
grote bedrijven die oneerlijke voorwaarden 
aan kleinere leveranciers en handelaars 
zouden opleggen, bijvoorbeeld door middel 
van selectieve distributiemechanismen, 
restrictieve praktijken, prijscontrole en 
unilaterale uitsluiting van producten met 
onmiddellijke ingang, zodat de 
concurrentie wordt verstoord; onderstreept 

21. wijst erop dat het merendeel van de 
"business-to-business" (B2B) transacties 
zonder problemen verloopt en dat de EU 
erkent dat van sommige beperkingen, 
zoals die welke hun oorsprong vinden in 
verticale overeenkomsten in B2B-
betrekkingen, concurrentiebevorderende 
effecten kunnen uitgaan, mits voldaan 
wordt aan de voorwaarden die in de 
mededingingswetgeving zijn vastgelegd;  
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dat de gehele aanvoerketen van de 
detailhandel door deze praktijken wordt 
beïnvloed;

stelt echter vast dat er in brede kring zorg 
bestaat over marktdominantie door 
sommige actoren die oneerlijke 
voorwaarden aan zwakkere leveranciers, 
detailhandelszaken en handelaars zouden 
opleggen, bijvoorbeeld door middel van 
selectieve distributiemechanismen, 
restrictieve praktijken, geografische 
segmentatie, prijscontrole en unilaterale 
uitsluiting van producten met 
onmiddellijke ingang, zodat de 
concurrentie wordt verstoord onderstreept 
dat de gehele aanvoerketen door deze 
praktijken wordt beïnvloed;

Or. en

Amendement 96
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. constateert echter dat er in brede kring 
zorg bestaat over marktdominantie door 
grote bedrijven die oneerlijke voorwaarden 
aan kleinere leveranciers en handelaars 
zouden opleggen, bijvoorbeeld door middel 
van selectieve distributiemechanismen, 
restrictieve praktijken, prijscontrole en 
unilaterale uitsluiting van producten met 
onmiddellijke ingang, zodat de 
concurrentie wordt verstoord; onderstreept 
dat de gehele aanvoerketen van de 
detailhandel door deze praktijken wordt 
beïnvloed;

21. constateert echter dat er in brede kring 
zorg bestaat over marktdominantie door 
grote bedrijven die oneerlijke voorwaarden 
aan kleinere leveranciers en kleinere
handelaars zouden opleggen, bijvoorbeeld 
door middel van selectieve 
distributiemechanismen, restrictieve 
praktijken, territoriale segmentering,
prijscontrole en unilaterale uitsluiting van 
producten met onmiddellijke ingang, zodat 
de concurrentie wordt verstoord;
onderstreept dat de gehele aanvoerketen 
van de detailhandel door deze praktijken 
wordt beïnvloed;

Or. fr

Amendement 97
Morten Løkkegaard
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. constateert echter dat er in brede kring 
zorg bestaat over marktdominantie door 
grote bedrijven die oneerlijke voorwaarden 
aan kleinere leveranciers en handelaars
zouden opleggen, bijvoorbeeld door middel 
van selectieve distributiemechanismen, 
restrictieve praktijken, prijscontrole en 
unilaterale uitsluiting van producten met 
onmiddellijke ingang, zodat de
concurrentie wordt verstoord; onderstreept 
dat de gehele aanvoerketen van de 
detailhandel door deze praktijken wordt 
beïnvloed;

21. constateert echter dat er in brede kring 
zorg bestaat over marktdominantie door 
grote bedrijven die oneerlijke voorwaarden 
aan kleinere leveranciers en 
detailhandelszaken zouden opleggen, 
bijvoorbeeld door middel van selectieve 
distributiemechanismen, restrictieve 
praktijken, gebiedsgebonden 
leveringsbeperkingen, discriminatie van 
online-handelskanalen, prijscontrole en 
unilaterale uitsluiting van producten met 
onmiddellijke ingang, zodat de 
concurrentie wordt verstoord onderstreept 
dat de gehele aanvoerketen door deze 
praktijken wordt beïnvloed;

Or. en

Amendement 98
George Lyon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. constateert echter dat er in brede kring 
zorg bestaat over marktdominantie door 
grote bedrijven die oneerlijke voorwaarden 
aan kleinere leveranciers en handelaars 
zouden opleggen, bijvoorbeeld door middel 
van selectieve distributiemechanismen, 
restrictieve praktijken, prijscontrole en 
unilaterale uitsluiting van producten met 
onmiddellijke ingang, zodat de 
concurrentie wordt verstoord; onderstreept 
dat de gehele aanvoerketen van de 
detailhandel door deze praktijken wordt 
beïnvloed;

21. constateert echter dat er in brede kring 
zorg bestaat over marktdominantie door 
grote bedrijven die oneerlijke voorwaarden 
aan kleinere leveranciers en handelaars 
zouden opleggen, bijvoorbeeld door middel 
van selectieve distributiemechanismen, 
restrictieve praktijken, prijscontrole en 
unilaterale uitsluiting van producten met 
onmiddellijke ingang, zodat de 
concurrentie wordt verstoord; onderstreept 
dat de gehele aanvoerketen van de 
detailhandel door deze praktijken wordt 
beïnvloed; doet daarom een beroep op de 
bevoegde autoriteiten van de Commissie 
en van de lidstaten oneerlijke 
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handelspraktijken, contractuele 
praktijken en het misbruik van 
dominerende posities welke de werking 
van de interne markt schaden te 
signaleren, te beoordelen en waar nodig 
aan te pakken;  benadrukt dat indien alle 
actoren, in het bijzonder KMO's en kleine 
primaire producenten, beter worden 
doordrongen van hun contractuele 
rechten, dit zou helpen genoemde 
praktijken te voorkomen; 

Or. en

Amendement 99
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. constateert echter dat er in brede kring 
zorg bestaat over marktdominantie door 
grote bedrijven die oneerlijke voorwaarden 
aan kleinere leveranciers en handelaars 
zouden opleggen, bijvoorbeeld door middel 
van selectieve distributiemechanismen, 
restrictieve praktijken, prijscontrole en 
unilaterale uitsluiting van producten met 
onmiddellijke ingang, zodat de 
concurrentie wordt verstoord; onderstreept 
dat de gehele aanvoerketen van de 
detailhandel door deze praktijken wordt 
beïnvloed;

21. constateert echter dat er in brede kring 
zorg bestaat over marktdominantie door 
grote bedrijven die oneerlijke voorwaarden 
aan kleinere leveranciers en handelaars 
zouden opleggen, bijvoorbeeld door middel 
van ongerechtvaardigde selectieve 
distributiemechanismen, restrictieve 
praktijken, prijscontrole en unilaterale 
uitsluiting van producten met 
onmiddellijke ingang, zodat de 
concurrentie wordt verstoord;  onderstreept 
dat de gehele aanvoerketen van de 
detailhandel door deze praktijken wordt 
beïnvloed;

Or. en

Amendement 100
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. constateert echter dat er in brede kring 
zorg bestaat over marktdominantie door 
grote bedrijven die oneerlijke voorwaarden 
aan kleinere leveranciers en handelaars 
zouden opleggen, bijvoorbeeld door 
middel van selectieve 
distributiemechanismen, restrictieve 
praktijken, prijscontrole en unilaterale 
uitsluiting van producten met 
onmiddellijke ingang, zodat de 
concurrentie wordt verstoord; onderstreept 
dat de gehele aanvoerketen van de 
detailhandel door deze praktijken wordt 
beïnvloed;

21. constateert echter dat er in brede kring 
zorg bestaat over marktdominantie door 
bepaalde grote bedrijven waarvan vaak 
wordt verondersteld dat zij oneerlijke 
voorwaarden aan kleinere leveranciers en 
handelaars opleggen, bijvoorbeeld door 
middel van selectieve 
distributiemechanismen, restrictieve 
praktijken, prijscontrole en unilaterale 
uitsluiting van producten met 
onmiddellijke ingang, zodat de 
concurrentie wordt verstoord;  onderstreept 
dat de gehele aanvoerketen van de 
detailhandel door deze praktijken wordt 
beïnvloed;

Or. en

Amendement 101
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. constateert echter dat er in brede 
kring zorg bestaat over marktdominantie 
door grote bedrijven die oneerlijke 
voorwaarden aan kleinere leveranciers en 
handelaars zouden opleggen, bijvoorbeeld 
door middel van selectieve 
distributiemechanismen, restrictieve 
praktijken, prijscontrole en unilaterale 
uitsluiting van producten met
onmiddellijke ingang, zodat de 
concurrentie wordt verstoord; onderstreept 
dat de gehele aanvoerketen van de 
detailhandel door deze praktijken wordt 
beïnvloed;

21. geeft uiting aan zijn bezorgdheid over 
de marktdominantie en misbruikpraktijken 
van dominante bedrijven in de 
aanvoerketen, met inbegrip van 
detailhandelsbedrijven, die in veel 
gevallen oneerlijke voorwaarden aan 
kleinere leveranciers en handelaars zouden 
opleggen, bijvoorbeeld door middel van 
selectieve distributiemechanismen, 
restrictieve praktijken, prijscontrole te late 
betaling en unilaterale uitsluiting van 
producten met onmiddellijke ingang, zodat 
de concurrentie wordt verstoord 
onderstreept dat de kleinere actoren in de 
aanvoerketen van de detailhandel 
buitenproportioneel door deze praktijken 
worden beïnvloed;
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Or. en

Amendement 102
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. erkent dat franchising 
onafhankelijke detailhandelszaken een 
goede formule biedt om in een zeer 
concurrerende omgeving te overleven; 
stelt tot zijn bezorgdheid vast dat in de 
contracten waarmee detailhandelszaken 
de mogelijkheid wordt geboden deel te 
nemen aan een franchise steeds strengere 
voorwaarden worden gesteld, bij 
voorbeeld doordat verboden wordt na 
afloop van een franchisecontract 
gedurende een periode van een tot drie 
jaar een nieuwe winkel in dezelfde sector 
te openen;

Or. en

Amendement 103
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. erkent dat de detailhandelsmarkt 
niet alleen uit bedrijven bestaat, maar ook 
uit zijn menselijk kapitaal, werknemers en 
consumenten; vraagt de Commissie beleid 
voor alle drie groepen te bevorderen en 
daarbij de rechten en collectieve 
overeenkomsten van de werknemers in de 
EU te steunen;
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Or. en

Amendement 104
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quater. benadrukt dat het, om een 
correcte toepassing van de 
mededingingsregels te garanderen en 
misbruik van machtspositie te voorkomen, 
eerst en vooral noodzakelijk is om de 
lokale mededingingsautoriteiten te 
versterken en te zorgen voor continue en 
ononderbroken communicatielijnen en 
samenwerking tussen deze autoriteiten en 
het directoraat-generaal Concurrentie van 
de Commissie;

Or. el

Amendement 105
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quinquies. dringt er bij de Commissie 
op aan na te gaan welke gevolgen 
significante marktpenetratie door een 
enkele detailhandelaar of een klein aantal 
handelaren heeft in elke lidstaat; vraagt 
de Commissie met nadruk de mogelijkheid 
van invoering van corrigerende 
maatregelen – ten behoeve van 
leveranciers en consumenten - te 
overwegen indien de detailhandelspraktijk 
of het marktaandeel gevolgen blijken te 
hebben die schadelijk zijn voor de 
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concurrentie;

Or. en

Amendement 106
Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt dat de ontwikkeling van 
huismerken niet van invloed mag zijn op
de keuzemogelijkheden van de consument
of de uitbreidingsmogelijkheden van 
KMO's;

22. benadrukt dat de ontwikkeling van 
huismerken de keuzevrijheid van de 
consument en de 
uitbreidingsmogelijkheden van KMO's
moet bevorderen;

Or. es

Amendement 107
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt dat de ontwikkeling van 
huismerken niet van invloed mag zijn op 
de keuzemogelijkheden van de consument 
of de uitbreidingsmogelijkheden van 
KMO's;

22. benadrukt dat de ontwikkeling van 
huismerken niet van invloed mag zijn op 
de keuzemogelijkheden van de consument 
of de uitbreidingsmogelijkheden van 
KMO's, maar tot doel moet hebben de 
transparantie en de kwaliteit van de aan 
de consument verstrekte informatie te 
verbeteren;

Or. it

Amendement 108
Cristian Silviu Buşoi, Morten Løkkegaard
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt dat de ontwikkeling van 
huismerken niet van invloed mag zijn op
de keuzemogelijkheden van de consument 
of de uitbreidingsmogelijkheden van 
KMO's;

22. benadrukt dat, volgens de studie van 
het LEI-onderzoekinstituut over "De 
gevolgen van huismerken op het 
concurrentievermogen van de Europese 
voedselvoorzieningsketen", de 
ontwikkeling van huismerken een positief 
effect heeft op de keuzemogelijkheden van 
de consument en de 
uitbreidingsmogelijkheden van KMO's;

Or. en

Amendement 109
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt dat de ontwikkeling van
huismerken niet van invloed mag zijn op 
de keuzemogelijkheden van de consument
of de uitbreidingsmogelijkheden van
KMO's;

22. benadrukt dat huismerken op dergelijke 
wijze moeten worden ontwikkeld dat zij de 
keuzemogelijkheden van de consument
vergroten en KMO's
uitbreidingsmogelijkheden bieden;

Or. fr

Amendement 110
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt dat de ontwikkeling van 
huismerken niet van invloed mag zijn op
de keuzemogelijkheden van de consument 

22. benadrukt dat de ontwikkeling van 
huismerken dient voort te gaan om in een 
verbetering van de keuzemogelijkheden 
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of de uitbreidingsmogelijkheden van 
KMO's;

van de consument uit te monden en om
KMO's duidelijke innovatie- en 
uitbreidingsmogelijkheden te bieden;

Or. en

Amendement 111
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. acht "parasitair kopiëren", dat kan
voortvloeien uit de tweeledige rol van de 
detaillist als klant en als concurrent van 
fabrikanten van merkproducten, een 
onaanvaardbare praktijk die onverwijld 
moet worden aangepakt;

23. acht "parasitair kopiëren", dat kan 
voortvloeien uit de tweeledige rol van de 
detaillist als klant en als concurrent van 
fabrikanten van merkproducten, een 
onaanvaardbare praktijk die onverwijld 
door de Commissie moet worden 
aangepakt, onder meer met wetgevende 
maatregelen als dat nodig wordt geacht 
om een uniforme behandeling van 
dergelijke praktijken in de gehele EU te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 112
Cristian Silviu Buşoi, Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. acht "parasitair kopiëren", dat kan 
voortvloeien uit de tweeledige rol van de 
detaillist als klant en als concurrent van 
fabrikanten van merkproducten, een 
onaanvaardbare praktijk die onverwijld 
moet worden aangepakt;

23. acht "parasitair kopiëren" een 
onaanvaardbare praktijk die onverwijld 
moet worden aangepakt; steunt de door de 
Commissie gevraagde studie die 
helderheid moet brengen omtrent de 
rechtskaders en praktijken in verband met 
vertrouwelijke handelsinformatie en 
"parasitair kopiëren" in de 27 lidstaten 
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van de EU;

Or. en

Amendement 113
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. acht "parasitair kopiëren", dat kan 
voortvloeien uit de tweeledige rol van de 
detaillist als klant en als concurrent van 
fabrikanten van merkproducten, een 
onaanvaardbare praktijk die onverwijld 
moet worden aangepakt;

23. acht "parasitair kopiëren", dat kan 
voortvloeien uit de tweeledige rol van de 
detaillist als klant en als concurrent van 
fabrikanten van merkproducten, een 
onaanvaardbare praktijk die onverwijld 
moet worden aangepakt; is er verheugd 
over dat de Commissie een analyse 
uitvoert ter verdere verduidelijking van de 
rechtskaders en praktijken;

Or. en

Amendement 114
George Lyon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. erkent dat er behoefte is aan 
evenwichtiger betrekkingen en meer 
transparantie in de aanvoerketen van de 
detailhandel; onderstreept de noodzaak om 
van confrontatie over te gaan tot een op 
feiten gebaseerde dialoog om het 
vertrouwen te herstellen, eerlijker 
onderhandelingen mogelijk te maken en 
gelijke uitgangspunten voor iedereen vast 
te stellen;

24. erkent dat er behoefte is aan 
evenwichtiger betrekkingen en meer 
transparantie in de aanvoerketen van de 
detailhandel;  onderstreept de noodzaak om 
van confrontatie over te gaan tot een op 
feiten gebaseerde dialoog om het 
vertrouwen te herstellen, eerlijker 
onderhandelingen mogelijk te maken en 
gelijke uitgangspunten voor iedereen vast 
te stellen, zodat alle economische actoren 
in voorzieningsketens in staat worden 
gesteld van de toegevoegde waarde van 
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hun producten te profiteren en volledig de 
vruchten van de interne markt kunnen 
plukken;

Or. en

Amendement 115
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. erkent dat er behoefte is aan 
evenwichtiger betrekkingen en meer 
transparantie in de aanvoerketen van de 
detailhandel; onderstreept de noodzaak om 
van confrontatie over te gaan tot een op 
feiten gebaseerde dialoog om het 
vertrouwen te herstellen, eerlijker 
onderhandelingen mogelijk te maken en
gelijke uitgangspunten voor iedereen vast
te stellen;

24. vestigt er de aandacht op dat de 
Commissie heeft vastgesteld dat 
aanzienlijke ongelijkheden in de 
onderhandelingspositie een alledaags 
verschijnsel zijn tussen 
overeenkomstsluitende partijen in de 
voedselvoorzieningsketen, die een negatief 
effect hebben op het 
concurrentievermogen van de keten;  
dringt aan op evenwichtiger betrekkingen 
en meer transparantie in de aanvoerketen 
van de detailhandel en in het bijzonder van 
de voedselvoorzieningsketen, zodat een 
vlakker speelveld voor alle actoren in de 
keten ontstaat;

Or. en

Amendement 116
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de 
mededingingswetgeving volledig en 
coherent te handhaven en, waar dit op 

25. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de 
mededingingswetgeving volledig en 
coherent te handhaven en, waar dit op 
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nationaal niveau van toepassing is, 
hetzelfde te doen met de wetgeving tegen 
oneerlijke concurrentie en de anti-
trustwetgeving;

nationaal niveau van toepassing is, 
hetzelfde te doen met de wetgeving tegen 
oneerlijke concurrentie en de anti-
trustwetgeving; spoort de Commissie aan 
de mogelijkheden te onderzoeken om 
"business-to-business" (B2B) transacties 
op te nemen in de richtlijn inzake 
oneerlijke handelspraktijken en, mocht 
opneming niet mogelijk zijn, specifieke 
wetgeving voor te stellen; 

Or. en

Amendement 117
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de 
mededingingswetgeving volledig en 
coherent te handhaven en, waar dit op 
nationaal niveau van toepassing is, 
hetzelfde te doen met de wetgeving tegen 
oneerlijke concurrentie en de anti-
trustwetgeving;

25. verzoekt de Commissie de 
toepassingssfeer van de Europese 
mededingingswetgeving over haar huidige 
nauwe grenzen heen uit te breiden; dringt 
er bij de Commissie en de lidstaten op aan 
de mededingingswetgeving volledig en 
coherent te handhaven en, waar dit op 
nationaal niveau van toepassing is, 
hetzelfde te doen met de wetgeving tegen 
oneerlijke concurrentie en de anti-
trustwetgeving;

Or. en

Amendement 118
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. steunt de uitstekende werkzaamheden 26. steunt de uitstekende werkzaamheden 
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van het Platform van deskundigen inzake 
contractuele praktijken in B2B-relaties van 
het Forum op hoog niveau voor een beter 
functionerende voedselketen, vooral waar 
het erom gaat om op grond van gegevens 
en concrete voorbeelden te omschrijven, te 
registreren en te beoordelen wat 
ondubbelzinnig als een oneerlijke 
handelspraktijk moet worden beschouwd;

van het Platform van deskundigen inzake 
contractuele praktijken in B2B-relaties van 
het Forum op hoog niveau voor een beter 
functionerende voedselketen, vooral waar 
het erom gaat om op grond van gegevens 
en concrete voorbeelden te omschrijven, te 
registreren en te beoordelen wat 
ondubbelzinnig als een oneerlijke 
handelspraktijk moet worden beschouwd;
vraagt om een stevige steun voor 
initiatieven tot een dialoog tussen de 
partijen over dit punt;

Or. en

Amendement 119
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. steunt de uitstekende werkzaamheden 
van het Platform van deskundigen inzake 
contractuele praktijken in B2B-relaties van 
het Forum op hoog niveau voor een beter 
functionerende voedselketen, vooral waar 
het erom gaat om op grond van gegevens 
en concrete voorbeelden te omschrijven, te 
registreren en te beoordelen wat 
ondubbelzinnig als een oneerlijke 
handelspraktijk moet worden beschouwd;

26. steunt de uitstekende werkzaamheden 
van het Platform van deskundigen inzake 
contractuele praktijken in B2B-relaties van 
het Forum op hoog niveau voor een beter 
functionerende voedselketen, vooral waar 
het erom gaat om op grond van gegevens 
en concrete voorbeelden te omschrijven, te 
registreren en te beoordelen wat 
ondubbelzinnig als een oneerlijke 
handelspraktijk moet worden beschouwd;
vraagt om stevige steun voor initiatieven 
voor een dialoog hierover tussen de 
betrokken partijen;

Or. fr

Amendement 120
George Lyon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26
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Ontwerpresolutie Amendement

26. steunt de uitstekende werkzaamheden 
van het Platform van deskundigen inzake 
contractuele praktijken in B2B-relaties van 
het Forum op hoog niveau voor een beter 
functionerende voedselketen, vooral waar 
het erom gaat om op grond van gegevens 
en concrete voorbeelden te omschrijven, te 
registreren en te beoordelen wat 
ondubbelzinnig als een oneerlijke 
handelspraktijk moet worden beschouwd;

26. steunt de uitstekende werkzaamheden 
van het Platform van deskundigen inzake 
contractuele praktijken in B2B-relaties van 
het Forum op hoog niveau voor een beter 
functionerende voedselketen, vooral waar 
het erom gaat om op grond van gegevens 
en concrete voorbeelden te omschrijven, te 
registreren en te beoordelen wat 
ondubbelzinnig als een oneerlijke 
handelspraktijk moet worden beschouwd;
onderstreept ook hoe belangrijk het is te 
bepalen welke behoefte er is aan nieuwe 
instrumenten ter versterking van de 
onderhandelingspositie en 
beheerscapaciteit van de primaire 
producenten, in het bijzonder via 
producentenorganisaties, tegenover 
detailhandelaren en andere economische 
actoren met een sterke positie in de 
voedselvoorzieningsketen;

Or. en

Amendement 121
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. steunt de uitstekende werkzaamheden 
van het Platform van deskundigen inzake 
contractuele praktijken in B2B-relaties van 
het Forum op hoog niveau voor een beter 
functionerende voedselketen, vooral waar 
het erom gaat om op grond van gegevens 
en concrete voorbeelden te omschrijven, te 
registreren en te beoordelen wat 
ondubbelzinnig als een oneerlijke 
handelspraktijk moet worden beschouwd;

26. steunt de lopende werkzaamheden van 
het Platform van deskundigen inzake 
contractuele praktijken in B2B-relaties van 
het Forum op hoog niveau voor een beter 
functionerende voedselketen, vooral waar 
het erom gaat om op grond van gegevens 
en concrete voorbeelden te omschrijven, te 
registreren en te beoordelen wat 
ondubbelzinnig als een oneerlijke 
handelspraktijk moet worden beschouwd;
is er bezorgd over dat het Europees 
Parlement niet officieel betrokken is bij de 
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werkzaamheden van het Platform van 
deskundigen en het Forum op hoog 
niveau; is van oordeel dat het Parlement 
deze zaak met spoed aan de orde moet 
stellen en actief moet deelnemen aan het 
werk van het Forum;

Or. en

Amendement 122
George Lyon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. is ook verheugd over het Europees 
instrument voor de bewaking van de 
voedselprijzen van de Commissie en 
soortgelijke initiatieven van de lidstaten 
die ertoe moeten leiden dat in de 
voedselvoorzieningsketen billijke 
opbrengsten worden gerealiseerd, met een 
analyse van de kosten, processen, 
toegevoegde waarde, volumes, prijzen en 
marges in alle onderdelen van de 
voedselvoorzieningsketen;

Or. en

Amendement 123
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. erkent dat, zoals sommige
belanghebbenden hebben onderstreept, een 
bredere en horizontale benadering 
noodzakelijk is waarbij het bestreken 
terrein groter moet zijn dan alleen de 

27. is het ermee eens dat, zoals 
belanghebbenden hebben onderstreept, een 
bredere en horizontale benadering 
noodzakelijk is waarbij het bestreken 
terrein groter moet zijn dan alleen de 
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voedingsmiddelenindustrie; vraagt de 
Commissie en de bedrijfsorganisaties om 
voortbouwend op de lopende 
werkzaamheden van het Platform van 
deskundigen te onderzoeken of de 
instelling voor onbepaalde duur van een 
nieuw, op de detailhandel als geheel 
gericht forum haalbaar is;

voedingsmiddelenindustrie;  vraagt de 
Commissie en de bedrijfsorganisaties om 
voortbouwend op de lopende 
werkzaamheden van het Platform van 
deskundigen te onderzoeken of de 
instelling voor onbepaalde duur van een 
nieuw, op de detailhandel als geheel 
gericht forum haalbaar is;

Or. en

Amendement 124
Pier Antonio Panzeri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. steunt tevens met nadruk de intensieve 
werkzaamheden van organisaties van 
detaillisten en leveranciers om te komen tot 
een informele dialoog en mechanismen 
voor regelmatig overleg in verband met de 
mededingingswetgeving; is verheugd over 
hun vrijwillige initiatief tot vaststelling van 
een verklaring over algemene beginselen 
op het gebied van goede handelspraktijken 
in de gehele aanvoerketen van de 
detailhandel;

28. steunt tevens met nadruk de intensieve 
werkzaamheden van organisaties van 
detaillisten en leveranciers om te komen tot 
een dialoog en mechanismen voor 
regelmatig overleg in verband met de 
mededingingswetgeving;  is verheugd over 
hun vrijwillige initiatief tot vaststelling van 
een verklaring over algemene beginselen 
op het gebied van goede handelspraktijken, 
die ook de kwestie van maatschappelijke 
en milieuverantwoordelijkheid moet 
omvatten, in de gehele aanvoerketen van 
de detailhandel;

Or. it

Amendement 125
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. steunt tevens met nadruk de intensieve 28. steunt tevens de intensieve 
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werkzaamheden van organisaties van 
detaillisten en leveranciers om te komen tot 
een informele dialoog en mechanismen 
voor regelmatig overleg in verband met de 
mededingingswetgeving; is verheugd over 
hun vrijwillige initiatief tot vaststelling van 
een verklaring over algemene beginselen 
op het gebied van goede handelspraktijken 
in de gehele aanvoerketen van de 
detailhandel;

werkzaamheden van organisaties van 
detaillisten en leveranciers om te komen tot 
een informele dialoog en mechanismen 
voor regelmatig overleg in verband met de 
mededingingswetgeving is verheugd over 
hun vrijwillige initiatief tot vaststelling van 
een verklaring over algemene beginselen 
op het gebied van goede handelspraktijken 
in de gehele aanvoerketen van de 
detailhandel;

Or. en

Amendement 126
Cristian Silviu Buşoi, Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. stelt tot zijn bezorgdheid vast dat met 
name KMO's wegens hun economische 
afhankelijkheid en uit vrees voor 
omzetverlies niet volledig gebruik maken 
van de bestaande wettelijke instrumenten 
om hun rechten te doen gelden; vraagt de 
Commissie, de lidstaten en 
bedrijfsorganisaties na te gaan op welke 
wijze het vertrouwen in de rechtsstelsels 
kan worden hersteld en hoe de toegang tot 
deze stelsels kan worden vergemakkelijkt, 
waarbij ook de mogelijkheid anoniem 
klachten in te dienen aan de orde moet 
komen;

29. stelt tot zijn bezorgdheid vast dat met 
name KMO's wegens hun economische 
afhankelijkheid en uit vrees voor 
omzetverlies niet volledig gebruik maken 
van de bestaande wettelijke instrumenten 
om hun rechten te doen gelden; vraagt de 
Commissie, de lidstaten en 
bedrijfsorganisaties na te gaan op welke 
wijze het vertrouwen in de rechtsstelsels 
kan worden hersteld en hoe de toegang tot 
deze stelsels kan worden vergemakkelijkt, 
en daarbij alternatieve mechanismen voor 
conflictoplossing te ontwikkelen en te 
bevorderen als doeltreffende manier om 
meningsverschillen op te lossen en 
economische actoren in de 
detailhandelssector in staat te stellen 
goede zakelijke betrekkingen te 
onderhouden;

Or. en
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Amendement 127
Marianne Thyssen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. stelt tot zijn bezorgdheid vast dat met 
name KMO's wegens hun economische 
afhankelijkheid en uit vrees voor 
omzetverlies niet volledig gebruik maken 
van de bestaande wettelijke instrumenten 
om hun rechten te doen gelden; vraagt de 
Commissie, de lidstaten en 
bedrijfsorganisaties na te gaan op welke 
wijze het vertrouwen in de rechtsstelsels 
kan worden hersteld en hoe de toegang tot 
deze stelsels kan worden vergemakkelijkt, 
waarbij ook de mogelijkheid anoniem 
klachten in te dienen aan de orde moet 
komen;

29. stelt tot zijn bezorgdheid vast dat met 
name KMO's wegens hun economische 
afhankelijkheid en uit vrees voor 
omzetverlies niet volledig gebruik maken 
van de bestaande wettelijke instrumenten 
om hun rechten te doen gelden; vraagt de 
Commissie, de lidstaten en 
bedrijfsorganisaties na te gaan op welke 
wijze het vertrouwen in de rechtsstelsels 
kan worden hersteld en hoe de toegang tot 
deze stelsels kan worden vergemakkelijkt, 
waarbij ook de mogelijkheid anoniem 
klachten in te dienen aan de orde moet 
komen; is er voorts van overtuigd dat er 
verdere invulling moet gegeven worden 
aan het begrippenkader dat de eerlijke 
concurrentie zowel in verticale als 
horizontale B2B-relaties vrijwaart zodat 
werk kan gemaakt worden van een 
waarachtig level playing field voor 
ondernemingen;

Or. nl

Amendement 128
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. stelt tot zijn bezorgdheid vast dat met 
name KMO's wegens hun economische 
afhankelijkheid en uit vrees voor 
omzetverlies niet volledig gebruik maken 
van de bestaande wettelijke instrumenten 
om hun rechten te doen gelden; vraagt de 

29. stelt tot zijn bezorgdheid vast dat met 
name KMO's wegens hun economische 
afhankelijkheid en uit vrees voor 
omzetverlies niet volledig gebruik maken 
van de bestaande wettelijke instrumenten 
om hun rechten te doen gelden; vraagt de 



AM\865080NL.doc 63/77 PE462.905v01-00

NL

Commissie, de lidstaten en 
bedrijfsorganisaties na te gaan op welke 
wijze het vertrouwen in de rechtsstelsels 
kan worden hersteld en hoe de toegang tot 
deze stelsels kan worden vergemakkelijkt, 
waarbij ook de mogelijkheid anoniem 
klachten in te dienen aan de orde moet 
komen;

Commissie, de lidstaten en 
bedrijfsorganisaties na te gaan op welke 
wijze het vertrouwen in de rechtsstelsels 
kan worden hersteld en hoe de toegang tot 
deze stelsels kan worden vergemakkelijkt, 
waarbij ook de mogelijkheid anoniem
klachten in te dienen en de aanstelling van 
een EU-ombudsman voor dit terrein aan 
de orde moet komen;

Or. en

Amendement 129
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. stelt tot zijn bezorgdheid vast dat met 
name KMO's wegens hun economische 
afhankelijkheid en uit vrees voor 
omzetverlies niet volledig gebruik maken 
van de bestaande wettelijke instrumenten 
om hun rechten te doen gelden; vraagt de 
Commissie, de lidstaten en 
bedrijfsorganisaties na te gaan op welke 
wijze het vertrouwen in de rechtsstelsels 
kan worden hersteld en hoe de toegang tot 
deze stelsels kan worden vergemakkelijkt, 
waarbij ook de mogelijkheid anoniem 
klachten in te dienen aan de orde moet 
komen;

29. stelt tot zijn bezorgdheid vast dat met 
name KMO's wegens hun economische 
afhankelijkheid en uit vrees voor 
omzetverlies niet volledig gebruik maken 
van de bestaande wettelijke instrumenten 
om hun rechten te doen gelden; vraagt de 
Commissie, de lidstaten en 
bedrijfsorganisaties na te gaan op welke 
wijze het vertrouwen in de rechtsstelsels 
kan worden hersteld en hoe de toegang tot 
deze stelsels kan worden vergemakkelijkt;

Or. cs

Amendement 130
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31



PE462.905v01-00 64/77 AM\865080NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

31. is van oordeel dat er niet in de eerste 
plaats behoefte is aan nieuwe wetgeving, 
maar dat alternatieve en informele 
mechanismen voor geschillenbeslechting 
en schadevergoeding moeten worden 
onderzocht en dat moet worden beoordeeld 
of deze doeltreffend functioneren;

31. is van oordeel dat alternatieve en 
informele mechanismen voor 
geschillenbeslechting en schadevergoeding 
moeten worden onderzocht en dat moet 
worden beoordeeld of deze doeltreffend 
functioneren;

Or. en

Amendement 131
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is van oordeel dat er niet in de eerste 
plaats behoefte is aan nieuwe wetgeving, 
maar dat alternatieve en informele 
mechanismen voor geschillenbeslechting 
en schadevergoeding moeten worden 
onderzocht en dat moet worden beoordeeld 
of deze doeltreffend functioneren;

31. is van oordeel dat alternatieve en 
informele mechanismen voor 
geschillenbeslechting en collectieve 
schadevergoedingsmechanismen moeten 
worden onderzocht, in het bijzonder voor 
geschillen over de grenzen heen, en dat 
moet worden beoordeeld of deze 
doeltreffend functioneren; vraagt de 
Commissie om zo nodig met wetgeving te 
komen;

Or. en

Amendement 132
Pier Antonio Panzeri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is van oordeel dat er niet in de eerste 
plaats behoefte is aan nieuwe wetgeving,

31. is van oordeel dat er, in aanvulling op
nieuwe wetgeving, alternatieve en 
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maar dat alternatieve en informele 
mechanismen voor geschillenbeslechting 
en schadevergoeding moeten worden 
onderzocht en dat moet worden 
beoordeeld of deze doeltreffend 
functioneren;

informele mechanismen voor 
geschillenbeslechting en schadevergoeding 
moeten worden onderzocht;

Or. it

Amendement 133
George Lyon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is van oordeel dat er niet in de eerste 
plaats behoefte is aan nieuwe wetgeving, 
maar dat alternatieve en informele 
mechanismen voor geschillenbeslechting 
en schadevergoeding moeten worden 
onderzocht en dat moet worden beoordeeld 
of deze doeltreffend functioneren;

31. is van oordeel dat alternatieve en 
informele mechanismen voor 
geschillenbeslechting en schadevergoeding 
moeten worden onderzocht en dat moet 
worden beoordeeld of deze doeltreffend 
functioneren; stelt in dit verband voor dat 
de lidstaten "business-to-
business"gedragscodes voor goede 
commerciële en contractuele praktijken 
voor de werking van hun 
voedselvoorzieningsketen vaststellen en 
hun acties op EU-niveau coördineren, en 
moedigt de lidstaten aan ombudsmannen 
aan te stellen om klachten te onderzoeken, 
deze codes te handhaven, als 
scheidsrechter bij geschillen op te treden 
en aanbevelingen te doen over de vraag 
hoe de naleving van wetgeving en 
vrijwillige codes kan worden verbeterd;

Or. en

Amendement 134
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31
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Ontwerpresolutie Amendement

31. is van oordeel dat er niet in de eerste 
plaats behoefte is aan nieuwe wetgeving, 
maar dat alternatieve en informele
mechanismen voor geschillenbeslechting
en schadevergoeding moeten worden 
onderzocht en dat moet worden 
beoordeeld of deze doeltreffend
functioneren;

31. vraagt de Commissie het nodige te 
doen om onverwijld pan-Europese
alternatieve mechanismen voor 
geschillenbeslechting in te voeren, die 
voor zowel consumenten als 
detailhandelaren een doeltreffend middel 
kunnen zijn om geschillen te beslechten;

Or. cs

Amendement 135
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is van oordeel dat er niet in de eerste 
plaats behoefte is aan nieuwe wetgeving, 
maar dat alternatieve en informele 
mechanismen voor geschillenbeslechting 
en schadevergoeding moeten worden 
onderzocht en dat moet worden 
beoordeeld of deze doeltreffend 
functioneren;

31. vraagt de Commissie om een grondige 
beoordeling van de doeltreffendheid van 
de instrumenten die alle actoren in de 
voorzieningsketen ten dienste staan voor 
het oplossen van problemen in verband 
met de gevolgen van marktdominantie in 
de keten, teneinde corrigerende 
maatregelen in te voeren, met inbegrip 
van, indien nodig, voorstellen voor 
wetgeving;

Or. en

Amendement 136
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. vraagt de Commissie en degenen die Schrappen
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in de aanvoerketen van de detailhandel 
actief zijn het Parlement jaarlijks verslag 
uit te brengen over de in de bestaande 
platforms en mechanismen voor een 
informele dialoog bereikte vooruitgang; 
stelt voor de resultaten te bespreken op 
een jaarlijkse door zijn Commissie interne 
markt en consumentenbescherming te 
organiseren Ronde Tafel voor de handels-
en distributiemarkt;

Or. en

Amendement 137
Pier Antonio Panzeri

Ontwerpresolutie
Kopje 5

Ontwerpresolutie Amendement

Bevorderen van efficiëntie en
duurzaamheid – innovatieve praktijken

Bevorderen van concurrentievermogen, 
maatschappelijke duurzaamheid en 
milieuduurzaamheid

Or. it

Amendement 138
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. verheugt zich over het feit dat 
detaillisten en leveranciers duidelijk 
hebben getoond zich verantwoordelijk 
voor het milieu te voelen en steunt hen in 
de verplichtingen die zij ten aanzien van 
een duurzaam verbruik op zich hebben 
genomen;

33. benadrukt de verantwoordelijkheid 
van de detailhandelssector op het gebied 
van duurzaamheid, met name ten aanzien 
van afval, energieverbruik, vervoer en 
CO2-productie; is ingenomen met de 
verplichtingen die de detailhandelaren ten
aanzien van een duurzaam verbruik reeds 
op zich hebben genomen, maar is van 
oordeel dat verdere inspanningen 
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noodzakelijk zijn;

Or. en

Amendement 139
Pier Antonio Panzeri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. verheugt zich over het feit dat 
detaillisten en leveranciers duidelijk 
hebben getoond zich verantwoordelijk voor 
het milieu te voelen en steunt hen in de 
verplichtingen die zij ten aanzien van een 
duurzaam verbruik op zich hebben 
genomen;

33. verheugt zich over het feit dat 
detaillisten en leveranciers duidelijk 
hebben getoond zich verantwoordelijk voor 
het milieu te voelen en steunt hen in de 
verplichtingen die zij ten aanzien van een 
duurzaam verbruik op zich hebben 
genomen, die deel moeten uitmaken van 
een breder concept van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen dat meer 
aandacht schenkt aan maatschappelijke 
kwesties en milieukwesties, toegang tot 
producten en diensten en eerlijke 
handelspraktijken;

Or. it

Amendement 140
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. vraagt de Commissie om op EU-
niveau een gemeenschappelijke 
methodiek te ontwikkelen ter evaluatie 
van de gevolgen voor het milieu van 
verkochte diensten en producten, zoals 
aangegeven in zijn resolutie over een 
interne markt voor ondernemingen en 
groei, gebaseerd op de gehele levenscyclus 
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van een product, vooral met het oog op 
voorkoming van het gebruik van 
onnauwkeurige en onvergelijkbare 
etiketten, die de Europese consument 
zouden kunnen misleiden en de werking 
van de interne markt zouden kunnen 
verstoren; 

Or. en

Amendement 141
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt de toonaangevende rol van 
detaillisten en leveranciers bij onderzoek 
en ontwikkeling; spoort hen aan in nieuwe
technologieën te investeren ter verdere 
verbetering van logistiek en vervoer, 
energie-efficiëntie, verwijdering van afval 
en verpakkingsmateriaal, en tot 
uitwisseling van optimale praktijken;

34. benadrukt de toonaangevende rol van 
detaillisten en leveranciers bij innovatie, 
onderzoek en ontwikkeling;  onderstreept 
dat de gehele sector het niveau van de 
investeringen in innovatieve technologieën 
en praktijken moet blijven opvoeren ter 
verdere verbetering van het 
concurrentievermogen in de 
voorzieningsketen, waaronder moeten 
vallen: logistiek en vervoer, energie-
efficiëntie, verpakking, verwijdering van 
afval en productrecycling, en optimale 
praktijken moet uitwisselen.

Or. en

Amendement 142
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. onderstreept de noodzaak het 
gebruik van etiketten met informatie over 
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duurzaamheidsaspecten van producten 
verder te analyseren ter vereenvoudiging, 
harmonisering en verlaging van de kosten 
van versnippering voor het bedrijfsleven 
en de consumenten;

Or. en

Amendement 143
Pier Antonio Panzeri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. vraagt de belanghebbenden om verdere 
initiatieven ter voorkoming van 
voedselafval;

35. vraagt de belanghebbenden innovatieve 
handelspraktijken toe te passen die de 
voorkeur geven aan lokale 
kwaliteitsproducten, zoals "nul 
kilometer"-praktijken, die het voordeel 
bieden dat zij de lokale productie helpen 
ontwikkelen, de productkwaliteit verhogen 
en de werkgelegenheid behouden, en
verdere initiatieven ter voorkoming van 
voedselafval te nemen;

Or. it

Amendement 144
Pier Antonio Panzeri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. benadrukt dat coöperatieven een 
belangrijke rol spelen in het 
distributiesysteem van de detailhandel, 
aangezien zij een alternatief 
handelsmodel vormen dat tot economisch 
pluralisme bijdraagt doordat het toegang, 
adequate prijzen en kwaliteit garandeert, 
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de lokale productie benut en stabiele en 
fatsoenlijke banen schept;

Or. it

Amendement 145
Olga Sehnalová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 ter. uit zijn bezorgdheid over de druk 
die supermarktketens uitoefenen om de 
levensmiddelenprijzen naar beneden te 
drijven ten koste van de kwaliteit, hetgeen 
kan bijdragen tot de verslechterende 
volksgezondheid en de daaruit 
resulterende stijging van de uitgaven in de 
gezondheidszorg in verscheidene 
lidstaten; is van mening dat 
consumenteninformatie en -voorlichting 
een centrale rol moeten spelen bij het 
oplossen van dit probleem;

Or. cs

Amendement 146
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. is verheugd over het akkoord tussen 
EuroCommerce en UNI-Europa, dat 
aantoont dat de sociale dialoog goed 
functioneert in de handel; erkent dat er 
meer nodig is om de voorlichting van de 
consument over de sociale 
verantwoordelijkheid van de handels- en 
distributiemarkt te vergroten, investeringen 

36. is verheugd over het akkoord tussen 
EuroCommerce en UNI-Europa, dat 
aantoont dat de sociale dialoog goed 
functioneert in de handel; erkent dat er 
meer nodig is om de voorlichting van de 
consument over de sociale 
verantwoordelijkheid van de handels- en 
distributiemarkt te vergroten, investeringen 
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in nieuwe technologieën af te stemmen op 
het menselijk kapitaal en de informele 
economie te bestrijden;

in nieuwe technologieën af te stemmen op 
het menselijk kapitaal, met name door 
competentieontwikkeling, en de informele 
economie te bestrijden;

Or. en

Amendement 147
Pier Antonio Panzeri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. benadrukt dat er een discrepantie 
is tussen de vaardigheden waaraan de 
sector behoefte heeft en de vaardigheden 
die op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn; 
wijst op de noodzaak van scholings- en 
samenwerkingsprojecten waaraan alle 
belanghebbenden deelnemen om te 
anticiperen op de behoeften aan 
vaardigheden en met het effect van 
nieuwe technologieën om te gaan; 

Or. it

Amendement 148
Pier Antonio Panzeri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. verzoekt de Commissie een uitgebreid 
Europees actieplan voor de handels- en 
distributiemarkt voor te bereiden om een 
strategie uit te werken, verder te bouwen 
op hetgeen reeds bereikt werd en nog 
bestaande vraagstukken aan te pakken met
sectorspecifieke aanbevelingen;

37. verzoekt de Commissie een uitgebreid 
Europees actieplan voor de handels- en 
distributiemarkt voor te bereiden om een 
strategie uit te werken, verder te bouwen 
op hetgeen reeds bereikt werd en nog 
bestaande vraagstukken aan te pakken met
specifieke aanbevelingen voor de 
verschillende sectoren;
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Or. it

Amendement 149
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. verzoekt de Commissie een uitgebreid 
Europees actieplan voor de handels- en 
distributiemarkt voor te bereiden om een 
strategie uit te werken, verder te bouwen 
op hetgeen reeds bereikt werd en nog 
bestaande vraagstukken aan te pakken met 
sectorspecifieke aanbevelingen;

37. verzoekt de Commissie om in 
samenspraak met de detailhandelssector
een uitgebreid Europees actieplan voor de 
handels- en distributiemarkt voor te 
bereiden om een strategie uit te werken, 
verder te bouwen op hetgeen reeds bereikt 
werd en nog bestaande vraagstukken aan te 
pakken met sectorspecifieke 
aanbevelingen;

Or. fr

Amendement 150
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. verzoekt de Commissie een uitgebreid 
Europees actieplan voor de handels- en 
distributiemarkt voor te bereiden om een 
strategie uit te werken, verder te bouwen 
op hetgeen reeds bereikt werd en nog 
bestaande vraagstukken aan te pakken met 
sectorspecifieke aanbevelingen;

37. verzoekt de Commissie om in 
samenspraak met de detailhandelssector 
een uitgebreid Europees actieplan voor de 
handels- en distributiemarkt voor te 
bereiden om een strategie uit te werken, 
verder te bouwen op hetgeen reeds bereikt 
werd en nog bestaande vraagstukken aan te 
pakken met sectorspecifieke 
aanbevelingen;

Or. en
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Amendement 151
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. verzoekt de Commissie een uitgebreid 
Europees actieplan voor de handels- en 
distributiemarkt voor te bereiden om een 
strategie uit te werken, verder te bouwen 
op hetgeen reeds bereikt werd en nog 
bestaande vraagstukken aan te pakken met 
sectorspecifieke aanbevelingen;

37. verzoekt de Commissie om in 
samenspraak met de detailhandelssector 
een uitgebreid Europees actieplan voor de 
handels- en distributiemarkt voor te 
bereiden om een strategie uit te werken, 
verder te bouwen op hetgeen reeds bereikt 
werd en nog bestaande vraagstukken aan te 
pakken met sectorspecifieke 
aanbevelingen; onderstreept dat in dit 
actieplan onder meer moet worden 
ingegaan op de reeds door de Commissie 
ontwikkelde initiatieven om deze 
prioriteiten te onderzoeken, zoals het 
Forum op hoog niveau voor een beter 
functionerende voedselketen, initiatieven 
voor de strategie inzake natuurlijke 
hulpbronnen en relevante voorstellen 
voor de "Single Market Act"; stelt voor de 
follow-up van de voorgestelde acties in het 
actieplan te presenteren en te bespreken 
op de eerste rondetafel van de handels- en 
distributiemarkt;

Or. en

Amendement 152
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. verzoekt de Commissie een uitgebreid 
Europees actieplan voor de handels- en 
distributiemarkt voor te bereiden om een 
strategie uit te werken, verder te bouwen 
op hetgeen reeds bereikt werd en nog 

37. verzoekt de Commissie een uitgebreid 
Europees actieplan voor de handels- en 
distributiemarkt voor te bereiden om een 
strategie uit te werken, verder te bouwen 
op hetgeen reeds bereikt werd en nog 
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bestaande vraagstukken aan te pakken met 
sectorspecifieke aanbevelingen;

bestaande vraagstukken aan te pakken met 
sectorspecifieke aanbevelingen;
verwelkomt dat het Parlement dit initiatief 
heeft gesteund in zijn resolutie over een 
interne markt voor ondernemingen en 
groei;

Or. en

Amendement 153
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. vraagt de Commissie in het 
actieplan onder meer de volgende punten 
aan de orde te stellen:
1) aanpak van het toenemende probleem 
van de toegang tot een goed programma 
betaalbare producten voor de dagelijkse 
behoeften, vooral voor ouderen, mensen 
die op het platteland leven en/of niet-
autobezitters,
2) ontwikkelen van een EU-
referentiekader voor etiketten met 
informatie over duurzaamheidsaspecten 
van producten, met inbegrip van de 
ecologische voetafdruk van goederen, om 
de versnippering van de markt op te 
vangen en een methode te ontwikkelen 
voor het analyseren van de 
levenscycluskosten van producten,
3) ontwikkelen van een EU-kader voor 
consumenteninformatie dat de consument 
toegang geeft tot betrouwbare, 
transparante en vergelijkbare informatie 
over het aanbod van de detailhandel in de 
gehele EU, met inbegrip van de sociale 
verantwoordelijkheid van 
detailhandelaren, zodat de consument 
beter geïnformeerd zijn keuze kan maken,
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4) waarborgen van de juiste uitvoering 
van wetgeving inzake behoorlijke 
arbeidsomstandigheden, vooral voor 
vrouwen, ploegendienst- en 
deeltijdwerkers, en zo nodig voorstellen 
van nieuwe of herziene wetgeving,
5) voorbereiden van voorstellen om er 
vóór juni 2013 voor te zorgen dat 
distributiebedrijven vergelijkbare niveaus 
van bescherming krijgen als agenten, bij 
voorbeeld een uitbreiding van het 
toepassingsterrein van Richtlijn 
86/653/EEG van de Raad inzake de 
coördinatie van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake zelfstandige 
handelsagenten, teneinde alle 
distributieovereenkomsten hieronder te 
laten vallen;

Or. en

Amendement 154
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 ter. vraagt de Commissie jaarlijks aan 
het Parlement verslag uit te brengen over 
de vooruitgang die bij de uitvoering van 
het Europees actieplan voor de handels-
en distributiemarkt is bereikt; stelt voor de 
resultaten te bespreken op een jaarlijkse 
door zijn Commissie interne markt en 
consumentenbescherming te organiseren 
Ronde Tafel voor de handels- en 
distributiemarkt;

Or. en

Amendement 155
Iliana Ivanova
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. spoort detailhandelaren en leveranciers 
aan actief deel te nemen aan een open, 
constructieve en doorlopende dialoog om 
tot pragmatische oplossingen te komen; 
nodigt de EU-instellingen uit dit proces 
actief te ondersteunen;

38. spoort detailhandelaren en leveranciers 
aan actief deel te nemen aan een open, 
constructieve en doorlopende dialoog om 
tot pragmatische oplossingen te komen; 
nodigt de lidstaten en de EU-instellingen 
uit dit proces actief te ondersteunen;

Or. en


