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Amendement 1
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien Richtlijn 2005/36/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 7 
september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties1,

Or. en

Amendement 2
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat activiteiten die onder 
de dienstenrichtlijn vallen, 40% uitmaken 
van het bbp en de werkgelegenheid van de 
EU,

B. overwegende dat activiteiten die onder 
de dienstenrichtlijn vallen, 40% uitmaken 
van het bbp en de werkgelegenheid van de 
EU, en overwegende dat deze activiteiten 
echter ook een van de belangrijkste niet 
benutte mogelijkheden vertegenwoordigen 
voor economische groei en nieuwe 
bronnen van werkgelegenheid in de EU, 
aangezien er nog steeds veel 
belemmeringen voor de handel in 
diensten aanwezig zijn op de interne 
markt,

Or. lt

Amendement 3
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

                                               
1 PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.
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Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat diensten de motor 
zijn van de economieën in de lidstaten 
vanwege de creatie van banen, groei en 
innovatie, en dat daarom een goed 
werkende en geïntegreerde interne markt 
voor diensten des te meer nodig is in het 
licht van de huidige economische en 
financiële crisis en als voorwaarde voor 
herstel,

Or. nl

Amendement 4
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het belangrijk is 
dat de negatieve gevolgen van de 
dienstenrichtlijn voor sociale rechten 
worden aangepakt door middel van een 
"Monti II-verordening",

Or. en

Amendement 5
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de omzetting van de 
dienstenrichtlijn een uitdaging is voor de 
autoriteiten van de lidstaten, maar ook een 
sterke grondslag vormt voor de 
ontwikkeling van bestuurlijke 
samenwerking,

D. overwegende dat hoewel een tijdige en 
correcte omzetting van de dienstenrichtlijn 
een uitdaging is voor de autoriteiten van de 
lidstaten, deze wel noodzakelijk is, en dat 
deze tevens een sterke grondslag vormt 
voor de ontwikkeling van bestuurlijke 
samenwerking tussen de lidstaten,

Or. nl
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Amendement 6
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie over het in de dienstenrichtlijn 
vastgelegde proces van wederzijdse 
beoordeling en erkent de aanzienlijke 
hoeveelheid werk die is verzet door de 
Commissie en, bovenal, de lidstaten;

1. verwelkomt de mededeling van de 
Commissie over het in de dienstenrichtlijn 
vastgelegde proces van wederzijdse 
beoordeling en erkent de aanzienlijke 
hoeveelheid werk die is verzet door de 
Commissie en, bovenal, de nationale 
autoriteiten van de lidstaten, met inbegrip 
van de plaatselijke en regionale 
autoriteiten;

Or. en

Amendement 7
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat een werkende interne 
dienstenmarkt een voorwaarde is voor het 
genereren van groei en werkgelegenheid in 
Europa;

2. onderstreept dat een werkende interne 
dienstenmarkt een voorwaarde is voor het 
genereren van groei en fatsoenlijke 
werkgelegenheid in Europa;

Or. en

Amendement 8
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat een werkende interne 
dienstenmarkt een voorwaarde is voor het 
genereren van groei en werkgelegenheid in 
Europa;

2. onderstreept dat een werkende interne 
dienstenmarkt een voorwaarde is voor het 
genereren van groei en werkgelegenheid in 
Europa; wijst erop dat het totale potentieel 
van de interne dienstenmarkt nog niet 
volledig werd aangeboord, aangezien als 
gevolg van marktbeperkingen in de 
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lidstaten slechts een klein deel van de 
kmo's grensoverschrijdende diensten 
levert;

Or. lt

Amendement 9
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat een werkende interne 
dienstenmarkt een voorwaarde is voor het 
genereren van groei en werkgelegenheid in 
Europa;

2. onderstreept dat een werkende interne 
dienstenmarkt een voorwaarde is voor het 
genereren van groei, werkgelegenheid en
innovatie in Europa en voor het behoud 
van de competitieve rol die Europa speelt 
op het wereldtoneel;

Or. nl

Amendement 10
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de complete en 
onverkorte tenuitvoerlegging van de 
dienstenrichtlijn in alle lidstaten en de 
invoering van volledig werkende één-
loketten, de eerste prioriteiten zijn voor het 
bewerkstelligen van een interne 
dienstenmarkt;

3. is van mening dat de complete en 
onverkorte tenuitvoerlegging van de 
dienstenrichtlijn in alle lidstaten en de 
invoering van volledig werkende één-
loketten, de eerste prioriteiten zijn voor het 
bewerkstelligen van een interne 
dienstenmarkt; vraagt daarom te 
onderzoeken of de informatie aan de één-
loketten naast in de moedertaal ook in het 
Engels zou kunnen worden verstrekt voor 
dienstverleners en dienstafnemers uit 
andere lidstaten en of een elektronische 
handtekening zou kunnen worden 
gebruikt door de dienstverleners en 
dienstafnemers;

Or. nl
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Amendement 11
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat het proces van 
wederzijdse beoordeling de autoriteiten 
van de lidstaten in staat stelt elkaar beter 
te leren kennen en ervoor zorgt dat de 
basis voor menselijk vertrouwen wordt 
gelegd, wat de grondslag is van een 
succesvolle interne markt;

Or. de

Amendement 12
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. wijst er echter op dat het proces van 
wederzijdse beoordeling omslachtig, 
tijdrovend en duur kan zijn, en dat 
concordantietabellen bijgevolg van 
essentieel belang zijn voor de omzetting 
van Europese regelgeving;

Or. de

Amendement 13
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de vertragingen in de 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 
in sommige lidstaten invloed heeft gehad 
op het proces van wederzijdse beoordeling;

7. betreurt de vertragingen in de 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 
in sommige lidstaten en meent dat deze
invloed hebben gehad op het proces van 
wederzijdse beoordeling;

Or. nl
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Amendement 14
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat, hoewel de timing 
van het proces van wederzijdse 
beoordeling een uitdaging vormde, deze 
timing er eveneens toe heeft bijgedragen 
dat de dynamiek in stand werd gehouden 
na de tenuitvoerlegging van de richtlijn 
en dat op die manier een nuttig platform 
werd geboden aan de lidstaten om recente 
uitvoeringspraktijken uit te wisselen;

Or. en

Amendement 15
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat dankzij het proces van 
wederzijdse beoordeling de Commissie en 
de lidstaten een beter inzicht hebben 
gekregen in de resterende belemmeringen 
en de situatie in elke lidstaat; merkt op dat 
het proces de lidstaten in staat heeft gesteld 
feedback te krijgen over hun 
beleidskeuzen;

8. is van mening dat dankzij het proces van 
wederzijdse beoordeling de Commissie en 
de lidstaten een beter inzicht hebben 
gekregen in de resterende belemmeringen 
en de situatie in elke lidstaat; merkt op dat 
het proces de lidstaten in staat heeft gesteld 
feedback te krijgen over hun beleidskeuzen 
en dat de bevordering van beste 
regelgevingspraktijken erdoor werd 
vereenvoudigd;

Or. en

Amendement 16
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat dankzij het proces van 
wederzijdse beoordeling de Commissie en 
de lidstaten een beter inzicht hebben 
gekregen in de resterende belemmeringen 
en de situatie in elke lidstaat; merkt op dat 
het proces de lidstaten in staat heeft gesteld 
feedback te krijgen over hun 
beleidskeuzen;

8. is van mening dat dankzij het proces van 
wederzijdse beoordeling de Commissie en 
de lidstaten een beter inzicht hebben 
gekregen in de resterende belemmeringen 
en de situatie in elke lidstaat; merkt op dat 
het proces de lidstaten in staat heeft gesteld 
feedback te krijgen over hun 
beleidskeuzen; vraagt de lidstaten en de 
Commissie de dialoog aan te gaan over 
wat geoorloofde belemmeringen zijn en 
wat niet;

Or. nl

Amendement 17
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat dankzij het proces van 
wederzijdse beoordeling de Commissie en 
de lidstaten een beter inzicht hebben 
gekregen in de resterende belemmeringen 
en de situatie in elke lidstaat; merkt op dat 
het proces de lidstaten in staat heeft gesteld 
feedback te krijgen over hun 
beleidskeuzen;

8. is van mening dat het proces van 
wederzijdse beoordeling heeft gezorgd 
voor transparantie op het vlak van de 
resultaten van de omzetting van de 
dienstenrichtlijn, de identificatie en 
bevordering van goede 
regelgevingspraktijken heeft 
vereenvoudigd, en de Commissie en de 
lidstaten in staat heeft gesteld een beter 
inzicht te krijgen in de resterende 
belemmeringen en de situatie in elke 
lidstaat; merkt op dat het proces de 
lidstaten in staat heeft gesteld feedback te 
krijgen over hun beleidskeuzen;

Or. lt

Amendement 18
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van mening dat het proces van 
wederzijdse beoordeling een belangrijke 
rol heeft gespeeld bij het uitklaren van 
bepaalde aanhoudende dubbelzinnige 
situaties met betrekking tot de levering 
van diensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau, zoals de 
wederzijdse erkenning van 
beroepskwalificaties en de 
verzekeringsverplichtingen die gelden 
voor grensoverschrijdende 
dienstverleners; benadrukt dat het proces 
er uiteindelijk toe heeft bijgedragen te 
beoordelen of de in elke lidstaat 
aangenomen uitvoeringsmaatregelen al 
dan niet werden toegepast volgens de 
geest van de dienstenrichtlijn;

Or. en

Amendement 19
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat de betrokkenheid van 
belanghebbenden bij het proces van 
wederzijdse beoordeling beperkt was; 
erkent dat een zekere mate van 
vertrouwelijkheid een belangrijke 
voorwaarde was voor de bewerkstelliging 
van wederzijds vertrouwen tussen 
lidstaten; betreurt het niettemin dat de 
belanghebbenden niet regelmatig feedback 
over het proces hebben ontvangen;

(Niet van toepassing op Nederlandse 
versie.)

Or. de

Amendement 20
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt anderzijds dat 
wederzijdse beoordeling geen ingrijpende 
gevolgen heeft gehad voor de uitvoering 
van de dienstenrichtlijn, aangezien de 
meeste aanpassingen aan de regelgeving 
reeds hadden plaatsgevonden wanneer het 
proces van wederzijdse beoordeling 
opgestart werd;

Or. fr

Amendement 21
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat is gebleken dat 
het proces van wederzijdse beoordeling 
een waardevolle oefening is en een unieke 
kans biedt om het vertrouwen op te 
bouwen en te zorgen voor een beter begrip 
tussen de lidstaten;

Or. en

Amendement 22
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verwelkomt het feit dat de Commissie 
een pakket maatregelen voorstelt om voort 
te bouwen op de vooruitgang die is geboekt
tijdens de tenuitvoerlegging en de stadia 
van de wederzijdse beoordeling;

13. is van mening dat het proces van 
wederzijdse beoordeling in het kader van 
de dienstenrichtlijn een belangrijk 
instrument is om verdere initiatieven te 
identificeren die erop gericht zijn de 
werking van de interne dienstenmarkt te 
verbeteren; verwelkomt het feit dat de 
Commissie een pakket maatregelen 
voorstelt om voort te bouwen op de 
vooruitgang die is geboekt tijdens de 
tenuitvoerlegging en de stadia van de 
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wederzijdse beoordeling;

Or. en

Amendement 23
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de Commissie op aan het 
Parlement op de hoogte te houden van de 
voortgang en resultaten van de gesprekken 
die met de lidstaten worden gevoerd over 
de tenuitvoerlegging van de 
dienstenrichtlijn; roept de Commissie op 
verdere handhavingsmaatregelen te treffen 
wanneer dit noodzakelijk wordt geacht;

14. dringt er bij de Commissie op aan het 
Parlement op de hoogte te houden van de 
voortgang en resultaten van de gesprekken 
die met de lidstaten worden gevoerd over 
de tenuitvoerlegging van de 
dienstenrichtlijn; roept de Commissie op 
verdere handhavingsmaatregelen te treffen 
wanneer dit noodzakelijk wordt geacht;
benadrukt dat het nodig is de 
administratieve lasten en bureaucratie die 
de uitvoering van de dienstenrichtlijn met 
zich meebrengt zoveel mogelijk te 
beperken, met name voor plaatselijke en 
regionale administraties;

Or. fr

Amendement 24
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de Commissie op aan het 
Parlement op de hoogte te houden van de 
voortgang en resultaten van de gesprekken 
die met de lidstaten worden gevoerd over 
de tenuitvoerlegging van de 
dienstenrichtlijn; roept de Commissie op 
verdere handhavingsmaatregelen te treffen 
wanneer dit noodzakelijk wordt geacht;

14. dringt er bij de Commissie op aan het 
Parlement op de hoogte te houden van de 
voortgang en resultaten van de gesprekken 
die met de lidstaten worden gevoerd over 
de tenuitvoerlegging van de 
dienstenrichtlijn en vraagt of het 
Parlement, waar gepast, observeerders 
zonder invloed mag sturen om de 
gesprekken met de Commissie en lidstaten 
bij te wonen in het kader van de 
transparantie en om zich te laten 
informeren; roept de Commissie op 
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verdere handhavingsmaatregelen te treffen 
wanneer dit noodzakelijk wordt geacht;

Or. nl

Amendement 25
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. kijkt uit naar de aangekondigde 
economische evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn; 
nodigt de Commissie uit haar bevindingen 
te presenteren aan het Parlement;

15. kijkt uit naar de aangekondigde 
economische evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn; 
nodigt de Commissie uit haar bevindingen 
te presenteren aan het Parlement; is echter 
van mening dat de Commissie ook een 
beoordeling moet uitvoeren van de sociale 
gevolgen van de dienstenrichtlijn op het 
vlak van sociale samenhang, de rechten 
van werknemers en de sociale 
verzekeringen van de werknemers in de 
dienstensector;

Or. en

Amendement 26
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. kijkt uit naar de aangekondigde 
economische evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn; 
nodigt de Commissie uit haar bevindingen 
te presenteren aan het Parlement;

15. kijkt uit naar de aangekondigde 
economische evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 
en van de gevolgen ervan voor de werking 
van de dienstenmarkt; nodigt de 
Commissie uit haar bevindingen te 
presenteren aan het Parlement van zodra ze 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 27
Pascal Canfin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. kijkt uit naar de aangekondigde 
economische evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn; 
nodigt de Commissie uit haar bevindingen 
te presenteren aan het Parlement;

15. kijkt uit naar de aangekondigde 
economische evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn; 
nodigt de Commissie uit haar bevindingen 
te presenteren aan het Parlement; hoopt dat 
deze evaluatie het mogelijk zal maken de 
ware impact van de richtlijn op de 
economische activiteit en de gevolgen 
ervan voor de werkgelegenheid te meten, 
zowel in termen van kwantiteit (scheppen 
van banen en baanverlies) als kwaliteit 
(kwaliteit van de arbeid, 
arbeidsomstandigheden);

Or. fr

Amendement 28
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. kijkt uit naar de aangekondigde 
economische evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn; 
nodigt de Commissie uit haar bevindingen 
te presenteren aan het Parlement;

15. is van mening dat de aangekondigde 
economische evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 
enkel holistisch kan zijn indien ze 
gepaard gaat met een evaluatie van
sociale en milieuaspecten; nodigt de 
Commissie uit dergelijke bevindingen te 
presenteren aan het Parlement;

Or. en

Amendement 29
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. kijkt uit naar de aangekondigde 
economische evaluatie van de 

15. kijkt uit naar de aangekondigde 
economische evaluatie van de 
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tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn; 
nodigt de Commissie uit haar bevindingen 
te presenteren aan het Parlement;

tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn; 
vraagt de Commissie een zo groot 
mogelijke transparantie te waarborgen 
met betrekking tot de gekozen criteria en 
methodologie om deze evaluatie uit te 
voeren en het Europees Parlement nauw 
te betrekken bij deze keuzes; nodigt de 
Commissie uit haar bevindingen te 
presenteren aan het Parlement;

Or. en

Amendement 30
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verwelkomt het initiatief met 
betrekking tot prestatietests voor de interne 
markt en hoopt dat hierdoor aanzienlijk 
beter wordt begrepen hoe verschillende 
EU-wetten in de praktijk worden toegepast 
en wat de wisselwerking van deze wetten 
is; is van mening dat er bij het uitvoeren 
van prestatietests rekening moet worden 
gehouden met het perspectief van de 
gebruikers van de interne markt;

16. verwelkomt het initiatief met 
betrekking tot prestatietests voor de interne 
markt en hoopt dat hierdoor aanzienlijk 
beter wordt begrepen hoe verschillende 
EU-wetten in de praktijk worden toegepast 
en wat de wisselwerking van deze wetten 
is; is van mening dat er bij het uitvoeren 
van prestatietests rekening moet worden 
gehouden met het perspectief van de 
gebruikers van de interne markt; vraagt de 
Commissie het Europees Parlement nauw 
te betrekken bij de prestatietests door 
gezamenlijk de methodologie en een 
gedetailleerde reeks resultaatgerichte 
doelstellingen uit te werken;

Or. en

Amendement 31
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verwelkomt het initiatief met 
betrekking tot prestatietests voor de interne 
markt en hoopt dat hierdoor aanzienlijk 

16. verwelkomt het initiatief met 
betrekking tot prestatietests voor de interne 
markt en hoopt dat hierdoor aanzienlijk 
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beter wordt begrepen hoe verschillende 
EU-wetten in de praktijk worden toegepast 
en wat de wisselwerking van deze wetten
is; is van mening dat er bij het uitvoeren 
van prestatietests rekening moet worden 
gehouden met het perspectief van de 
gebruikers van de interne markt;

beter wordt begrepen hoe verschillende 
EU-wetten in de praktijk worden toegepast 
en wat de wisselwerking van deze wetten 
is; is van mening dat er bij het uitvoeren 
van prestatietests zowel rekening moet 
worden gehouden met het perspectief van 
de gebruikers van de interne markt als met 
de gevolgen voor sociale diensten, het 
milieu en sociale rechten;

Or. en

Amendement 32
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. erkent de bevindingen en plannen van 
de Commissie om een diepgaandere 
analyse te verrichten van kwesties met 
betrekking tot activiteitsreserves voor 
bepaalde marktdeelnemers en eisen op het 
gebied van rechtsvormen, 
aandeelhouderschap en verzekeringen;

17. erkent de bevindingen en plannen van 
de Commissie om een diepgaandere 
analyse te verrichten van kwesties met 
betrekking tot activiteitsreserves voor 
bepaalde marktdeelnemers en eisen op het 
gebied van rechtsvormen, 
aandeelhouderschap en verzekeringen;
roept op een evaluatie uit te voeren van de 
impact van de opneming van diensten van 
algemeen economisch belang in de 
werkingssfeer van de richtlijn betreffende 
de werking en de kwaliteit van dergelijke 
diensten, in het licht van de 
verwachtingen van de burgers;

Or. fr

Amendement 33
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. erkent de bevindingen en plannen van 
de Commissie om een diepgaandere 
analyse te verrichten van kwesties met 
betrekking tot activiteitsreserves voor 

17. erkent de bevindingen en plannen van 
de Commissie om een diepgaandere 
analyse te verrichten van kwesties met 
betrekking tot activiteitsreserves voor 
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bepaalde marktdeelnemers en eisen op het 
gebied van rechtsvormen, 
aandeelhouderschap en verzekeringen;

bepaalde marktdeelnemers en eisen op het 
gebied van rechtsvormen, 
aandeelhouderschap en verzekeringen;
betreurt het feit dat er niet eerder 
maatregelen werden genomen met 
betrekking tot domeinen waar problemen 
reeds lang bekend waren;

Or. en

Amendement 34
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. betreurt dat de Commissie geen 
criteria heeft verstrekt voor het selecteren 
van specifieke soorten eisen voor gerichte 
acties; roept de Commissie op de redenen 
te verduidelijken waarom de andere 
soorten eisen die zijn vermeld in artikel 15 
van de dienstenrichtlijn, zoals het 
minimumaantal werknemers en vaste 
minimum- of maximumtarieven, als 
minder belangrijk werden beschouwd dan 
de eisen die werden aangemerkt in haar 
mededeling;

Or. en

Amendement 35
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. roept de Commissie op om haar 
gerichte maatregelen te focussen op de 
eisen die als ze worden afgeschaft, het 
hoogste rendement opleveren als het gaat 
om de werking van de interne 
dienstenmarkt; vraagt de Commissie zich 
te richten op sectoren en beroepen met een 
hoog potentieel aan grensoverschrijdende 

18. roept de Commissie op om haar 
gerichte maatregelen te focussen op de 
eisen die als ze worden afgeschaft, het 
hoogste rendement opleveren als het gaat 
om de werking van de interne 
dienstenmarkt; vraagt de Commissie zich 
te richten op bepaalde sectoren en 
beroepen, met sociale samenhang, de 
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dienstverlening; rechten van werknemers en de belangen 
van kmo's als belangrijkste prioriteit;

Or. en

Amendement 36
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. roept de Commissie op om haar 
gerichte maatregelen te focussen op de 
eisen die als ze worden afgeschaft, het 
hoogste rendement opleveren als het gaat 
om de werking van de interne 
dienstenmarkt; vraagt de Commissie zich 
te richten op sectoren en beroepen met een 
hoog potentieel aan grensoverschrijdende 
dienstverlening;

18. roept de Commissie op om haar 
gerichte maatregelen te focussen op de 
eisen die als ze worden afgeschaft, het 
hoogste rendement opleveren als het gaat 
om de werking van de interne 
dienstenmarkt, in volledige 
overeenstemming met artikel 1 van de 
dienstenrichtlijn; vraagt de Commissie 
zich te richten op sectoren en beroepen met 
een hoog potentieel aan 
grensoverschrijdende dienstverlening;

Or. de

Amendement 37
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. roept de Commissie op om haar 
gerichte maatregelen te focussen op de 
eisen die als ze worden afgeschaft, het 
hoogste rendement opleveren als het gaat 
om de werking van de interne 
dienstenmarkt; vraagt de Commissie zich 
te richten op sectoren en beroepen met een 
hoog potentieel aan grensoverschrijdende 
dienstverlening;

18. roept de Commissie op om haar 
gerichte maatregelen te focussen op de 
eisen die als ze worden afgeschaft, het 
hoogste rendement opleveren als het gaat 
om de werking van de interne 
dienstenmarkt; hoopt echter dat de 
Commissie rekening zal houden met de 
moeilijkheden die de verwijdering van 
bepaalde eisen met zich kan meebrengen 
voor de capaciteit van de 
overheidsinstanties om de levering van 
diensten op een effectieve manier te 
reguleren op hun grondgebieden; vraagt 
de Commissie zich te richten op sectoren 
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en beroepen met een hoog potentieel aan 
grensoverschrijdende dienstverlening;

Or. fr

Amendement 38
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. roept de Commissie op om haar 
gerichte maatregelen te focussen op de 
eisen die als ze worden afgeschaft, het 
hoogste rendement opleveren als het gaat 
om de werking van de interne 
dienstenmarkt; vraagt de Commissie zich 
te richten op sectoren en beroepen met een 
hoog potentieel aan grensoverschrijdende 
dienstverlening;

18. roept de Commissie op om haar 
gerichte maatregelen te focussen op de 
eisen die als ze worden afgeschaft, het 
hoogste rendement opleveren als het gaat
om de werking van de interne 
dienstenmarkt binnen de Europese sociale 
markteconomie; vraagt de Commissie zich 
te richten op sectoren en beroepen met een 
potentieel aan grensoverschrijdende 
dienstverlening;

Or. en

Amendement 39
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. roept de Commissie op om haar 
gerichte maatregelen te focussen op de 
eisen die als ze worden afgeschaft, het 
hoogste rendement opleveren als het gaat 
om de werking van de interne 
dienstenmarkt; vraagt de Commissie zich
te richten op sectoren en beroepen met een 
hoog potentieel aan grensoverschrijdende 
dienstverlening;

18. roept de Commissie op om
kwantitatieve gegevens te verzamelen en 
te presenteren met betrekking tot de 
invloed van de verschillende overblijvende 
eisen die, als ze worden afgeschaft, de 
werking van de interne dienstenmarkt 
zouden verbeteren; roept de Commissie op 
om haar gerichte maatregelen in de eerste 
plaats te focussen op de verwijdering van 
de eisen die als ze worden afgeschaft, de 
meeste toegevoegde waarde zouden
opleveren als het gaat om de werking van 
de interne dienstenmarkt; roept de 
Commissie bovendien op haar 
maatregelen te richten op sectoren en 
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beroepen met een hoog groeipotentieel
voor grensoverschrijdende dienstverlening;

Or. en

Amendement 40
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. roept de Commissie op de 
samenwerking met de lidstaten op 
individuele basis voort te zetten en te 
intensiveren om te komen tot een 
volledige en correcte omzetting en 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 
in alle lidstaten;

Or. lt

Amendement 41
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van mening dat veel nationale 
obstakels blijven bestaan die met name de 
groei van professionele dienstverlening 
tussen bedrijven onderling vertragen; 
roept de lidstaten op ervoor te zorgen dat 
nieuwe en blijvende eisen niet-
discriminerend, noodzakelijk en 
proportioneel zijn; roept de Commissie op 
actiever met de lidstaten samen te werken 
om nauw toezicht te houden op en te 
zorgen voor regelmatige kennisgeving van 
de relevante nationale wetgevende 
maatregelen die betrekking hebben op de 
uitvoering van artikel 15 van de 
dienstenrichtlijn;

Or. en
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Amendement 42
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er bij de Commissie op aan 
verdere stappen te nemen om een correcte 
toepassing te waarborgen van de bepaling 
in artikel 16 met betrekking tot het vrij 
verrichten van diensten;

Schrappen

Or. en

Amendement 43
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er bij de Commissie op aan 
verdere stappen te nemen om een correcte 
toepassing te waarborgen van de bepaling 
in artikel 16 met betrekking tot het vrij 
verrichten van diensten;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Amendement 44
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er bij de Commissie op aan 
verdere stappen te nemen om een correcte 
toepassing te waarborgen van de bepaling 
in artikel 16 met betrekking tot het vrij 
verrichten van diensten;

19. dringt er bij de Commissie op aan 
verdere stappen te nemen om te 
waarborgen dat de bepaling in artikel 16 
met betrekking tot het vrij verrichten van 
diensten correct wordt toegepast en dat de 
interpretatie ervan de toepassing van het 
oorsprongslandbeginsel niet toelaat;

Or. fr
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Amendement 45
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt er bij de Commissie op aan 
verdere stappen te nemen om een correcte 
toepassing te waarborgen van de bepaling 
in artikel 16 met betrekking tot het vrij 
verrichten van diensten;

19. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan nauwer samen te werken
om een correcte toepassing in de lidstaten 
te waarborgen van de bepaling in artikel 16 
van de dienstenrichtlijn met betrekking tot 
het vrij verrichten van diensten; roept de 
Commissie op een omvattende 
beoordeling uit te voeren van de stand van 
zaken met betrekking tot de levering van 
grensoverschrijdende diensten in de EU, 
met inbegrip van de redenen die aan de 
basis liggen van de beperkte groei in deze 
sector en een gedetailleerd overzicht van
de doeltreffendheid van de bepalingen die 
zijn opgenomen in artikel 16 van de 
dienstenrichtlijn;

Or. en

Amendement 46
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat het nodig is te 
zorgen voor samenhang bij de uitvoering 
van de verschillende 
wetgevingsinstrumenten die van centraal 
belang zijn voor dienstenactiviteiten;

Or. en

Amendement 47
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. dringt er bij de lidstaten op aan te 
zorgen voor de volledige en correcte 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van 
de dienstenrichtlijn die niet opgenomen 
waren in het proces van wederzijdse 
beoordeling, zoals de één-loketten, en 
roept de Commissie op te zorgen voor de 
strikte handhaving van de relevante 
bepalingen;

Or. en

Amendement 48
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herhaalt zijn steun voor het gebruik van 
het proces van wederzijdse beoordeling op 
andere, hiervoor geschikte 
beleidsgebieden; is van mening dat is 
gebleken dat wederzijdse beoordeling 
innovatief en nuttig is en moet worden 
gezien als een hulpmiddel dat kan worden 
ingezet om de werking van de interne 
markt te verbeteren;

21. herhaalt zijn steun voor het gebruik van 
het proces van wederzijdse beoordeling op 
andere, hiervoor geschikte 
beleidsgebieden; is van mening dat is 
gebleken dat wederzijdse beoordeling
innovatief en nuttig is en kan worden 
gezien als een hulpmiddel dat kan worden 
ingezet om de werking van de interne 
markt te verbeteren;

Or. de

Amendement 49
Pascal Canfin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herhaalt zijn steun voor het gebruik 
van het proces van wederzijdse 
beoordeling op andere, hiervoor geschikte 
beleidsgebieden; is van mening dat is 
gebleken dat wederzijdse beoordeling 
innovatief en nuttig is en moet worden 
gezien als een hulpmiddel dat kan worden 

21. is van mening dat het gebruik van 
wederzijdse beoordeling tot dusver 
wisselend succes heeft gekend en dat het 
nodig is ervoor te zorgen dat het, indien 
het wordt uitgebreid tot andere 
beleidsdomeinen, niet zal zorgen voor 
meer administratieve lasten voor 
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ingezet om de werking van de interne 
markt te verbeteren;

overheidsdiensten;

Or. fr

Amendement 50
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. herhaalt zijn steun voor het gebruik van 
het proces van wederzijdse beoordeling op 
andere, hiervoor geschikte 
beleidsgebieden; is van mening dat is 
gebleken dat wederzijdse beoordeling 
innovatief en nuttig is en moet worden 
gezien als een hulpmiddel dat kan worden 
ingezet om de werking van de interne 
markt te verbeteren;

21. herhaalt zijn steun voor het gebruik van 
het proces van wederzijdse beoordeling op 
andere, hiervoor geschikte 
beleidsgebieden; is van mening dat is 
gebleken dat wederzijdse beoordeling 
innovatief en nuttig is en moet worden 
gezien als een hulpmiddel dat kan worden 
ingezet om de werking van de interne 
markt te verbeteren, waarbij met name 
aandacht moet worden besteed aan de 
kwaliteit van de rechtsgrond, de opsporing 
van bestaande problemen en het gebruik 
van procedures die hun deugdelijkheid 
reeds hebben bewezen;

Or. lt

Amendement 51
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. stelt derhalve voor een wederzijdse 
beoordeling "light" te onderzoeken en 
waar gepast in te voeren voor de 
wederzijdse beoordeling van 
beleidsgebieden uit richtlijnen met een 
horizontaal karakter waarbij de lidstaten 
veel manoeuvreerruimte hebben 
behouden, om zo meer homogene 
wetgeving te krijgen, een betere 
verstandhouding en onderling begrip 
tussen de lidstaten te creëren en om 
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"goldplating" te voorkomen;

Or. nl

Amendement 52
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. adviseert dat wederzijdse beoordeling 
als een flexibel instrument per geval moet 
worden gebruikt; stelt voor dat het 
hulpmiddel wordt aangewend voor
richtlijnen met een horizontaal karakter 
waarvoor vele omzettingsmaatregelen 
nodig zijn en die lidstaten een ruime mate 
van autonomie geven; stelt bovendien een 
gericht gebruik van het proces van 
wederzijdse beoordeling voor, waarbij 
alleen de belangrijkste bepalingen van een 
richtlijn worden onderworpen aan de 
procedure;

22. adviseert dat wederzijdse beoordeling 
als een flexibel instrument per geval moet 
worden gebruikt; stelt voor dat op een 
gerichte manier wordt voorgesteld het 
hulpmiddel op te nemen in geselecteerde 
richtlijnen met een horizontaal karakter 
waarvoor vele omzettingsmaatregelen 
nodig zijn en die lidstaten een ruime mate 
van autonomie geven; stelt bovendien een 
gericht gebruik van het proces van 
wederzijdse beoordeling voor, waarbij 
alleen de belangrijkste bepalingen van een 
richtlijn worden onderworpen aan de 
procedure;

Or. de

Amendement 53
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. steunt de uitbreiding van het 
proces van wederzijdse beoordeling tot 
andere initiatieven die betrekking hebben 
op de interne markt; roept de Commissie 
echter op de doelstellingen en verwachte 
resultaten van wederzijdse beoordeling 
duidelijk vast te leggen vóór wederzijdse 
beoordeling voor andere richtlijnen voor 
te stellen, om ervoor te zorgen dat het 
proces geen onnodige lasten met zich 
meebrengt voor de beoordelende 
instanties;
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Or. en

Amendement 54
Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat clusterbesprekingen 
het kernelement moeten blijven van het 
proces van wederzijdse beoordeling; is van 
mening dat wederzijdse beoordeling verder 
moet worden ontwikkeld als een procedure 
voor het uitwisselen van optimale 
werkwijzen en beleidseducatie;

23. is van mening dat clusterbesprekingen 
het kernelement moeten blijven van het 
proces van wederzijdse beoordeling; is van 
mening dat wederzijdse beoordeling verder 
moet worden ontwikkeld als een procedure 
voor het uitwisselen van optimale 
werkwijzen en beleidseducatie; is van 
mening dat de samenstelling van de 
clusters steeds de verwachtingen van de 
lidstaten en de potentiële gevolgen voor de 
interne markt moet weerspiegelen;

Or. en

Amendement 55
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat clusterbesprekingen 
het kernelement moeten blijven van het 
proces van wederzijdse beoordeling; is van 
mening dat wederzijdse beoordeling verder 
moet worden ontwikkeld als een procedure 
voor het uitwisselen van optimale 
werkwijzen en beleidseducatie;

23. is van mening dat clusterbesprekingen 
het centrale element moeten blijven van 
het proces van wederzijdse beoordeling; is 
van mening dat een goed geselecteerd 
maar beperkt aantal deskundigen om deel 
te nemen aan clusterbesprekingen zorgt 
voor de juiste omstandigheden voor 
doeltreffendheid en om resultaat te 
boeken; is van mening dat wederzijdse 
beoordeling verder moet worden 
ontwikkeld als een procedure voor het 
uitwisselen van optimale werkwijzen en 
ervaringen op het vlak van 
beleidsontwikkeling tussen de lidstaten, en 
dat de rol van de Commissie moet worden 
verduidelijkt met betrekking tot het geven 
van richtsnoeren en het sturen van het 
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proces, met name in de loop van 
dergelijke clusterbesprekingen;

Or. en

Amendement 56
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat clusterbesprekingen 
het kernelement moeten blijven van het 
proces van wederzijdse beoordeling; is van 
mening dat wederzijdse beoordeling verder 
moet worden ontwikkeld als een procedure 
voor het uitwisselen van optimale 
werkwijzen en beleidseducatie;

23. is van mening dat clusterbesprekingen 
het kernelement moeten blijven van het 
proces van wederzijdse beoordeling; is van 
mening dat de sociale partners en 
beroepsorganisaties een belangrijke rol te 
spelen hebben in het omzettingsproces; is 
van mening dat wederzijdse beoordeling 
verder moet worden ontwikkeld als een 
procedure voor het uitwisselen van 
optimale werkwijzen en beleidseducatie;
vraagt de Commissie de sociale partners 
en beroepsorganisaties actiever te 
betrekken bij de wederzijdse beoordeling;

Or. lt

Amendement 57
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. vraagt de Commissie de transparantie 
te verbeteren door belanghebbenden tijdens 
de verschillende stadia van wederzijdse 
beoordeling regelmatig op de hoogte te 
houden; verzoekt de Commissie om de 
hoofdconclusies van de 
clustervergaderingen en de plenaire 
vergaderingen openbaar te maken;

(Niet van toepassing op Nederlandse 
versie.)

Or. de
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Amendement 58
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. vraagt de Commissie de transparantie 
te verbeteren door belanghebbenden
tijdens de verschillende stadia van 
wederzijdse beoordeling regelmatig op de 
hoogte te houden; verzoekt de Commissie 
om de hoofdconclusies van de 
clustervergaderingen en de plenaire 
vergaderingen openbaar te maken;

24. vraagt de Commissie de transparantie 
te verbeteren door het Europees Parlement 
te informeren over de inhoud en de 
vooruitgang van de besprekingen tussen 
de lidstaten en door regelmatig verslag uit 
te brengen tijdens de verschillende stadia 
van wederzijdse beoordeling, om alle 
belanghebbenden op de hoogte te houden; 
verzoekt de Commissie om de 
hoofdconclusies van de 
clustervergaderingen en de plenaire 
vergaderingen openbaar te maken;

Or. en


