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Amendement 1
Louis Grech

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de huidige 
economische neergang en de terugkeer 
van protectionistisch gedrag bij de 
lidstaten een bedreiging vormen voor 
sommige van de meest zichtbare 
verworvenheden van het Europese 
integratieproces; overwegende dat het 
voorstel van de Commissie om 2013 tot 
"Europees Jaar van de burger" uit te 
roepen, ook op de sociaal-economische 
problemen in de EU moet ingaan, en moet 
werken aan een markt die ten dienste 
staat van de burger;

Or. en

Amendement 2
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. gezien het resultaat van het eerste 
Forum over de interne markt in Krakau 
op 3 en 4 oktober 2011, en in het 
bijzonder de verklaring van Krakau 
waarin werd gewezen op de hindernissen 
die de burger in het dagelijks leven 
ondervindt en op de maatregelen die 
moeten worden genomen om die 
hindernissen weg te nemen;

Or. pl
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Amendement 3
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over dit verslag en herhaalt 
dat de interne markt pas volledig kan 
worden verwezenlijkt als de overblijvende 
grensoverschrijdende belemmeringen voor 
het vrije verkeer van personen, goederen, 
diensten en kapitaal worden weggenomen, 
zodat Europese burgers en bedrijven er 
tastbare voordelen van kunnen 
ondervinden;

1. is verheugd over dit verslag en herhaalt 
dat de interne markt pas volledig kan 
worden verwezenlijkt als de overblijvende 
grensoverschrijdende belemmeringen voor 
het vrije verkeer van personen, goederen, 
diensten en kapitaal worden weggenomen, 
zodat Europese burgers en bedrijven er 
tastbare voordelen van kunnen 
ondervinden; in geen geval echter mag 
deze economische integratie ten koste 
gaan van de werknemers, van de 
arbeidsrechten, van het sociale karakter 
dat wij de EU willen zien behouden, en 
van het milieu;

Or. el

Amendement 4
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over dit verslag en herhaalt 
dat de interne markt pas volledig kan 
worden verwezenlijkt als de overblijvende 
grensoverschrijdende belemmeringen voor 
het vrije verkeer van personen, goederen, 
diensten en kapitaal worden weggenomen, 
zodat Europese burgers en bedrijven er 
tastbare voordelen van kunnen 
ondervinden;

1. neemt kennis van dit verslag en herhaalt 
dat de interne markt pas volledig kan 
worden verwezenlijkt als de 
ongerechtvaardigde, overblijvende en 
grensoverschrijdende belemmeringen voor 
het vrije verkeer van personen, goederen, 
diensten en kapitaal geleidelijk worden 
weggenomen;

Or. de
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Amendement 5
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over dit verslag en herhaalt 
dat de interne markt pas volledig kan 
worden verwezenlijkt als de overblijvende 
grensoverschrijdende belemmeringen voor 
het vrije verkeer van personen, goederen, 
diensten en kapitaal worden weggenomen, 
zodat Europese burgers en bedrijven er 
tastbare voordelen van kunnen 
ondervinden;

1. is verheugd over dit verslag en herhaalt 
dat de interne markt pas volledig kan 
worden verwezenlijkt als de overblijvende 
belemmeringen voor het vrije verkeer van 
personen, goederen, diensten en kapitaal 
worden weggenomen, zodat Europese 
burgers en bedrijven er tastbare voordelen 
van kunnen ondervinden;

Or. en

Amendement 6
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept hoe belangrijk het is 
dat hindernissen die het vrije 
personenverkeer voor de Europese burger 
belemmeren, worden weggenomen, 
waarbij er vooral op moet worden 
toegezien dat burgers van hun EU-
rechten gebruik kunnen maken die 
verband houden met de verschillende 
aspecten van hun bestaan, ongeacht naar 
welke lidstaat zij zich begeven. Dit is des 
te belangrijker waar het gaat om het vrije 
verkeer van werknemers en 
dienstverrichters, en daarmee om de 
voltooiing van de interne markt;

Or. en
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Amendement 7
Matteo Salvini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. vraagt de Commissie om concreet 
invulling te geven aan artikel 174 VWEU, 
in het bijzonder voor de eiland- en 
berggebieden waar de burgers, in 
tegenstelling tot de inwoners van de grote
stedelijke agglomeraties, niet in gelijke 
mate toegang hebben tot gezondheidszorg, 
werk en onderwijs; spoort de Commissie 
aan tot grotere inspanningen om te 
zorgen dat in de eiland- en berggebieden 
breedband wordt ingevoerd, en alle 
beleidsmaatregelen in het werk te stellen 
voor toegang tot de noodzakelijke rechten, 
om ontvolking van deze gebieden te 
voorkomen;

Or. it

Amendement 8
Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. prijst het voornemen van de 
Commissie om vóór 2012 een 
wetgevingsinstrument voor te stellen voor 
snellere en minder bureaucratische 
erkenning van beroepskwalificaties; 
beschouwt de mogelijkheid om erkenning 
van beroepskwalificaties langs 
elektronische weg aan te vragen als 
belangrijke prioriteit op dit gebied;
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Or. en

Amendement 9
Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. herinnert aan het belang van 
overdraagbaarheid van pensioenen van de 
ene naar de andere EU-lidstaat, wat nog 
steeds een belangrijk probleem oplevert 
dat burgers ervan afhoudt van hun recht 
van vrij verkeer gebruik te maken;

Or. en

Amendement 10
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. verklaart zich nogmaals 
overtuigd van het belang van centrale 
informatieloketten. prijst de inspanningen
van de Commissie tot oprichting van haar 
digitale centrale informatiesite en haar 
nog lopende inspanningen om de 
informatie te stroomlijnen; vraagt de 
Commissie om snellere oplossingen voor 
installatie van adequaat toegeruste fysieke 
informatieloketten in elke lidstaat. stelt 
voor dat die informatieloketten worden 
ondergebracht bij de 
vertegenwoordigingen van de Europese 
Commissie in de respectieve EU-lidstaten;

Or. en
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Amendement 11
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies onderkent dat administratieve 
hindernissen nog steeds een belangrijke 
barrière vormen in de Europese Unie. 
dringt er bij de Commissie op aan naar 
effectievere oplossingen te zoeken, door 
steeds doende te blijven de hindernissen 
en knelpunten te signaleren en te 
verhelpen die burgers ondervinden bij de 
afhandeling van grensoverschrijdende 
administratieve procedures, rechtstreeks 
of via de plaatselijke overheidsinstantie;

Or. en

Amendement 12
Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 septies. heeft oog voor de taalproblemen 
die de burger in het vrije verkeer binnen 
de Europese Unie ondervindt bij zijn 
contacten met nationale rechterlijke 
instanties, nationale instellingen en 
nationale overheden; vraagt de 
Commissie om concrete en bruikbare 
oplossingen die burgers kunnen helpen 
dit belangrijke obstakel te overwinnen, 
zonder de autoriteiten van de lidstaten met 
grotere lasten te bezwaren;

Or. en
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Amendement 13
Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 octies. waardeert de inspanningen van 
de Commissie om te zorgen dat 
vliegpassagiers hun rechten kennen en 
genieten, met name op het punt van 
vertraging en annulering van hun vlucht;
verlangt dat de Commissie de situatie 
rond de rechten van de passagier in de 
EU in het oog blijft houden en effectieve 
acties op dit gebied blijft voorstellen en 
uitvoeren; prijst het voornemen van de 
Commissie tot herziening van verordening 
(EG) nr. 261/2004 inzake compensatie en 
bijstand aan luchtreizigers bij 
instapweigering en annulering of 
langdurige vertraging van vluchten. 
vraagt de Commissie erop toe te zien dat 
de herziening van de richtlijn 
Pakketreizen geen verdere vertraging 
lijdt;

Or. en

Amendement 14
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 nonies. steunt de bemoeienissen van de 
Commissie voor het opzetten van een 
initiatief voor registratie van eerder in een 
andere lidstaat geregistreerde 
motorvoertuigen, omdat dit omslachtige 
formaliteiten en papierwerk bij 
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herregistratie zou besparen en gevallen 
van dubbele registratieheffing zou 
vermijden. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat te dien einde in 2012 een 
wetgevingsvoorstel zal worden 
voorgelegd;

Or. en

Amendement 15
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 decies. omarmt de voorstellen van de 
Commissie voor gemakkelijker toegang 
tot grensoverschrijdende gezondheidszorg 
met het oog op gerustheid onder de 
burgers die buiten hun lidstaat wonen, en 
ter verbetering van de kwaliteit en de 
toegankelijkheid van gezondheidsdiensten 
voor alle EU-burgers;

Or. en

Amendement 16
Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. neemt kennis van de recente publicaties 
van de Commissie over "consumer 
empowerment" en "de twintig belangrijkste 
zorgpunten", die aangeven waar de interne 
markt lacunes inzake informatie, 
wetgeving en uitvoering vertoont, en het 
daarnaast heeft over de vijandige houding 
van de burger en zijn gebrekkige kennis 

2. neemt kennis van de recente publicaties 
van de Commissie over "consumer 
empowerment" en "de twintig belangrijkste 
zorgpunten", die aangeven waar de interne 
markt lacunes inzake informatie, 
wetgeving en uitvoering vertoont, en het 
daarnaast heeft over de frustratie van de 
burger over de onvoldoende informatie die 
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over zijn rechten binnen de markt; hij krijgt, waardoor hij geen effectief 
gebruik kan maken van zijn rechten 
binnen de interne markt; vraagt de 
Commissie om in deze leemte te voorzien;

Or. en

Amendement 17
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. neemt kennis van de recente publicaties 
van de Commissie over "consumer 
empowerment" en "de twintig belangrijkste 
zorgpunten", die aangeven waar de interne 
markt lacunes inzake informatie, 
wetgeving en uitvoering vertoont, en het 
daarnaast heeft over de vijandige houding 
van de burger en zijn gebrekkige kennis 
over zijn rechten binnen de markt;

2. neemt kennis van de recente publicaties 
van de Commissie over "consumer 
empowerment" en "de twintig belangrijkste 
zorgpunten", die aangeven waar de interne 
markt lacunes inzake informatie, 
wetgeving en uitvoering vertoont, en het 
daarnaast heeft over de vijandige houding 
van de burger en zijn gebrekkige kennis 
over zijn rechten binnen de markt; wil zich 
hiervoor sterk maken en dringt daarom 
bij de lidstaten en de Commissie aan op 
betere communicatie met de burgers over 
de rechten die zij aan de interne markt 
ontlenen;

Or. en

Amendement 18
Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. neemt kennis van de recente publicaties 
van de Commissie over "consumer 
empowerment" en "de twintig belangrijkste 
zorgpunten", die aangeven waar de interne 

2. neemt kennis van de recente publicaties 
van de Commissie over "consumer 
empowerment" en "de twintig belangrijkste 
zorgpunten", die aangeven waar zich 



PE478.326v01-00 12/30 AM\885270NL.doc

NL

markt lacunes inzake informatie, 
wetgeving en uitvoering vertoont, en het
daarnaast heeft over de vijandige houding 
van de burger en zijn gebrekkige kennis 
over zijn rechten binnen de markt;

problemen voordoen rond het begrip en 
de verwerking van informatie, waar de 
uitvoering van Europese wetgeving 
vertraging ondervindt, en daarnaast waar 
het de consumenten en marktdeelnemers 
aan kennis schort van hun rechten en 
plichten binnen de interne markt;

Or. fr

Amendement 19
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. vraagt de Commissie de 
ontwikkeling van de digitale interne markt 
als prioriteit te behandelen, zodat de 
burger volledige toegang krijgt tot een 
concurrerender aanbod van goederen en 
diensten;

Or. en

Amendement 20
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. meent dat de Commissie, nu zij de 
problemen in verband met de interne 
markt in kaart heeft gebracht, de volgende 
logische stap moet zetten, namelijk de 
daadwerkelijke invulling van de interne 
markt consolideren en oplossingen vinden 
om de steun van de Europese burger terug 
te winnen; verwelkomt het werk van de 
Commissie aan de "de twintig 
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belangrijkste zorgpunten" dat voortvloeit 
uit de resolutie van 20 mei 2010[1], als 
een bruikbare eerste stap; vraagt de 
Commissie om nu ook met een "Top 20 
van belangrijkste oplossingen" voor deze 
frustratiebronnen te komen, zoals 
voorgesteld tijdens het Forum over de 
interne markt in Krakau;
[1] P7_TA(2010)0186 (verslag Grech)

Or. en

Amendement 21
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. meent dat de toegang tot 
bankdiensten voor EU-burgers die zich in 
een andere EU-lidstaat vestigen, verder 
moet worden vergemakkelijkt; dringt er 
bij de Commissie op aan, de nodige 
wetgevende maatregelen te nemen om alle 
EU-burgers van toegang tot een gewone 
betalingsrekening te verzekeren; 
onderstreept de noodzaak van betere 
transparantie van de door banken in 
rekening gebrachte kosten;

Or. en

Amendement 22
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. herinnert eraan dat het forum voor 
de interne markt in 2011 als 
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bestandsopname van de voortgang van de 
interne markt is geslaagd, en geholpen 
heeft de zorgpunten van de burger naar 
voren te brengen; vraagt de Commissie 
met klem dit momentum vast te houden en 
de situatie rond de markt steeds te blijven 
evalueren door elke twee jaar een forum 
voor de interne markt te organiseren, 
aangevuld met jaarlijkse bezoeken om de 
markt in de afzonderlijke lidstaten te 
evalueren en te bevorderen;

Or. en

Amendement 23
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. wijst erop dat ingewikkelde, voor 
grensoverschrijdende situaties geldende 
fiscale bepalingen, tezamen met dubbele 
belastingheffing de burgers ervoor doen 
terugschrikken naar het buitenland te 
verhuizen; steunt de inspanningen van de 
Commissie om zulke fiscale barrières weg 
te nemen en is van mening dat de 
registratie van auto's bijzondere aandacht 
moet krijgen;

Or. en

Amendement 24
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. is ingenomen met het werk en de 
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inzet van de Commissie voor de 
tenuitvoerlegging van de Single Market 
Act; vraagt de Commissie dringend om te 
zorgen voor de effectieve uitvoering van 
de eerste prioriteiten en onderwijl een 
tweede serie initiatieven uit te werken 
voor latere uitvoering;

Or. en

Amendement 25
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. onderstreept dat de mobiliteit 
van EU-burgers kan worden vergroot 
door het gebruik van hun sociale rechten 
in andere lidstaten te vergemakkelijken en 
de voorlichting daarover te verbeteren; 
omarmt het initiatief van de Commissie 
voor ontwikkeling van een nieuw systeem 
van elektronische uitwisseling van 
socialezekerheidsgegevens en pleit voor 
sterkere samenwerking tussen de 
nationale socialezekerheidsstelsels;

Or. en

Amendement 26
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. onderstreept dat de burger betere 
toegang moet krijgen tot 
grensoverschrijdende 
gezondheidsdiensten; onderstreept dat de 
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juiste en tijdige uitvoering van richtlijn 
2011/24/EU op dit punt van cruciaal 
belang is; vraagt de Commissie om 
telegeneeskundediensten en e-
gezondheidsdiensten te stimuleren en 
steunt de proefprojecten die de EU-
burgers toegang moeten bieden tot hun 
patiëntgegevens; is zeer ingenomen met 
het voornemen van de Commissie om aan 
te bevelen welke patiëntengegevens 
minimaal beschikbaar moeten zijn om de 
interoperabiliteit van patiëntendossiers en 
de continuïteit van de gezondheidszorg te 
garanderen;

Or. en

Amendement 27
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 septies. vraagt de Commissie en de 
lidstaten de EU-burgers beter voor te 
lichten over hun rechten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg,
ook over de praktische aspecten rond de 
uitoefening van die rechten, met name 
waar het gaat om de terugbetaling van 
kosten, en hen te helpen meer vertrouwd 
te raken met e-gezondheidszorg en 
telegeneeskunde;

Or. en

Amendement 28
Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat systemen voor alternatieve 
geschillenbeslechting zoals het SOLVIT-
netwerk hun nut hebben bewezen bij het 
oplossen van burgergerelateerde 
problemen, onder meer bij de erkenning 
van beroepskwalificaties en bij de 
overdraagbaarheid van pensioenen van 
mobiele werknemers, maar dat algemene 
geschillenbeslechting in Europa niettemin 
grotendeels ongelijk wordt toegepast; 
verzoekt de Commissie met klem om het 
communautair wetgevingsproces op het 
gebied van alternatieve 
geschillenbeslechting en collectieve 
verhaalmechanismen uiterlijk in 2012 af te 
ronden;

3. herinnert eraan dat doeltreffende 
geschillenregelingen belangrijk zijn om 
ervoor te zorgen dat de consumenten hun 
rechten geldend maken; benadrukt dat 
systemen voor alternatieve 
geschillenbeslechting zoals het SOLVIT-
netwerk hun nut hebben bewezen bij het 
oplossen van burgergerelateerde 
problemen, onder meer bij de erkenning 
van beroepskwalificaties en bij de 
overdraagbaarheid van pensioenen van 
mobiele werknemers, maar dat algemene 
geschillenbeslechting in Europa niettemin 
grotendeels ongelijk wordt toegepast; 
verzoekt de Commissie met klem om het 
geplande EU-wetgevingsproces op het 
gebied van alternatieve 
geschillenbeslechting en collectieve 
verhaalmechanismen uiterlijk in 2012 af te 
ronden; onderstreept hoe belangrijk het is 
dat de aangepaste instrumenten de 
klachtenafdoening bij 
grensoverschrijdende aankoop van 
goederen en diensten voor de consument 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 29
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat systemen voor alternatieve 
geschillenbeslechting zoals het SOLVIT-
netwerk hun nut hebben bewezen bij het 
oplossen van burgergerelateerde 
problemen, onder meer bij de erkenning 
van beroepskwalificaties en bij de 
overdraagbaarheid van pensioenen van 

3. benadrukt dat systemen voor alternatieve 
geschillenbeslechting zoals het SOLVIT-
netwerk hun nut hebben bewezen bij het 
oplossen van burgergerelateerde 
problemen, onder meer bij de erkenning 
van beroepskwalificaties en bij de 
overdraagbaarheid van pensioenen van 
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mobiele werknemers, maar dat algemene 
geschillenbeslechting in Europa niettemin 
grotendeels ongelijk wordt toegepast;
verzoekt de Commissie met klem om het 
communautair wetgevingsproces op het 
gebied van alternatieve 
geschillenbeslechting en collectieve 
verhaalmechanismen uiterlijk in 2012 af te 
ronden;

mobiele werknemers, maar dat algemene 
geschillenbeslechting in Europa niettemin 
grotendeels ongelijk wordt toegepast; 
verzoekt de Commissie met klem om het 
communautair wetgevingsproces op het 
gebied van alternatieve 
geschillenbeslechting en collectieve 
verhaalmechanismen uiterlijk in 2012 af te 
ronden; onderstreept dat de consument 
beter moet worden voorgelicht over 
instrumenten voor geschillenbeslechting 
en klachtenafdoening, zodat de 
effectiviteit van de rechten van de 
consument op de interne markt verzekerd 
blijft;

Or. en

Amendement 30
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat systemen voor alternatieve 
geschillenbeslechting zoals het SOLVIT-
netwerk hun nut hebben bewezen bij het 
oplossen van burgergerelateerde 
problemen, onder meer bij de erkenning 
van beroepskwalificaties en bij de 
overdraagbaarheid van pensioenen van 
mobiele werknemers, maar dat algemene 
geschillenbeslechting in Europa niettemin 
grotendeels ongelijk wordt toegepast; 
verzoekt de Commissie met klem om het 
communautair wetgevingsproces op het 
gebied van alternatieve 
geschillenbeslechting en collectieve 
verhaalmechanismen uiterlijk in 2012 af 
te ronden;

3. benadrukt dat systemen voor alternatieve 
geschillenbeslechting zoals het SOLVIT-
netwerk hun nut hebben bewezen bij het 
oplossen van burgergerelateerde 
problemen, onder meer bij de erkenning 
van beroepskwalificaties en bij de 
overdraagbaarheid van pensioenen van 
mobiele werknemers, maar dat algemene 
geschillenbeslechting in Europa niettemin 
grotendeels ongelijk wordt toegepast; 
verzoekt de Commissie met klem om het 
communautair wetgevingsproces op het 
gebied van alternatieve 
geschillenbeslechting en 
onlinegeschillenbeslechting uiterlijk in 
2012 voor te stellen;

Or. en
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Amendement 31
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat systemen voor 
alternatieve geschillenbeslechting zoals
het SOLVIT-netwerk hun nut hebben
bewezen bij het oplossen van 
burgergerelateerde problemen, onder 
meer bij de erkenning van 
beroepskwalificaties en bij de 
overdraagbaarheid van pensioenen van 
mobiele werknemers, maar dat algemene 
geschillenbeslechting in Europa niettemin
grotendeels ongelijk wordt toegepast; 
verzoekt de Commissie met klem om het 
communautair wetgevingsproces op het 
gebied van alternatieve 
geschillenbeslechting en collectieve 
verhaalmechanismen uiterlijk in 2012 af 
te ronden;

3. benadrukt dat het SOLVIT-netwerk zijn 
nut heeft bewezen bij het oplossen van 
problemen in verband met de erkenning 
van beroepskwalificaties, de 
overdraagbaarheid van pensioenen van 
mobiele werknemers en het recht van vrij 
verkeer en verblijf van EU-burgers; wijst 
er niettemin op dat de algemene 
geschillenbeslechting in Europa 
grotendeels ongelijk wordt toegepast; is 
voorstander van snelle en goedkope 
buitengerechtelijke oplossing voor 
consumentenklachten in de EU en 
verwelkomt daarom de tegen 2013 te 
verwachten wetgevingsinitiatieven voor 
alternatieve en 
onlinegeschillenbeslechting alsook voor 
bevordering van een ruimer gebruik van
medicatie;

Or. en

Amendement 32
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat systemen voor alternatieve 
geschillenbeslechting zoals het SOLVIT-
netwerk hun nut hebben bewezen bij het 
oplossen van burgergerelateerde 
problemen, onder meer bij de erkenning 
van beroepskwalificaties en bij de 
overdraagbaarheid van pensioenen van 
mobiele werknemers, maar dat algemene 

3. benadrukt dat systemen voor alternatieve 
geschillenbeslechting en het SOLVIT-
netwerk zich in de loop der jaren hebben 
bewezen als eenvoudige, snelle en 
kostenefficiënte manier voor het oplossen 
van burgergerelateerde problemen, onder 
meer bij de erkenning van 
beroepskwalificaties en bij de 
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geschillenbeslechting in Europa niettemin
grotendeels ongelijk wordt toegepast;
verzoekt de Commissie met klem om het 
communautair wetgevingsproces op het 
gebied van alternatieve 
geschillenbeslechting en collectieve 
verhaalmechanismen uiterlijk in 2012 af te
ronden;

overdraagbaarheid van pensioenen van 
mobiele werknemers herhaalt dat de 
algemene geschillenbeslechting in Europa 
grotendeels ongelijk wordt toegepast en 
dat het SOLVIT-netwerk grotendeels 
onderbenut blijft; verwelkomt de 
toezegging van de Commissie om tegen 
het einde van 2011 een 
wetgevingsinstrument voor te stellen 
inzake alternatieve geschillenbeslechting 
(ADR), en onderstreept dat de 
daadwerkelijke goedkeuring van dit 
wetgevingsvoorstel belangrijk is om de 
consument een snellere en goedkopere 
oplossing voor geschillenbeslechting te 
kunnen bieden; verzoekt de Commissie 
met klem om het EU-wetgevingsproces op 
het gebied van collectieve 
verhaalmechanismen uiterlijk in 2012 op 
gang te brengen;

Or. en

Amendement 33
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. vraagt de Commissie en de lidstaten 
om toe te zien op een snelle en 
doeltreffende tenuitvoerlegging van 
richtlijn 2011/24/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 9 maart 2011 
betreffende de toepassing van de rechten 
van patiënten bij grensoverschrijdende 
gezondheidszorg, en daarbij de beginselen 
in acht te nemen van universaliteit, 
toegang tot kwaliteitszorg, 
rechtvaardigheid en solidariteit;
(Richtlijn 2011/24/EU bevat regels ter 
vergemakkelijking van toegang tot veilige 
grensoverschrijdende gezondheidszorg van 
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hoge kwaliteit en bevordert de 
samenwerking tussen de lidstaten in de 
gezondheidszorg. Ingevolge artikel 4 van 
de richtlijn wordt grensoverschrijdende 
gezondheidszorg verleend met 
inachtneming van de beginselen van 
universaliteit, toegang tot kwaliteitsvolle 
zorg, rechtvaardigheid en solidariteit.) 

Or. en

Amendement 34
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat een nieuw 
burgergericht systeem voor alternatieve 
geschillenbeslechting, bestaande uit reeds 
voorhanden adviesorganen en 
administratiestructuren, al een 
belangrijke aanzet zal zijn tot betaalbare, 
flexibele en toegankelijke 
buitengerechtelijke geschillenprocedures 
voor de consument;

Or. en

Amendement 35
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. moedigt de Commissie aan om 
onverwijld een actieplan in te voeren voor 
verdere versterking en verzwaring van de 
rol van SOLVIT, Uw Europa 
Wegwijzerdienst, en de Europese 
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Consumentencentra, naast andere 
hulpdiensten, met het oog op een grotere 
zichtbaarheid voor burgers en bedrijven;

Or. en

Amendement 36
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. prijst de Commissie voor haar 
onafgebroken werkzaamheden voor de 
website Uw Europa en moedigt aan tot 
voltooiing van de ontwikkeling van dit 
innovatieve instrument, met name op 
nationaal niveau; raadt aan dit 
mechanisme om te vormen tot een echt 
centraal loket, om de burgers te helpen 
via een enkele informatiebron meer over 
hun rechten te weten te komen; 

Or. en

Amendement 37
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie na te denken 
over de vaststelling van een handvest voor 
de burgers, zoals het Parlement in de 
bovenvermelde resolutie van 20 mei 2010 
al vroeg, waarin zowel de rechten en 
plichten van de burger als 
grensoverschrijdende kwesties binnen de 
interne markt aan bod komen; meent dat 
dit handvest vrij verkrijgbaar zou moeten 

4. verzoekt de lidstaten erover na te 
denken op de websites van hun ministeries 
uitputtende informatie aan te bieden, 
waarin zowel de rechten en plichten van de 
burger als grensoverschrijdende kwesties 
binnen de interne markt aan bod komen;
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zijn en moet kunnen dienen als handboek 
voor alle burgers die in een andere 
lidstaat gaan wonen, werken, winkelen en 
handel drijven;

Or. de

Amendement 38
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie na te denken 
over de vaststelling van een handvest voor 
de burgers, zoals het Parlement in de 
bovenvermelde resolutie van 20 mei 2010 
al vroeg, waarin zowel de rechten en 
plichten van de burger als 
grensoverschrijdende kwesties binnen de 
interne markt aan bod komen; meent dat dit 
handvest vrij verkrijgbaar zou moeten zijn 
en moet kunnen dienen als handboek voor 
alle burgers die in een andere lidstaat gaan 
wonen, werken, winkelen en handel 
drijven;

4. verzoekt de Commissie na te denken 
over de vaststelling van een 
gebruiksvriendelijk, regelmatig bij te 
houden en gemakkelijk toegankelijk 
handvest voor de burgers, zoals het 
Parlement in de bovenvermelde resolutie 
van 20 mei 2010[1] al vroeg, waarin zowel 
de rechten en plichten van de burger als 
grensoverschrijdende kwesties binnen de 
interne markt aan bod komen; meent dat dit 
handvest vrij verkrijgbaar zou moeten zijn 
en moet kunnen dienen als handboek voor 
alle burgers die in een andere lidstaat gaan 
wonen, werken, winkelen en handel 
drijven, met praktische informatie en 
oplossingen voor dagelijkse problemen die 
de Europese burger kan tegenkomen, 
zoals toegang krijgen tot medische zorg, 
de registratie van auto's, opening van een 
bankrekening, onlineaankoop van 
producten enz.;

[1] P7_TA(2010)0186 (Grech Report)

Or. en

Amendement 39
Andreas Mölzer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor een meer omvattende 
wetgevende aanpak van de EU inzake de 
versoepeling van grensoverschrijdende 
arbeidsmobiliteit die de burgerrechten 
vrijwaart, economische groei bevordert en 
investeert in menselijk kapitaal en het 
creëren van werkgelegenheid, en in die 
optiek de overblijvende belemmeringen 
ten aanzien van de vier vrijheden 
wegneemt;

Schrappen

Or. de

Amendement 40
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor een meer omvattende 
wetgevende aanpak van de EU inzake de 
versoepeling van grensoverschrijdende 
arbeidsmobiliteit die de burgerrechten 
vrijwaart, economische groei bevordert en 
investeert in menselijk kapitaal en het 
creëren van werkgelegenheid, en in die 
optiek de overblijvende belemmeringen ten 
aanzien van de vier vrijheden wegneemt;

5. pleit voor een meer omvattende 
wetgevende aanpak van de EU inzake 
gebieden van gezondheidszorg, 
socialezekerheidsrechten, 
radiofrequentiebeleid, erkenning van 
beroepskwalificaties alsmede regelingen 
gericht op de versoepeling van 
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit die 
de burgerrechten vrijwaart, economische 
groei bevordert en investeert in menselijk 
kapitaal en het creëren van 
werkgelegenheid, en in die optiek de 
overblijvende belemmeringen ten aanzien 
van de vier vrijheden wegneemt;

Or. en
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Amendement 41
Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) neemt kennis van de voorstellen die de 
Commissie wil voorleggen ter
modernisering van richtlijn 2005/36/EG 
betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties; onderstreept dat die 
maatregelen de procedures voor 
erkenning van beroepskwalificaties 
moeten vereenvoudigen en stemt in met de 
gedachte dat een vrijwillige Europese 
beroepskaart voor dienstverrichters de 
mobiliteit onder Europeanen zou 
bevorderen en een concreet voorbeeld zou 
opleveren voor het Europa van de burger.

Or. fr

Amendement 42
Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. omarmt de voorstellen van de 
Commissie om patiënten een beveiligde 
internettoegang tot hun medische 
gegevens te bieden; vraagt de Commissie 
te blijven werken aan de door haar voor 
2020 beoogde brede verspreiding van 
telegeneeskundediensten;

Or. en

Amendement 43
Olga Sehnalová
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is blij dat de Commissie zich ervan 
bewust is dat burgers onvoldoende 
toegang krijgen tot informatie en hulp; 
vraagt de Commissie daarom de 
communicatie over de behoeften van de 
gewone burger in zo groot mogelijke 
omvang aan te passen, bijvoorbeeld door 
aan alle openbare raadplegingen door de 
Commissie in alle officiële EU-talen 
bekendheid te geven;

Or. cs

Amendement 44
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat het nodig is dat 
beroepskwalificaties op ruime schaal
worden erkend naarmate de burgers 
mobieler worden, dat de 
overdraagbaarheid van pensioenen van 
mobiele werknemers wordt gegarandeerd, 
dat onderwijs buiten het klaslokaal, 
afgesloten met een vaardighedenpaspoort, 
wordt bevorderd, en de Jeugd in 
beweging-kaart wordt gerealiseerd; 

Or. en

Amendement 45
Simon Busuttil
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verlangt verdere actie van de 
lidstaten in coördinatie met de Commissie 
om de hindernissen weg te nemen die 
onlinebedrijven beletten hun diensten aan 
burgers in bepaalde lidstaten aan te 
bieden; verwelkomt in dit verband het 
voorstel van de Commissie voor een 
Europees overeenkomstenrecht;

Or. en

Amendement 46
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om grensoverschrijdende 
gezondheidszorg te vergemakkelijken en 
e-gezondheidszorg tot ontwikkeling te 
brengen; ziet als een van de belangrijkste 
oorzaken van frustratie onder burgers die 
medische behandeling in het buitenland 
ondergaan, dat zij onvoldoende bekend 
zijn met hun rechten en de manier om die 
rechten geldend te maken: vraagt de 
Commissie en de lidstaten zich te 
concentreren op de juiste uitvoering en 
toepassing van de bestaande regels en op 
maatregelen ter verbetering van de 
toegang tot informatie, veiligheid en 
privacy voor consumenten;

Or. en
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Amendement 47
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. herinnert de Europese 
Commissie aan haar plicht om onderzoek 
in te stellen naar inbreuken op het EU-
recht, met name waar het gaat om 
inbreuken op de rechten die de EU aan de 
burgers toekent; onderstreept dat de 
bewijslast voor inbreuken op het EU-recht 
niet op de burger mag worden 
afgeschoven, die niet over de middelen 
beschikken om daaromtrent informatie 
aan te leveren;

Or. en

Amendement 48
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. vraagt de Commissie de 
bestaande regels te actualiseren en het 
toepassingsgebied van de richtlijn 
Pakketreizen uit te breiden voor een hoger 
niveau van consumentenbescherming, 
met het oog op de nieuwe 
marktontwikkelingen als gevolg van het 
toenemende gebruik van het internet; 
gelooft dat de Commissie, nu de 
consumenten steeds meer afzonderlijke 
reisdiensten bestellen, specifieke regels 
moet uitvaardigen voor de verschillende 
afzonderlijke en op zichzelf staande 
reisdiensten, waarin wordt uitgelegd wat 
de wettelijke rechten en rechtswegen zijn 
voor de consument, en waarvoor de 
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leverancier van de diensten moet instaan;

Or. en

Amendement 49
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. vraagt de Commissie om een 
alomvattend en geconsolideerd kader 
waarin alle passagiersrechten worden 
gebundeld tot een wetgevingstekst, 
waardoor speciale aandacht kan worden 
geschonken aan de verschillende 
behoeften van passagiers naargelang de 
tak van vervoer;

Or. en

Amendement 50
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies onderstreept dat zelfs met de 
recente verbeteringen die de interne 
markt- scoreborden van december 2010 te 
zien geven, de lidstaten nog steeds 
achterblijven bij hun doelstellingen op het 
punt van de correcte en tijdige omzetting 
van Europese wetgeving in nationaal 
recht; vraagt de Commissie en de lidstaten 
zorg te dragen voor een deugdelijke 
uitvoering en omzetting van 
internemarktwetgeving door een 
stelselmatiger en onafhankelijke 
bewaking, zodat in de gehele Unie een 
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gelijk speelveld is gewaarborgd;

Or. en


