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Amendement 1
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 15 november 
2011 over onlinegokken op de interne 
markt P7_TA(2011)0492,

Or. pt

Amendement 2
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Visum 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 25 oktober 2011 
van 25 oktober 2011 over mobiliteit en 
inclusie van mensen met een handicap en 
de Europese strategie voor mensen met 
een handicap 2010-20204,
__________________
4 Aangenomen teksten P7_TA(2011)0453.

Or. en

Amendement 3
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Visum 27 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag-Monti van 9 mei 2010 
over een nieuwe strategie voor de interne 
markt,

Or. pt

Amendement 4
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. aangezien de Digitale Interne Markt de 
belangrijkste factor is om van de EU de 
meest marktconforme en dynamische 
kenniseconomie ter wereld te maken;

Schrappen

Or. sv

Amendement 5
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. aangezien e-handel en online diensten 
noodzakelijk zijn voor het internet en 
cruciaal zijn voor de doelstellingen van de 
EU 2020-strategie voor de interne markt, 
dat zowel een voordeel voor de burgers en 
het bedrijfsleven is.

B. aangezien e-handel en online diensten 
noodzakelijk zijn voor het internet en 
cruciaal zijn voor de doelstellingen van de 
EU 2020-strategie voor de interne markt, 
dat zowel een voordeel voor de burgers en 
het bedrijfsleven is, doordat zij een 
slimme, duurzame en inclusieve groei 
ondersteunen.

Or. pt
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Amendement 6
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. aangezien 99% van alle Europese 
bedrijven MKB's zijn die 85% 
werkgelegenheid opleveren, en daardoor 
zijn de MKB's de drijvende kracht in de 
Europese economie, die de 
hoofdverantwoordelijkheid hebben voor 
het creëren van welvaart en groei, en ook 
vernieuwing en R&D;

Schrappen

Or. sv

Amendement 7
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. aangezien 99% van alle Europese 
bedrijven MKB's zijn die 85% 
werkgelegenheid opleveren, en daardoor 
zijn de MKB's de drijvende kracht in de 
Europese economie, die de 
hoofdverantwoordelijkheid hebben voor 
het creëren van welvaart en groei, en ook 
vernieuwing en R&D;

C. aangezien 99% van alle Europese 
bedrijven MKB zijn die 85% 
werkgelegenheid opleveren, en daardoor 
zijn de MKB de drijvende kracht in de 
Europese economie, die de 
hoofdverantwoordelijkheid hebben voor 
het creëren van welvaart, groei en 
werkgelegenheid, en ook vernieuwing en 
R&D;

Or. pt

Amendement 8
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría, Emma McClarkin
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Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat e-handel een 
essentieel onderdeel van de handel is 
geworden en tegenwoordig een grote 
invloed uitoefent op de keuze van 
consumenten, concurrentie en 
technologische innovatie vanwege het feit 
dat de scheidslijn tussen de online- en 
offlinewereld voor consumenten en 
bedrijven in het dagelijks leven steeds 
vager wordt;

Or. en

Amendement 9
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. aangezien bedrijven die hun 
interneteconomie ontwikkeld hebben, veel 
verder gevorderd zijn dan andere 
bedrijven, en in de huidige economische 
crisis met een arbeidsgeneratie die 
praktisch afhankelijk is van MKB's, is het 
essentieel om de belemmeringen voor 
online handel weg te nemen;

D. aangezien bedrijven die hun 
interneteconomie ontwikkeld hebben, veel 
verder gevorderd zijn dan andere 
bedrijven, en in de huidige economische en 
financiële crisis met een arbeidsgeneratie 
die praktisch afhankelijk is van MKB, is 
het essentieel om de belemmeringen voor 
online handel weg te nemen opdat die 
bedrijven hun volledige potentieel kunnen 
waarmaken;

Or. pt

Amendement 10
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lara Comi
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Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat e-handel een 
belangrijke aanvulling vormt op de 
offlinehandel, waardoor kleine bedrijven 
de kans krijgen om te groeien, en de 
verkrijgbaarheid van goederen en 
producten wordt verbeterd, ook in 
afgelegen gebieden, op het platteland en 
voor mensen met een handicap of 
beperkte mobiliteit;

Or. en

Amendement 11
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat in een aantal G8-
landen 20% van de economische groei en 
25% van de groei aan arbeidsplaatsen in 
de afgelopen vijf jaar toe te schrijven is 
aan het internet;

Or. en

Amendement 12
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría, Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de voordelen van 
de globalisering dankzij het internet en de 
e-handel evenwichtiger verdeeld kunnen 
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worden over consumenten en het MKB;

Or. en

Amendement 13
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. aangezien het bereiken van een 
effectief functionerende interne markt de 
doelstellingen van de Lisbon Agenda zal 
vervullen met betrekking tot het vergroten 
van de groei, de werkgelegenheid en de 
mededinging om de 500 miljoen 
consumenten in de EU te bedienen;

Schrappen

Or. sv

Amendement 14
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. aangezien het bereiken van een effectief 
functionerende interne markt de 
doelstellingen van de Lisbon Agenda zal 
vervullen met betrekking tot het vergroten 
van de groei, de werkgelegenheid en de 
mededinging om de 500 miljoen 
consumenten in de EU te bedienen;

E. overwegende dat het bereiken van een 
effectief functionerende interne markt een 
belangrijke stap zou zijn op weg naar de 
doelstellingen van de Lissabonagenda met 
betrekking tot het vergroten van de groei, 
de werkgelegenheid en de mededinging om 
de 500 miljoen consumenten in de EU te 
bedienen;

Or. en
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Amendement 15
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de digitale interne 
markt consumenten een ruimere keuze 
tegen meer concurrerende prijzen biedt, 
vooral voor burgers die in moeilijk 
toegankelijke, afgelegen of perifere 
gebieden wonen, alsook burgers met 
beperkte mobiliteit, die anders wellicht 
geen toegang zouden hebben tot een breed 
scala van producten,

Or. pt

Amendement 16
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría, Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat startende 
bedrijven, met name die binnen het MKB, 
dankzij het internet een goed begin 
kunnen maken en bestaande bedrijven 
kunnen floreren door het bedienen van 
nieuwe marktniches;

Or. en

Amendement 17
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. aangezien er 75 miljoen mensen met een 
handicap in Europa aanwezig zijn, en dat 
deze personen ook volledige toegang tot de 
interne markt zouden moeten hebben;

F. overwegende dat er in Europa 75 
miljoen mensen met een handicap zijn, en 
dat deze personen ook volledige toegang 
tot de interne markt zouden moeten 
hebben, waarbij in het bijzonder moet 
worden gelet op de problemen die mensen 
met een visuele handicap hebben met 
digitale interfaces;

Or. en

Amendement 18
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría, Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat het MKB dankzij 
internet en technologie beter in staat is 
zich internationaal te profileren en zo een 
betere positie kan verwerven op 
internationale markten en in de 
internationale handel;

Or. en

Amendement 19
Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat consumenten 
profijt trekken van de lagere prijzen en de 
bredere keuze binnen de e-handel en dat 
zij nu het gemak kennen van winkelen 
zonder het huis te verlaten, hetgeen in het 
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bijzonder buitengewoon gunstig is voor 
consumenten met een handicap en 
consumenten op het platteland of in 
afgelegen gebieden;

Or. en

Amendement 20
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de toegang tot 
betrouwbare informatie alsook de 
transparantie op een hoger plan moeten 
worden gebracht, opdat consumenten niet 
alleen kunnen vergelijken op prijs, maar 
ook op kwaliteit en de duurzaamheid van 
online aangeboden goederen en diensten;

Or. en

Amendement 21
Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de meeste 
geschillen buiten de rechtbank worden 
opgelost, dat de voor alternatieve 
geschillenbeslechting beschikbare 
termijnen soms te kort zijn en dat er al 
met al grote behoefte bestaat aan een 
doeltreffend geschillenbeslechtingsstelsel;

Or. en
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Amendement 22
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Een Digitale Interne Markt voor groei en 
werkgelegenheid

Een digitale interne markt voor het 
bedrijfsleven 

Or. en

Amendement 23
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat in tijden van economische 
crisis het onontbeerlijk is om maatregelen 
te nemen om de groei te stimuleren en 
werkgelegenheid te creëren, en benadrukt 
dat het voltooien van de Digitale Interne 
Markt een belangrijke stap voorwaarts zou 
zijn in het bereiken van haar doel; vandaar 
een verzoek aan de Commissie, om haar 
plan voor het lanceren en voltooien van de 
Digitale Interne Markt uit te voeren;

1. benadrukt dat in tijden van economische 
en financiële crisis het onontbeerlijk is om 
maatregelen te nemen om de groei te 
stimuleren en werkgelegenheid te creëren, 
en benadrukt dat het voltooien van de 
digitale interne markt een belangrijke stap 
voorwaarts zou zijn in het bereiken van 
haar doel; vandaar een verzoek aan de 
Commissie, om haar plan voor het lanceren 
en voltooien van de digitale interne markt 
onverwijld uit te voeren;

Or. pt

Amendement 24
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat in tijden van economische 
crisis het onontbeerlijk is om maatregelen 
te nemen om de groei te stimuleren en 
werkgelegenheid te creëren, en benadrukt 
dat het voltooien van de Digitale Interne 
Markt een belangrijke stap voorwaarts zou 
zijn in het bereiken van haar doel; vandaar 
een verzoek aan de Commissie, om haar 
plan voor het lanceren en voltooien van de 
Digitale Interne Markt uit te voeren;

1. benadrukt dat in tijden van economische 
crisis het onontbeerlijk is om maatregelen 
te nemen om de groei te stimuleren en 
werkgelegenheid te creëren, en benadrukt 
dat het voltooien van de digitale interne 
markt een belangrijke stap voorwaarts zou 
zijn in het bereiken van haar doel; vandaar 
een verzoek aan de Commissie, om haar 
plan voor het lanceren en voltooien van de 
digitale interne markt uit te voeren; wijst in 
verband daarmee op het feit dat de 
digitale interne markt voor bedrijven en 
burgers de eenvoudigste manier is om de 
vruchten van de interne markt te plukken; 

Or. en

Amendement 25
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat in tijden van economische 
crisis het onontbeerlijk is om maatregelen 
te nemen om de groei te stimuleren en
werkgelegenheid te creëren, en benadrukt 
dat het voltooien van de Digitale Interne 
Markt een belangrijke stap voorwaarts zou 
zijn in het bereiken van haar doel; een 
verzoek aan de Commissie, om haar plan 
voor het lanceren en voltooien van de 
Digitale Interne Markt uit te voeren;

1. benadrukt dat in tijden van economische 
crisis het onontbeerlijk is om maatregelen 
te nemen om werkgelegenheid te creëren, 
en benadrukt dat het voltooien van de 
digitale interne markt belangrijk zou zijn 
voor het bereiken van haar doel; een 
verzoek aan de Commissie, om haar plan 
voor het lanceren en voltooien van de 
digitale interne markt uit te voeren;

Or. sv

Amendement 26
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verwelkomt de nieuwe communicatie
van de Commissie inzake e-handel en 
online diensten, gepubliceerd op 11 januari 
2012, dat gericht is op het ontwikkelen van 
een duidelijk kader voor de e-handel, door 
het vertrouwen te vergroten en de e-handel 
en online diensten uit te breiden naar de 
sectoren B2B, B2C, C2C en G2G;

2. verwelkomt de nieuwe mededeling van 
de Commissie inzake e-handel en online 
diensten, gepubliceerd op 11 januari 2012, 
dat gericht is op het ontwikkelen van een 
duidelijk kader voor de e-handel, door het 
vertrouwen te vergroten en de e-handel en 
online diensten uit te breiden naar de 
sectoren B2B, B2C, C2C en G2G; verzoekt 
de Commissie om tegen het einde van 
2012 verslag uit te brengen over de 
vooruitgang op het vlak van de zestien 
"hoofdmaatregelen" van de vijf 
prioritaire aandachtsgebieden van de 
mededeling;

Or. en

Amendement 27
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat versnippering en gebrek 
aan rechtszekerheid de voornaamste zorgen 
op de Digitale Interne Markt zijn, en dat 
tegenstrijdige handhaving van de regels in 
de Lidstaten moet worden aangepakt;

4. benadrukt dat versnippering en gebrek 
aan rechtszekerheid de voornaamste zorgen 
op de digitale interne markt zijn, en dat 
tegenstrijdige handhaving van de regels in 
de lidstaten, bijvoorbeeld als gevolg van 
verschillende auteursrechtenstelsels moet 
worden aangepakt, om de consument zo 
bredere keuzemogelijkheden te bieden;

Or. en

Amendement 28
António Fernando Correia de Campos
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) is van mening dat de versnippering 
nog steeds mede veroorzaakt wordt door 
de slechte of laattijdige omzetting van de 
richtlijnen door de lidstaten, die aan 
striktere controles moeten worden 
onderworpen door de Europese 
instellingen;

Or. pt

Amendement 29
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – punt 2 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(2) verzoekt de Europese Commissie om te 
onderzoeken of het haalbaar is om een 
"e-handeltest" in te voeren in alle 
wetgeving om zo te garanderen dat die 
wetgeving geen belemmering vormt voor 
de ontwikkeling van de digitale interne 
markt;

Or. pt

Amendement 30
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. stelt voor dat de Commissie een "e-
handeltest" invoert voor voorstellen ten 
aanzien van de interne markt, om er zo 
voor te zorgen dat die geen nieuwe 
obstakels opwerpen voor zowel de offline-
als de onlinehandel en dat deze handel 
niet versnipperd raakt;

Or. en

Amendement 31
Christian Engström

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat het e-handelsbesluit de 
hoeksteen van de Digitale Interne Markt is 
en dat een herziening van dit besluit niet 
gewenst is; echter, verwelkomt het 
initiatief van de Commissie voor het 
verbeteren van haar uitvoering en het 
verschaffen van duidelijkheid, bv. met 
betrekking tot de melding- en 
actieprocedures;

5. benadrukt dat het e-handelsbesluit de 
hoeksteen van de digitale interne markt is 
en dat een herziening van dit besluit niet 
gewenst is; echter, verwelkomt het 
initiatief van de Commissie voor het 
verbeteren van haar uitvoering en het 
verschaffen van duidelijkheid;

Or. en

Amendement 32
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat het e-handelsbesluit de 
hoeksteen van de Digitale Interne Markt is 
en dat een herziening van dit besluit niet 

5. benadrukt dat het e-handelsbesluit de 
hoeksteen van de digitale interne markt is 
en dat een herziening van dit besluit niet 
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gewenst is; echter, verwelkomt het 
initiatief van de Commissie voor het 
verbeteren van haar uitvoering en het 
verschaffen van duidelijkheid, bv. met 
betrekking tot de melding- en
actieprocedures;

gewenst is; echter, verwelkomt het 
initiatief van de Commissie voor het 
verbeteren van haar uitvoering en het 
verschaffen van duidelijkheid, bijv. met 
betrekking tot de mogelijkheid om online 
anoniem zaken te doen, de reactietijd voor 
verwijdering ("take-down") en het 
concept van permanente verwijdering 
("permanent take-down");

Or. en

Amendement 33
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst op de noodzaak tot 
modernisering en vereenvoudiging van de 
erkenning van beroepskwalificaties en tot 
verdere uitbreiding van de automatische 
erkenning tot met name nieuwe beroepen 
die nodig zijn in de groene en de digitale 
sector, dit ter bevordering van de 
mobiliteit van hooggekwalificeerde 
arbeidskrachten;

Or. en

Amendement 34
Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst met het oog op het potentieel 
voor het concurrentievermogen van de 
EU, de economische groei en de groei van 
de werkgelegenheid op de noodzaak van 
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een Europese strategie voor 
cloudcomputing; onderstreept dat 
cloudcomputing doordat er minimale 
toetredingskosten en lage 
infrastructuurvereisten aan verbonden 
zijn, een kans inhoudt voor de Europese 
IT-sector, het MKB in het bijzonder, om 
dit terrein verder te ontwikkelen en het 
voortouw te nemen op gebieden als 
outsourcing, nieuwe digitale 
dienstverlening en datacentra;

Or. en

Amendement 35
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst op het belangrijke verband 
tussen de richtlijn inzake e-handel en het 
Informatiesysteem interne markt; 

Or. en

Amendement 36
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de MKB's de ruggengraat 
voor de Europese economie vormen en dat 
het daarom van levensbelang is om een 
actieplan te ontwikkelen voor hun 
integratie in de Digitale Interne Markt; 
benadrukt dat door gebruik te maken van 
de mogelijkheden van de digitale economie 
en de Digitale Interne Markt d.m.v. 

6. benadrukt dat de MKB de ruggengraat 
voor de Europese economie vormen en dat 
het daarom van levensbelang is om een 
actieplan te ontwikkelen voor hun 
integratie in de digitale interne markt; 
benadrukt tevens dat alle Europese MKB
dringend breedbandinternet moeten 
krijgen; benadrukt dat door gebruik te 
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innovatie en slim gebruik van ICT een 
grote steun zou zijn voor MKB's om uit de 
huidige crisis te stappen en groei en 
werkgelegenheid te creëren;

maken van de mogelijkheden van de 
digitale economie en de digitale interne 
markt d.m.v. innovatie en slim gebruik van 
ICT een grote steun zou zijn voor MKB om 
uit de huidige crisis te stappen en groei en 
werkgelegenheid te creëren;

Or. en

Amendement 37
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de MKB's de ruggengraat
voor de Europese economie vormen en dat 
het daarom van levensbelang is om een 
actieplan te ontwikkelen voor hun 
integratie in de Digitale Interne Markt; 
benadrukt dat door gebruik te maken van 
de mogelijkheden van de digitale economie 
en de Digitale Interne Markt d.m.v. 
innovatie en slim gebruik van ICT een 
grote steun zou zijn voor MKB's om uit de 
huidige crisis te stappen en groei en 
werkgelegenheid te creëren;

6. benadrukt dat de MKB belangrijk zijn
voor de Europese economie en dat het 
daarom van levensbelang is om een 
actieplan te ontwikkelen voor hun 
integratie in de digitale interne markt; 
benadrukt dat door gebruik te maken van 
de mogelijkheden van de digitale economie 
en de digitale interne markt d.m.v. 
innovatie en slim gebruik van ICT een 
grote steun zou zijn voor MKB om uit de 
huidige crisis te stappen en groei en 
werkgelegenheid te creëren;

Or. sv

Amendement 38
Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst op het feit dat het voor de 
verwezenlijking van de doelstelling van 
economische groei en werkgelegenheid 
van cruciaal belang is dat de resterende 
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juridische obstakels voor de e-handel uit 
de weg worden geruimd en dat bedrijven 
de noodzakelijke informatie en 
vaardigheden geboden wordt alsook de 
noodzakelijke instrumenten voor een 
eenvoudige en doeltreffende ontwikkeling 
van hun onlineactiviteiten;

Or. en

Amendement 39
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. roept de Commissie op om een strategie 
te ontwikkelen om digitaal 
ondernemerschap in Europa te stimuleren, 
dat zich focust op innovatieve en 
dynamische MKB's uit alle sectoren om 
zodoende hoge groeipotentie en innovatie 
te garanderen en nieuwe banen in Europa 
te creëren;

8. roept de Commissie op om een strategie 
te ontwikkelen om digitaal 
ondernemerschap in Europa te stimuleren, 
dat zich focust op innovatieve en 
dynamische MKB uit alle sectoren om 
zodoende hoge groeipotentie en innovatie 
te garanderen en nieuwe banen in Europa 
te creëren en om de ontwikkeling van 
nieuwe marktniches voor het MKB te 
ondersteunen die anders niet zouden 
bestaan;

Or. pt

Amendement 40
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. roept de Commissie op om een strategie 
te ontwikkelen om digitaal 
ondernemerschap in Europa te stimuleren, 

8. onderstreept het belang van het 
stimuleren van het digitaal 
ondernemerschap in Europa en scholing 
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dat zich focust op innovatieve en 
dynamische MKB's uit alle sectoren om 
zodoende hoge groeipotentie en innovatie 
te garanderen en nieuwe banen in Europa 
te creëren;

voor onlinehandelaren en van het 
aanmoedigen van 
ontwikkelingsprogramma's voor het MKB 
die zich richten op innovatieve en 
dynamische MKB uit alle sectoren om 
zodoende hoge groeipotentie en innovatie 
te garanderen en nieuwe banen in Europa 
te creëren, terwijl tevens het 
consumentenvertrouwen wordt vergroot;

Or. en

Amendement 41
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de bestaande wetgeving 
daadwerkelijk ten uitvoer te leggen, 
teneinde de obstakels die de groei van het 
MKB in de weg staan - zoals hoge kosten 
voor markttoegang, de kosten van het 
opbouwen van merkbekendheid in 
meerdere landen en de beperkingen van 
IT-systemen - uit de weg te ruimen;

Or. en

Amendement 42
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de Lidstaten op 
om maatregelen te introduceren die gericht 
zijn op het bieden van financiële 

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
om maatregelen te introduceren die gericht 
zijn op het bieden van financiële 
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ondersteuning aan innovatieve MKB's, 
door middel van bestaande programma's 
zoals het Programma voor 
Concurrentiepositie en Innovatie (CIP), het 
nieuwe programma voor de 
Concurrentiepositie van Ondernemingen en 
MKB's (COSME) en het Programma voor 
Onderzoek en Innovatie "Horizon 2020", 
als ook de voorgestelde verordening inzake 
durfkapitaalfondsen;

ondersteuning aan innovatieve MKB, door 
middel van bestaande programma's zoals 
het Programma voor Concurrentiepositie 
en Innovatie (CIP), het nieuwe programma 
voor de Concurrentiepositie van 
Ondernemingen en MKB (COSME) en het 
Programma voor Onderzoek en Innovatie 
"Horizon 2020" of door specifieke 
programma's uit te werken, als ook de 
voorgestelde verordening inzake 
durfkapitaalfondsen;

Or. pt

Amendement 43
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de Lidstaten op 
om maatregelen te introduceren die gericht 
zijn op het bieden van financiële 
ondersteuning aan innovatieve MKB's, 
door middel van bestaande programma's 
zoals het Programma voor 
Concurrentiepositie en Innovatie (CIP), het 
nieuwe programma voor de 
Concurrentiepositie van Ondernemingen en 
MKB's (COSME) en het Programma voor 
Onderzoek en Innovatie "Horizon 2020", 
als ook de voorgestelde verordening inzake 
durfkapitaalfondsen;

9. roept de lidstaten op om maatregelen te 
introduceren die gericht zijn op het bieden 
van ondersteuning aan innovatieve MKB, 
door middel van bestaande programma's 
zoals het Programma voor 
Concurrentiepositie en Innovatie (CIP), het 
nieuwe programma voor de 
Concurrentiepositie van Ondernemingen en 
MKB (COSME) en het Programma voor 
Onderzoek en Innovatie "Horizon 2020", 
als ook de voorgestelde verordening inzake 
durfkapitaalfondsen;

Or. sv

Amendement 44
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Kopje 3
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Ontwerpresolutie Amendement

Het wegwerken van de overgebleven 
belemmeringen in de Digitale Interne 
Markt

Het wegwerken van de overgebleven 
belemmeringen voor ondernemingen in de 
digitale interne markt

Or. en

Amendement 45
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de Commissie op om oplossingen 
te vinden met het oog op het verbeteren 
van het EU kader voor leveringsdiensten, 
op een manier dat zowel bedrijven en 
consumenten in staat stelt om volledig van 
de Digitale Interne Markt te profiteren;
benadrukt dat dit kader de 
toegankelijkheid, een betrouwbare en 
snelle levering, vriendelijke 
dienstverlening, een efficiënt en 
transparant systeem voor retourzendingen, 
en lage prijzen voor grensoverschrijdende 
leveringsdiensten, moet garanderen;

10. roept de Commissie op om oplossingen 
te vinden met het oog op het verbeteren 
van het EU kader voor leveringsdiensten, 
op een manier dat zowel bedrijven en 
consumenten in staat stelt om volledig van 
de digitale interne markt te profiteren;
benadrukt dat dit kader de 
toegankelijkheid, een betrouwbare en 
snelle levering, vriendelijke 
dienstverlening, een efficiënt en 
transparant systeem voor retourzendingen, 
en lage prijzen voor grensoverschrijdende 
leveringsdiensten, die niet enkel op de 
fysieke grenzen gebaseerd zijn, maar 
eveneens rekening houden met de afstand 
tot de consument, moet garanderen; is van 
mening dat het van essentieel belang is 
om te voorzien in innovatieve 
leveringswijzen die een zo flexibel 
mogelijke keuze van het tijdstip en de plek 
waarop de aankopen worden geleverd of 
van een eventueel ophaalpunt mogelijk 
maken zonder aanvullende kosten; is van 
mening dat het van cruciaal belang is om 
maatregelen te overwegen die een 
garantie bieden op betaalbare 
leveringsdiensten in de meest afgelegen of 
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perifere gebieden;

Or. pt

Amendement 46
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de Commissie op om oplossingen 
te vinden met het oog op het verbeteren 
van het EU kader voor leveringsdiensten,
op een manier dat zowel bedrijven en
consumenten in staat stelt om volledig van 
de Digitale Interne Markt te profiteren; 
benadrukt dat dit kader de 
toegankelijkheid, een betrouwbare en 
snelle levering, vriendelijke 
dienstverlening, een efficiënt en 
transparant systeem voor retourzendingen, 
en lage prijzen voor grensoverschrijdende 
leveringsdiensten, moet garanderen;

10. roept de Commissie op om de nodige 
stappen te ondernemen met het oog op 
vergroting van de mededinging voor 
grensoverschrijdende leveringsdiensten, 
zodat zowel bedrijven als consumenten in 
staat worden gesteld om volledig van de 
digitale interne markt te profiteren; 
benadrukt dat de toegankelijkheid, een 
betrouwbare en snelle levering, 
vriendelijke dienstverlening, een efficiënt 
en transparant systeem voor 
retourzendingen, en lage prijzen voor 
grensoverschrijdende leveringsdiensten het 
beste bevorderd wordt door vrije en 
eerlijke mededinging;

Or. en

Amendement 47
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de Commissie op om oplossingen 
te vinden met het oog op het verbeteren 
van het EU kader voor leveringsdiensten, 
op een manier dat zowel bedrijven en 
consumenten in staat stelt om volledig van 
de Digitale Interne Markt te profiteren; 

10. roept de Commissie op om oplossingen 
te vinden met het oog op het verbeteren 
van leveringsdiensten, op een manier die
zowel bedrijven en consumenten in staat 
stelt om volledig van de digitale interne 
markt te profiteren; benadrukt dat het EU-
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benadrukt dat dit kader de 
toegankelijkheid, een betrouwbare en 
snelle levering, vriendelijke 
dienstverlening, een efficiënt en 
transparant systeem voor retourzendingen,
en lage prijzen voor grensoverschrijdende 
leveringsdiensten, moet garanderen;

kader krachtig moet worden gehandhaafd 
daar waar er nog geen toegankelijke, 
betrouwbare en snelle levering 
beschikbaar is, noch een vriendelijke 
dienstverlening, noch een efficiënt en 
transparant systeem voor retourzendingen, 
noch gepaste prijzen voor 
grensoverschrijdende leveringsdiensten;

Or. en

Amendement 48
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de Commissie op om oplossingen 
te vinden met het oog op het verbeteren 
van het EU kader voor leveringsdiensten, 
op een manier dat zowel bedrijven en 
consumenten in staat stelt om volledig van 
de Digitale Interne Markt te profiteren; 
benadrukt dat dit kader de 
toegankelijkheid, een betrouwbare en 
snelle levering, vriendelijke 
dienstverlening, een efficiënt en 
transparant systeem voor retourzendingen, 
en lage prijzen voor grensoverschrijdende 
leveringsdiensten, moet garanderen;

10. roept de Commissie op om oplossingen 
te vinden met het oog op het verbeteren 
van het EU kader voor leveringsdiensten, 
op een manier die zowel bedrijven en 
consumenten in staat stelt om volledig van 
de digitale interne markt te profiteren; 
benadrukt dat dit kader de 
toegankelijkheid, een betrouwbare en 
snelle levering, vriendelijke 
dienstverlening, een efficiënt en 
transparant systeem voor retourzendingen, 
en lage prijzen voor grensoverschrijdende 
leverings- en verzendingsdiensten, moet 
garanderen, teneinde geen belemmering te 
vormen voor de grensoverschrijdende 
handel en het consumentenvertrouwen te 
vergroten;

Or. en

Amendement 49
António Fernando Correia de Campos
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) herinnert aan de noodzaak van een 
geïntegreerde beleidsstrategie ter 
voltooiing van de interne transportmarkt 
voor alle vervoerstakken (wegcabotage, 
goederenvervoer per spoor, enz.) en van 
de milieuwetgeving, teneinde 
onvolkomenheden in de aanvoerketen en 
onnodige kostenstijgingen voor 
afstandsverkopers en klanten in de e-
handelssector te voorkomen;

Or. pt

Amendement 50
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie om de administratieve lasten te 
verminderen door het mogelijk te maken 
dat gebruik wordt gemaakt van het stelsel 
van het land van hetzij de verkopende 
partij, hetzij de kopende partij, om zo 
dubbele procedures en de verwarring over 
welke regels er nu precies voor zowel 
onlinehandelaren als consumenten van 
toepassing zijn, te voorkomen;

Or. en

Amendement 51
Emma McClarkin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie om 
oplossingen aan te dragen voor de 
problemen die het MKB ondervindt bij de 
afhandeling van geretourneerde 
goederen, met het hele verzendsysteem en 
met het terugdringen van de kosten in 
verband met de afhandeling van 
grensoverschrijdende klachten en 
geschillen;

Or. en

Amendement 52
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat dankzij het feit dat 
websites vrij eenvoudig grof automatisch 
vertaald kunnen worden, een bijkomend 
voordeel van de digitale wereld is, dat het 
helpt taalbarrières binnen de interne 
markt te slechten;

Or. en

Amendement 53
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. benadrukt het belang voor 
consumenten van een doeltreffende 
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levering, betere informatievoorziening 
over hun levering en tijdige aflevering 
van hun product, een voor een punten die 
in het meest recente 
consumentenscorebord door consumenten 
als het meest prangend werden 
aangemerkt; 

Or. en

Amendement 54
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de Commissie en de Lidstaten op 
de mogelijkheden te onderzoeken om de 
BTW-regels te vereenvoudigen en te 
standaardiseren voor grensoverschrijdende 
online transacties, en een grotere EU-brede
harmonisering met betrekking tot de 
tarieven en regimes, en om de ambtenarij 
aan banden te leggen met het oog op een 
eenvoudiger, makkelijker en efficiënter 
systeem; benadrukt dat digitale producten
zoals e-books moeten vallen onder dezelfde 
BTW tarieven als een gelijkwaardig 
product in fysieke vorm

11. roept de Commissie en de lidstaten op 
de mogelijkheden te onderzoeken om de 
BTW-regels te vereenvoudigen en te 
standaardiseren voor grensoverschrijdende 
online transacties, en een grotere EU-brede
harmonisering met betrekking tot de 
tarieven en regimes, en om de bureaucratie
aan banden te leggen met het oog op een 
eenvoudiger, makkelijker en efficiënter 
systeem, met name via de invoering van 
een Europese one-stop-shop; benadrukt 
dat culturele onlineproducten, zoals e-
boeken, audiovisuele producten of muziek
moeten vallen onder dezelfde BTW-
tarieven als een gelijkwaardig product in 
fysieke vorm

Or. pt

Amendement 55
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de Commissie en de Lidstaten op 
de mogelijkheden te onderzoeken om de 
BTW-regels te vereenvoudigen en te 
standaardiseren voor grensoverschrijdende 
online transacties, en een grotere EU-brede 
harmonisering met betrekking tot de 
tarieven en regimes, en om de ambtenarij
aan banden te leggen met het oog op een 
eenvoudiger, makkelijker en efficiënter 
systeem; benadrukt dat digitale producten 
zoals e-books moeten vallen onder dezelfde 
BTW tarieven als een gelijkwaardig 
product in fysieke vorm;

11. Roept de Commissie en de lidstaten op 
de mogelijkheden te onderzoeken om de 
BTW-regels te vereenvoudigen en te 
standaardiseren voor grensoverschrijdende 
online transacties, en een grotere EU-brede 
harmonisering met betrekking tot de 
regimes, en om de bureaucratie aan 
banden te leggen met het oog op een 
eenvoudiger, makkelijker en efficiënter 
systeem; benadrukt dat digitale producten 
zoals e-boeken moeten vallen onder 
dezelfde BTW-tarieven als een 
gelijkwaardig product in fysieke vorm;

Or. en

Amendement 56
Christian Engström

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de Commissie en de Lidstaten op 
de mogelijkheden te onderzoeken om de 
BTW-regels te vereenvoudigen en te 
standaardiseren voor grensoverschrijdende 
online transacties, en een grotere EU-brede 
harmonisering met betrekking tot de 
tarieven en regimes, en om de ambtenarij
aan banden te leggen met het oog op een 
eenvoudiger, makkelijker en efficiënter 
systeem; benadrukt dat digitale producten 
zoals e-books moeten vallen onder dezelfde 
BTW-tarieven als een gelijkwaardig 
product in fysieke vorm;

11. roept de Commissie en de lidstaten op 
de mogelijkheden te onderzoeken om de 
BTW-regels te vereenvoudigen en te 
standaardiseren voor grensoverschrijdende 
online transacties, en een grotere EU-brede 
harmonisering met betrekking tot de 
tarieven en regimes, en om de bureaucratie
aan banden te leggen met het oog op een 
eenvoudiger, makkelijker en efficiënter 
systeem; benadrukt dat digitale producten 
zoals bijvoorbeeld e-boeken moeten vallen 
onder dezelfde BTW-tarieven als een 
gelijkwaardig product in fysieke vorm; 

Or. en
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Amendement 57
Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de Commissie en de Lidstaten op 
de mogelijkheden te onderzoeken om de 
BTW-regels te vereenvoudigen en te 
standaardiseren voor grensoverschrijdende 
online transacties, en een grotere EU-
brede harmonisering met betrekking tot 
de tarieven en regimes, en om de 
ambtenarij aan banden te leggen met het 
oog op een eenvoudiger, makkelijker en 
efficiënter systeem; benadrukt dat digitale
producten zoals e-books moeten vallen 
onder dezelfde BTW tarieven als een 
gelijkwaardig product in fysieke vorm;

11. roept de Commissie en de lidstaten op 
de mogelijkheden te onderzoeken om de 
BTW-regels te vereenvoudigen en te 
standaardiseren voor grensoverschrijdende 
online transacties; benadrukt dat het 
huidige Europese wettelijke kader op het 
gebied van BTW een belemmering vormt 
voor de ontwikkeling van nieuwe digitale 
diensten en dat het aanmoedigen van 
ondernemingen om nieuwe pan-Europese 
online diensten te ontwikkelen en aan te 
bieden een prioriteit zou moeten zijn bij de 
herziening van de BTW-regels; is van 
mening dat de digitale verspreiding van 
culturele, journalistieke en creatieve 
inhoud moet vallen onder dezelfde BTW-
tarieven als een gelijkwaardig product in 
fysieke vorm;

Or. fr

Amendement 58
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de Commissie en de Lidstaten op 
de mogelijkheden te onderzoeken om de 
BTW-regels te vereenvoudigen en te 
standaardiseren voor grensoverschrijdende 
online transacties, en een grotere EU-
brede harmonisering met betrekking tot 
de tarieven en regimes, en om de 
ambtenarij aan banden te leggen met het 

11. roept de Commissie en de lidstaten op 
de mogelijkheden te onderzoeken om de 
BTW-regels te vereenvoudigen en te 
standaardiseren voor grensoverschrijdende 
online transacties en om de bureaucratie
aan banden te leggen met het oog op een 
eenvoudiger, makkelijker en efficiënter 
systeem; benadrukt dat digitale producten 
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oog op een eenvoudiger, makkelijker en 
efficiënter systeem; benadrukt dat digitale 
producten zoals e-books moeten vallen 
onder dezelfde BTW tarieven als een 
gelijkwaardig product in fysieke vorm;

zoals e-boeken moeten vallen onder 
dezelfde BTW-tarieven als een 
gelijkwaardig product in fysieke vorm;

Or. en

Amendement 59
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de Commissie en de Lidstaten op 
de mogelijkheden te onderzoeken om de 
BTW-regels te vereenvoudigen en te 
standaardiseren voor grensoverschrijdende 
online transacties, en een grotere EU-brede 
harmonisering met betrekking tot de 
tarieven en regimes, en om de ambtenarij
aan banden te leggen met het oog op een 
eenvoudiger, makkelijker en efficiënter 
systeem; benadrukt dat digitale producten 
zoals e-books moeten vallen onder dezelfde 
BTW tarieven als een gelijkwaardig 
product in fysieke vorm;

11. roept de Commissie en de lidstaten op 
de mogelijkheden te onderzoeken om de 
BTW-regels te vereenvoudigen en te 
standaardiseren voor grensoverschrijdende 
online transacties, en een grotere EU-brede 
harmonisering met betrekking tot de 
tarieven en regimes, en om de bureaucratie
aan banden te leggen met het oog op een 
eenvoudiger, makkelijker en efficiënter 
systeem; benadrukt dat ter voorkoming 
van marktverstoring digitale producten 
zoals e-boeken onder dezelfde BTW-
tarieven moeten vallen als een 
gelijkwaardig product in fysieke vorm;

Or. en

Amendement 60
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de Commissie en de Lidstaten op 
de mogelijkheden te onderzoeken om de 
BTW-regels te vereenvoudigen en te 

11. roept de Commissie en de lidstaten op 
de mogelijkheden te onderzoeken om de 
BTW-regels te vereenvoudigen en te 
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standaardiseren voor grensoverschrijdende 
online transacties, en een grotere EU-brede 
harmonisering met betrekking tot de 
tarieven en regimes, en om de ambtenarij
aan banden te leggen met het oog op een 
eenvoudiger, makkelijker en efficiënter 
systeem; benadrukt dat digitale producten 
zoals e-books moeten vallen onder dezelfde 
BTW tarieven als een gelijkwaardig 
product in fysieke vorm;

standaardiseren voor grensoverschrijdende 
online transacties, en een grotere EU-brede 
harmonisering met betrekking tot de 
tarieven en regimes, en om de bureaucratie
aan banden te leggen met het oog op een 
eenvoudiger, makkelijker en efficiënter 
systeem; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de door wijziging van de 
BTW-regels in 2015 geboden kans aan te 
grijpen om het mini-éénloketsysteem op 
zijn minst voor het MKB uit te breiden tot 
de e-handel; benadrukt dat digitale 
producten zoals e-boeken moeten vallen 
onder dezelfde BTW-tarieven als een 
gelijkwaardig product in fysieke vorm;

Or. en

Amendement 61
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de Commissie en de Lidstaten op 
de mogelijkheden te onderzoeken om de 
BTW-regels te vereenvoudigen en te 
standaardiseren voor grensoverschrijdende 
online transacties, en een grotere EU-brede 
harmonisering met betrekking tot de 
tarieven en regimes, en om de ambtenarij
aan banden te leggen met het oog op een 
eenvoudiger, makkelijker en efficiënter 
systeem; benadrukt dat digitale producten
zoals e-books moeten vallen onder dezelfde 
BTW tarieven als een gelijkwaardig 
product in fysieke vorm;

11. roept de Commissie en de lidstaten op 
de mogelijkheden te onderzoeken om de 
BTW-regels te vereenvoudigen en te 
standaardiseren voor grensoverschrijdende 
online transacties, en een grotere EU-brede 
harmonisering met betrekking tot de 
tarieven en regimes, en om de bureaucratie 
aan banden te leggen met het oog op een 
eenvoudiger, makkelijker en efficiënter 
systeem; benadrukt dat online culturele 
goederen en diensten zoals e-boeken
moeten vallen onder een lager BTW-tarief 
net als het gelijkwaardige culturele 
product dat offline wordt aangeboden;

Or. fr
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Amendement 62
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de Commissie en de Lidstaten op 
de mogelijkheden te onderzoeken om de 
BTW-regels te vereenvoudigen en te 
standaardiseren voor 
grensoverschrijdende online transacties, en 
een grotere EU-brede harmonisering met 
betrekking tot de tarieven en regimes, en 
om de ambtenarij aan banden te leggen 
met het oog op een eenvoudiger, 
makkelijker en efficiënter systeem; 
benadrukt dat digitale producten zoals e-
books moeten vallen onder dezelfde BTW 
tarieven als een gelijkwaardig product in 
fysieke vorm;

11. roept de Commissie en de lidstaten op 
de mogelijkheden te onderzoeken om de 
BTW-procedures te vereenvoudigen voor 
grensoverschrijdende online transacties 
door het MKB; benadrukt dat digitale 
producten zoals e-boeken moeten vallen 
onder dezelfde BTW-tarieven als een 
gelijkwaardig product in fysieke vorm;

Or. en

Amendement 63
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de Commissie en de Lidstaten op 
de mogelijkheden te onderzoeken om de 
BTW-regels te vereenvoudigen en te 
standaardiseren voor grensoverschrijdende 
online transacties, en een grotere EU-brede 
harmonisering met betrekking tot de 
tarieven en regimes, en om de ambtenarij
aan banden te leggen met het oog op een 
eenvoudiger, makkelijker en efficiënter 
systeem; benadrukt dat digitale producten
zoals e-books moeten vallen onder dezelfde 
BTW tarieven als een gelijkwaardig 

11. roept de Commissie en de lidstaten op 
de mogelijkheden te onderzoeken om de 
BTW-regels te vereenvoudigen en te 
standaardiseren voor grensoverschrijdende 
online transacties, en een grotere EU-brede 
harmonisering met betrekking tot de 
tarieven en regimes, en om de bureaucratie 
aan banden te leggen met het oog op een 
eenvoudiger, makkelijker en efficiënter 
systeem; benadrukt dat online culturele 
goederen en diensten zoals e-boeken
moeten vallen onder een lager BTW-tarief 
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product in fysieke vorm; dat is aangepast aan dat van het 
gelijkwaardige culturele product dat 
offline wordt aangeboden;

(Het aanpassen van de BTW-tarieven 
voor online culturele goederen en 
diensten aan de tarieven voor 
gelijkwaardige offline culturele goederen 
en diensten is van groot belang om deze 
voor de economische groei belangrijke 
sector te stimuleren.)

Or. fr

Amendement 64
Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

roept de Commissie op een herziening van 
Richtlijn 2006/112 voor te stellen teneinde 
een nieuwe categorie via elektronische 
weg geleverde diensten met culturele 
inhoud voor een lager BTW-tarief te 
introduceren;

Or. fr

Amendement 65
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) wijst op het belang van de 
microbetalingen en de hoge 
administratieve kosten die de betaling van 
kleine bedragen vaak met zich meebrengt, 
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vestigt de aandacht op het feit dat er 
steeds vaker gebruikgemaakt wordt van 
betalingen via mobiele telefoons, 
smartphones en tablets en dat dat gebruik 
nieuwe oplossingen vereist;

Or. pt

Amendement 66
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat microbetalingen 
steeds vaker gebruikt worden om te 
betalen voor media en culturele online 
inhoud en verklaart dit te beschouwen als
een nuttig instrument om te waarborgen 
dat rechthebbenden worden betaald;

Or. en

Amendement 67
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst op het feit dat er grote 
verschillen bestaan tussen de 
binnenlandse en grensoverschrijdende 
multilaterale afwikkelingsvergoedingen 
(MIF's) binnen de eengemaakte 
eurobetalingsruimte (SEPA); is van 
mening dat zowel de binnenlandse als de 
grensoverschrijdende multilaterale 
afwikkelingsvergoedingen binnen de 
eengemaakte eurobetalingsruimte (SEPA) 
geharmoniseerd moeten worden, opdat de 
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consument de volle vruchten kan plukken 
van de interne markt; verzoekt de 
Commissie om voor het einde van 2012 
een effectbeoordeling op te stellen voor de 
mogelijke plafonnering en geleidelijke 
verlaging van multilaterale 
afwikkelingsvergoedingen; verzoekt de 
Commissie om een verordening in te 
dienen ter harmonisering van de 
multilaterale afwikkelingsvergoedingen 
en ter geleidelijke verlaging ervan, opdat 
deze tegen het einde van 2015 gelijk zijn 
aan de ware kosten; is van mening dat 
toeslagen, kortingen en andere 
beïnvloedingspraktijken eveneens 
geleidelijk aan verboden moeten worden 
om de weg te bereiden voor een 
transparantere Europese interne markt 
voor betalingen;

Or. en

Amendement 68
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat persoons- en 
gegevensbeveiliging de belangrijkste 
zorgen onder de consumenten zijn en 
dreigt consumenten te ontmoedigen om 
online te kopen; beschouwt het als 
noodzakelijk om de bestaande wet op de 
gegevensbescherming aan te passen aan 
nieuwe uitdagingen en innovaties op het 
gebied van de huidige en toekomstige 
technologische ontwikkelingen, bv. cloud 
computing;

13. benadrukt dat persoons- en 
gegevensbeveiliging de belangrijkste 
zorgen onder de consumenten zijn en 
dreigt consumenten te ontmoedigen om 
online te kopen; beschouwt het als 
noodzakelijk om de bestaande wet op de 
gegevensbescherming aan te passen aan 
nieuwe uitdagingen om situaties zoals het 
uitwisselen van consumentenprofielen 
tussen onlinebedrijven te voorkomen en 
innovaties op het gebied van de huidige en 
toekomstige technologische 
ontwikkelingen te stimuleren, bijv. 
cloudcomputing;
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Or. pt

Amendement 69
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat persoons- en 
gegevensbeveiliging de belangrijkste 
zorgen onder de consumenten zijn en 
dreigt consumenten te ontmoedigen om 
online te kopen; beschouwt het als 
noodzakelijk om de bestaande wet op de 
gegevensbescherming aan te passen aan 
nieuwe uitdagingen en innovaties op het 
gebied van de huidige en toekomstige 
technologische ontwikkelingen, bv. cloud 
computing; 

13. benadrukt dat persoons- en 
gegevensbeveiliging de belangrijkste 
zorgen onder de consumenten zijn en 
dreigt consumenten te ontmoedigen om 
online te kopen; beschouwt het als 
noodzakelijk om de bestaande wet op de 
gegevensbescherming aan te passen aan 
nieuwe uitdagingen en innovaties op het 
gebied van de huidige en toekomstige 
technologische ontwikkelingen, bijv. 
cloudcomputing, e-handel en 
socialenetwerksites; benadrukt dat er in 
aangenomen wetgeving strengere regels 
moeten worden vastgelegd voor de 
vergaring van gegevens, in het bijzonder 
door de burger mede te delen waarom, 
door wie en voor hoe lang zijn of haar 
gegevens vergaard en gebruikt worden, dit 
zowel binnen de online- als de 
offlineomgeving;

Or. en

Amendement 70
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. onderkent het economisch en 
maatschappelijk potentieel dat 
cloudcomputing tot nu toe te zien heeft 
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gegeven en roept de Commissie op om 
initiatieven te nemen op dit gebied opdat 
de volle vruchten van deze technologie 
geplukt kunnen worden zodra deze verder 
ontwikkeld is; is zich evenwel terdege 
bewust van de talloze technische en 
juridische haken en ogen van de verdere 
ontwikkeling van cloudcomputing;

Or. en

Amendement 71
Emma McClarkin, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. verzoekt de Commissie om toe te 
zien op naleving van de in het 
telecompakket vervatte meldingsplicht bij 
inbreuken met betrekking tot gegevens, 
alsook om de regels hieromtrent aan alle 
consumenten in de lidstaten ter 
beschikking te stellen;

Or. en

Amendement 72
Emma McClarkin, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. herinnert aan de bepalingen 
van de richtlijn inzake de universele 
dienst en gebruikersrechten voor 
telecommunicatieoperatoren, die 
aanbieders van internetdiensten verplicht 
om mededelingen van de overheid door te 
geven aan al hun klanten; verzoekt de 
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Commissie om na te gaan hoeveel 
telecommunicatietoezichthouders deze 
regels daadwerkelijk naleven en dit aan 
het Europees Parlement mede te delen;

Or. en

Amendement 73
Christian Engström

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verwelkomt, daarom de voorgestelde 
nieuwe verordening van de Commissie 
voor de bescherming van gegevens, en 
benadrukt de noodzaak om een nieuwe 
verordening op dat gebied goed te keuren 
en in te voeren op een manier dat, terwijl 
het de privacy en de fundamentele rechten 
beschermt, het ook voldoende flexibiliteit 
voor bedrijven biedt om hun bedrijf te 
ontwikkelen zonder grote uitgaven te doen, 
terwijl het hen tevens vereenvoudiging en 
vermindering van de administratieve lasten 
biedt;

14. verwelkomt, daarom de voorgestelde 
nieuwe verordening van de Commissie 
voor de bescherming van gegevens, 
benadrukt de noodzaak om de burger 
meer zeggenschap te geven over de 
verwerking van zijn persoonsgegevens en 
benadrukt de noodzaak om een nieuwe 
verordening op dat gebied goed te keuren 
en in te voeren op een dusdanige manier 
dat, terwijl het de privacy en de 
fundamentele rechten beschermt, het ook 
voldoende flexibiliteit voor bedrijven biedt 
om hun bedrijf te ontwikkelen zonder grote 
uitgaven te doen, terwijl het hen tevens 
vereenvoudiging en vermindering van de 
administratieve lasten biedt;

Or. en

Amendement 74
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verwelkomt, daarom de voorgestelde 
nieuwe verordening van de Commissie 

14. verwelkomt, daarom de voorgestelde 
nieuwe verordening van de Commissie 
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voor de bescherming van gegevens, en 
benadrukt de noodzaak om een nieuwe 
verordening op dat gebied goed te keuren 
en in te voeren op een manier dat, terwijl 
het de privacy en de fundamentele rechten 
beschermt, het ook voldoende flexibiliteit 
voor bedrijven biedt om hun bedrijf te 
ontwikkelen zonder grote uitgaven te doen, 
terwijl het hen tevens vereenvoudiging en 
vermindering van de administratieve lasten 
biedt;

voor de bescherming van gegevens, en 
benadrukt de noodzaak om een nieuwe 
verordening op dat gebied goed te keuren 
en in te voeren op een dusdanige manier 
dat, terwijl het de privacy en de 
fundamentele rechten beschermt, het ook 
voldoende flexibiliteit voor bedrijven biedt 
om hun bedrijf te ontwikkelen zonder grote 
uitgaven te doen, terwijl het hen tevens 
vereenvoudiging en vermindering van de 
administratieve lasten biedt, dit alles onder 
handhaving van alle toezeggingen om aan 
alle reeds bestaande verplichtingen te 
voldoen;

Or. en

Amendement 75
Rafał Trzaskowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verwelkomt, daarom de voorgestelde 
nieuwe verordening van de Commissie 
voor de bescherming van gegevens, en 
benadrukt de noodzaak om een nieuwe 
verordening op dat gebied goed te keuren 
en in te voeren op een manier dat, terwijl 
het de privacy en de fundamentele rechten 
beschermt, het ook voldoende flexibiliteit 
voor bedrijven biedt om hun bedrijf te 
ontwikkelen zonder grote uitgaven te doen, 
terwijl het hen tevens vereenvoudiging en 
vermindering van de administratieve lasten 
biedt;

14. verwelkomt daarom de voorgestelde 
nieuwe verordening van de Commissie 
voor de bescherming van gegevens, en 
benadrukt de noodzaak om een nieuwe 
verordening op dat gebied goed te keuren 
en in te voeren op een dusdanige manier 
dat, terwijl het de privacy en de 
fundamentele rechten beschermt, het ook 
de rechtszekerheid waarborgt en bedrijven 
voldoende flexibiliteit biedt om zich te 
ontwikkelen zonder grote uitgaven te doen, 
terwijl het hen tevens vereenvoudiging en 
vermindering van de administratieve lasten 
biedt;

Or. en

Amendement 76
Pablo Arias Echeverría
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. herhaalt nog eens dat bij de 
aanpak van uitdagingen als 
gegevensbescherming en piraterij een 
mondiale aanpak van cruciaal belang is; 
spoort in dit verband aan tot nauwe 
samenwerking tussen de EU en het 
Forum voor internetbeheer;

Or. en

Amendement 77
Mikael Gustafsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie op om het 
juridisch kader te moderniseren met 
betrekking tot de intellectueel 
eigendomsrechten en snel de Europese 
Strategie voor Intellectuele 
Eigendomsrechten in te voeren, en kijkt 
uit naar haar voorstellen over deze 
kwestie.

Schrappen

Or. sv

Amendement 78
Christian Engström

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie op om het 15. roept de Commissie op om het 
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juridisch kader te moderniseren met 
betrekking tot de intellectueel 
eigendomsrechten en snel de Europese 
Strategie voor Intellectuele 
Eigendomsrechten in te voeren, en kijkt uit 
naar haar voorstellen over deze kwestie.

juridisch kader te moderniseren met 
betrekking tot de intellectuele-
eigendomsrechten door snel de Europese 
strategie voor intellectuele-
eigendomsrechten uit te voeren, en kijkt uit 
naar haar voorstellen over deze kwestie; 
vraagt de Commissie een voorstel te doen 
voor de inrichting van een rechtssysteem 
voor octrooigeschillen, de Unitary Patent 
Court Agreement, met dien verstande dat 
het Europees Parlement partij is bij de 
onderhandelingen; 

Or. en

Amendement 79
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie op om het 
juridisch kader te moderniseren met 
betrekking tot de intellectueel 
eigendomsrechten en snel de Europese 
Strategie voor Intellectuele 
Eigendomsrechten in te voeren, en kijkt uit 
naar haar voorstellen over deze kwestie.

15. roept de Commissie op om het 
juridisch kader met betrekking tot de 
intellectuele-eigendomsrechten af te 
ronden door snel de Europese strategie
voor intellectuele-eigendomsrechten uit te 
voeren, en kijkt uit naar haar 
wetsvoorstellen over deze kwestie; is 
bovendien van mening dat er gekeken 
moet worden naar innovatieve 
bedrijfsmodellen en andere mogelijke 
vergunningsprocedures teneinde de 
beschikbaarheid te vergroten, dit onder 
bescherming van de intellectuele-
eigendomsrechten en de vergoedingen 
voor rechthebbenden;

Or. en

Amendement 80
Ádám Kósa
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie op om het 
juridisch kader te moderniseren met 
betrekking tot de intellectueel 
eigendomsrechten en snel de Europese 
Strategie voor Intellectuele 
Eigendomsrechten in te voeren, en kijkt uit 
naar haar voorstellen over deze kwestie.

15. roept de Commissie op om het 
juridisch kader te moderniseren met 
betrekking tot de intellectuele-
eigendomsrechten door snel de Europese 
strategie voor intellectuele-
eigendomsrechten uit te voeren, en kijkt uit 
naar haar voorstellen over deze kwestie 
waarbij zij rekening houdt met de 
behoeften van blinden en mensen met een 
andere handicap die met soortgelijke 
problemen kampen op dit gebied;

Or. en

Amendement 81
Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie op om het 
juridisch kader te moderniseren met 
betrekking tot de intellectueel 
eigendomsrechten en snel de Europese 
Strategie voor Intellectuele 
Eigendomsrechten in te voeren, en kijkt uit 
naar haar voorstellen over deze kwestie.

15. roept de Commissie op om het 
juridisch kader te moderniseren met 
betrekking tot de intellectuele-
eigendomsrechten door snel de Europese 
strategie voor intellectuele-
eigendomsrechten uit te voeren, en kijkt uit 
naar haar voorstellen over deze kwestie in 
de vorm van bijvoorbeeld wetgeving ter 
vereenvoudiging van het collectief beheer 
van intellectuele-eigendomsrechten in 
Europa en een verordening inzake de 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten en de bestrijding van 
namaak en piraterij;

Or. en
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Amendement 82
Rafał Trzaskowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie op om het 
juridisch kader te moderniseren met 
betrekking tot de intellectueel 
eigendomsrechten en snel de Europese 
Strategie voor Intellectuele 
Eigendomsrechten in te voeren, en kijkt uit 
naar haar voorstellen over deze kwestie.

15. roept de Commissie op om het 
juridisch kader te moderniseren met 
betrekking tot de intellectuele-
eigendomsrechten en deze zo gereed te 
maken voor de onlinerealiteit van de 21e 
eeuw, door snel de Europese strategie voor 
intellectuele-eigendomsrechten uit te 
voeren, en kijkt uit naar haar voorstellen 
over deze kwestie;

Or. en

Amendement 83
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Europese Commissie 
onderling afgestemde oplossingen aan te 
dragen die zijn aangepast aan de 
bijzonderheden van de sector en het 
auteursrecht in acht nemen door auteurs 
met name te verzekeren van een billijke 
vergoeding en door de toegang van het 
publiek tot een legaal en gevarieerd 
cultureel aanbod te vergemakkelijken;

Or. fr

Amendement 84
Andreas Schwab
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat de richtlijn voor 
consumentenrechten een belangrijke stap 
voorwaarts heeft betekent in het vergroten 
van rechtszekerheid voor consumenten en 
bedrijven in online transacties, en vandaag
vertegenwoordigt het het belangrijkste 
instrument voor consumentenbescherming 
voor online diensten;

17. benadrukt dat de richtlijn voor 
consumentenrechten een belangrijke stap 
voorwaarts heeft betekend in het vergroten 
van de rechtszekerheid voor consumenten 
en bedrijven bij onlinetransacties en dat 
het tegenwoordig het belangrijkste 
instrument voor consumentenbescherming 
voor onlinediensten is; roept bovendien de 
lidstaten op om te besluiten of zij - op de 
lange termijn - de voorkeur geven aan 
volledige harmonisering van de wetgeving 
voor de interne markt of aan een tweede 
nationale regime; spoort de lidstaten aan 
om zich in het laatste geval in te spannen 
voor de materie en op constructieve wijze 
dossiers als het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht verder uit te werken, 
teneinde de grensoverschrijdende handel 
ten bate van zowel de consument als het 
bedrijfsleven te bevorderen; 

Or. en

Amendement 85
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt dat de richtlijn voor 
consumentenrechten een belangrijke stap 
voorwaarts heeft betekent in het vergroten 
van rechtszekerheid voor consumenten en 
bedrijven in online transacties, en vandaag
vertegenwoordigt het het belangrijkste 
instrument voor consumentenbescherming 
voor online diensten;

17. benadrukt dat de richtlijn voor 
consumentenrechten een belangrijke stap 
voorwaarts heeft betekend in het vergroten 
van rechtszekerheid voor consumenten en 
bedrijven in onlinetransacties en dat het
tegenwoordig het belangrijkste instrument 
voor consumentenbescherming voor 
onlinediensten is; pleit voor een gedegen 
gedragscode voor onlinebedrijven en 
steunt wat dit betreft de voorstellen voor 
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modelovereenkomsten; de 
tenuitvoerlegging van de RKV zal een 
belangrijk deel uitmaken van deze 
modelovereenkomsten en ook de 
bestaande retailpraktijken dienen te 
worden nageleefd;

Or. en

Amendement 86
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. roept de Commissie en de Lidstaten op 
om meer middelen voor effectieve 
instrumenten te geven en te ontwikkelen 
zoals het Consumer Protection Cooperation 
(CPC) netwerk, om te waarborgen dat 
online marktdeelnemers de Europese regels 
inzake transparantie en oneerlijke 
handelspraktijken toepassen, en zo een 
hoog niveau van consumentenbescherming 
te bewerkstelligen;

18. roept de Commissie en de lidstaten op 
om voldoende middelen voor effectieve 
instrumenten te geven en te ontwikkelen 
zoals het Consumer Protection Cooperation 
(CPC) netwerk, om te waarborgen dat 
online marktdeelnemers de Europese regels 
inzake transparantie en oneerlijke 
handelspraktijken toepassen, en zo een 
hoog niveau van consumentenbescherming 
te bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 87
Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. onderstreept de noodzaak voor 
initiatieven in de lidstaten ter verbetering 
van de e-vaardigheden onder het 
algemeen publiek; wijst erop dat het van 
groot belang is dat de EU-burgers digitale 
vaardigheden worden aangeleerd, opdat 
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zij de volle vruchten kunnen plukken van 
de onlinewereld en deelname aan de 
digitale samenleving;

Or. en

Amendement 88
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op om een element 
van toegankelijkheid voor consumenten in 
elk Digitaal Intern Marktbeleid op te 
nemen, om te bewerkstelligen dat alle 
burgergroeperingen toegang hebben tot en 
volledig kunnen profiteren van de Digitale 
Interen Markt;

19. roept de Commissie op om in elk beleid 
voor de digitale interne markt een element 
van toegankelijkheid voor consumenten op 
te nemen in de zin van de inrichting van 
een "drempelvrije" omgeving en een 
volledig scala toegankelijke diensten voor 
mensen met een handicap, dit om te 
bewerkstelligen dat alle 
burgergroeperingen toegang hebben tot en 
volledig kunnen profiteren van de digitale 
interne markt

Or. en

Amendement 89
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt de noodzaak voor 
initiatieven in de Lidstaten om e-
vaardigheden onder het grote publiek te 
verbeteren;

20. benadrukt de noodzaak voor 
initiatieven in de lidstaten om e-
vaardigheden onder het grote publiek te 
verbeteren, met daarbij specifieke 
aandacht voor oudere mensen ter 
bevordering van het concept van actief 
ouder worden;



PE492.884v03-00 48/58 AM\910758NL.doc

NL

Or. en

Amendement 90
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt de noodzaak voor 
initiatieven in de Lidstaten om e-
vaardigheden onder het grote publiek te 
verbeteren;

20. benadrukt de noodzaak voor 
initiatieven in de lidstaten om e-
vaardigheden onder het grote publiek te 
verbeteren, in het bijzonder onder ouderen 
en sociaal achtergestelden;

Or. en

Amendement 91
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1) wijst op het belang van stimulansen 
voor het oprichten van transparante, 
betrouwbare en toegankelijke 
prijsvergelijkingssites in verschillende 
talen om het vertrouwen van de 
consumenten in grensoverschrijdende 
handel te vergroten;

Or. pt

Amendement 92
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt de noodzaak om een 
Europees Vertrouwensmerk in het leven te 
roepen, dat zou garanderen dat een bedrijf 
dat online opereert de EU-wetgeving 
volledig respecteert; het zou eenvoudig en 
goed gestructureerd moeten zijn en het zou
van inhoud moeten worden voorzien dat
toegevoegde waarde aan e-handel geeft, 
waardoor zowel het vertrouwen en de 
transparantie worden verhoogd, en ook de 
rechtszekerheid voor zowel consumenten 
en bedrijven door middel van informatie;

22. benadrukt de noodzaak van een 
Europees vertrouwensmerk dat garandeert
dat een bedrijf dat online opereert de EU-
wetgeving volledig respecteert; het zou 
eenvoudig en goed gestructureerd moeten 
zijn en van inhoud moeten worden 
voorzien die toegevoegde waarde aan e-
handel geeft, waardoor zowel het 
vertrouwen als de transparantie worden 
verhoogd, en ook de rechtszekerheid voor 
zowel consumenten als bedrijven door 
middel van informatie; benadrukt verder 
de noodzaak van een geïntegreerde
aanpak ter verhoging van het 
consumentenvertrouwen bij het gebruik 
van legale grensoverschrijdende 
onlinediensten;

Or. en

Amendement 93
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt de noodzaak om een 
Europees Vertrouwensmerk in het leven te 
roepen, dat zou garanderen dat een bedrijf 
dat online opereert de EU-wetgeving 
volledig respecteert; het zou eenvoudig en 
goed gestructureerd moeten zijn en het zou
van inhoud moeten worden voorzien dat
toegevoegde waarde aan e-handel geeft, 
waardoor zowel het vertrouwen en de 
transparantie worden verhoogd, en ook de 
rechtszekerheid voor zowel consumenten 
en bedrijven door middel van informatie;

22. benadrukt de noodzaak van een 
Europees vertrouwensmerk dat garandeert
dat een bedrijf dat online opereert de EU-
wetgeving volledig respecteert; het zou 
eenvoudig en goed gestructureerd moeten 
zijn en van inhoud moeten worden 
voorzien die toegevoegde waarde aan e-
handel geeft, waardoor zowel het 
vertrouwen als de transparantie worden 
verhoogd, en ook de rechtszekerheid voor 
zowel consumenten als bedrijven door 
middel van informatie overeenkomstig de 
bestaande, niet-juridisch bindende W3C-
normen, ten behoeve van mensen met een 
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handicap;

Or. en

Amendement 94
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verwelkomt de wetsvoorstellen van de 
Commissie inzake de Alternatieve 
Geschillenbeslechting (ADR) en de Online 
Geschillenbeslechting (ODR), en
onderstreept het belang van de werkelijke 
aanneming van deze wetsvoorstellen;

23. verwelkomt de wetsvoorstellen van de 
Commissie inzake de Alternatieve 
Geschillenbeslechting (ADR) en de Online 
Geschillenbeslechting (ODR), onderstreept 
het belang van de werkelijke aanneming 
van deze wetsvoorstellen en van de ruime 
verspreiding van deze mechanismen bij 
consumenten en verkopers om de beoogde 
effectieve praktijken tot stand te brengen;

Or. pt

Amendement 95
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verwelkomt de wetsvoorstellen van de 
Commissie inzake de Alternatieve 
Geschillenbeslechting (ADR) en de Online 
Geschillenbeslechting (ODR), en 
onderstreept het belang van de werkelijke 
aanneming van deze wetsvoorstellen;

23. verwelkomt de wetsvoorstellen van de 
Commissie inzake alternatieve 
geschillenbeslechting (ADR) en 
onlinegeschillenbeslechting (ODR), en 
onderstreept het belang van de werkelijke 
aanneming van deze wetsvoorstellen; wijst 
opnieuw op het belang van een treffend 
verhaalmechanisme als middel om ervoor 
te zorgen dat consumenten hun recht 
kunnen halen, met dien verstande dat 
burgers beter geïnformeerd dienen te zijn 
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over de bijzonderheden van een dergelijk 
mechanisme en andere instrumenten voor 
probleemoplossing; dit zou ten goede 
moeten komen aan de 
grensoverschrijdend aankoop van 
goederen en diensten en in de richting 
moeten gaan van verwijdering van de 
resterende flessenhalzen die de groei en 
de innovatie op met name de digitale 
markt belemmeren en die er debet aan 
zijn dat de interne markt vooralsnog niet 
zijn volledige potentieel ontplooit;

Or. en

Amendement 96
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verwelkomt de wetsvoorstellen van de 
Commissie inzake de Alternatieve 
Geschillenbeslechting (ADR) en de Online 
Geschillenbeslechting (ODR), en 
onderstreept het belang van de werkelijke 
aanneming van deze wetsvoorstellen;

23. verwelkomt de wetsvoorstellen van de 
Commissie inzake alternatieve 
geschillenbeslechting (ADR) en 
onlinegeschillenbeslechting (ODR), en 
onderstreept het belang van de werkelijke 
aanneming van deze wetsvoorstellen om 
grensoverschrijdende klachten en 
geschillen mede te helpen oplossen;

Or. en

Amendement 97
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verwelkomt de wetsvoorstellen van de 
Commissie inzake de Alternatieve 

23. verwelkomt de wetsvoorstellen van de 
Commissie inzake alternatieve 
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Geschillenbeslechting (ADR) en de Online 
Geschillenbeslechting (ODR), en 
onderstreept het belang van de werkelijke 
aanneming van deze wetsvoorstellen;

geschillenbeslechting (ADR) en 
onlinegeschillenbeslechting (ODR), en 
onderstreept het belang van de werkelijke 
aanneming van deze wetsvoorstellen; 
benadrukt dat het bestaan van een 
platform voor onlinegeschillenbeslechting 
voor binnenlandse en 
grensoverschrijdende e-handel het 
vertrouwen van de consument in de 
digitale interne markt zal vergroten;

Or. en

Amendement 98
Christian Engström

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. herinnert aan zijn resolutie van 2 
februari 2012 "Op weg naar een 
samenhangende Europese aanpak van 
collectieve verhaalmechanismen"1; roept 
de Commissie op om wetgeving in te 
dienen over een evenwichtige, coherente 
en gecoördineerde pan-Europese aanpak 
voor collectieve verhaalmechanismen;
______________
1 P7_TA-PROV(2012)0021

Or. en

Amendement 99
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verwelkomt zeer de nieuwe 24. is zeer ingenomen met de nieuwe 
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communicatie van de Commissie met de 
titel European Strategy for a Better Internet 
voor Children, en moedigt de Lidstaten aan 
om didactisch gebruik van nieuwe 
technologische ontwikkelingen te 
bevorderen;

mededeling van de Commissie met de titel 
European Strategy for a Better Internet for
Children, en moedigt de lidstaten aan om 
ter bescherming van minderjarigen online 
het didactisch gebruik van nieuwe 
technologische ontwikkelingen te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 100
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verwelkomt zeer de nieuwe 
communicatie van de Commissie met de 
titel European Strategy for a Better Internet 
voor Children, en moedigt de Lidstaten aan 
om didactisch gebruik van nieuwe 
technologische ontwikkelingen te 
bevorderen;

24. is zeer ingenomen met de nieuwe 
mededeling van de Commissie met de titel 
European Strategy for a Better Internet for
Children, en moedigt de Commissie, de
lidstaten en het bedrijfsleven aan om het 
didactisch gebruik van nieuwe 
technologische ontwikkelingen te 
bevorderen en nauw en doeltreffend 
samen te werken ten behoeve van een 
veilig internet voor kinderen;

Or. en

Amendement 101
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. doet een beroep op 
belanghebbenden om zich in te zetten 
voor verantwoorde reclame voor 
minderjarigen, in het bijzonder door geen 
agressieve en misleidende TV- en 
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internetreclame te maken en door alle 
bestaande gedragscodes en soortgelijke 
initiatieven na te leven en integraal ten 
uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 102
Rafał Trzaskowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. roept de Commissie op om ervoor te 
zorgen dat de regels inzake selectieve 
distributie juist worden toegepast om zo 
misbruik te voorkomen;

25. roept de Commissie op om ervoor te 
zorgen dat de regels inzake selectieve 
distributie juist worden toegepast om zo 
misbruik en discriminatie te voorkomen;

Or. en

Amendement 103
Christian Engström

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. roept de Commissie op om 
wetgeving in te dienen ten behoeve van de 
neutraliteit van het internet;

Or. en

Amendement 104
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te zorgen voor vrije en eerlijke 
onlinemededinging door op te treden 
tegen oneerlijke B2B-handelspraktijken 
als onlinebeperkingen, prijscontrole en 
quota; 

Or. en

Amendement 105
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpresolutie
Kopje 5

Ontwerpresolutie Amendement

De basis leggen voor een meer 
concurrerend Europa

De basis leggen voor een meer 
concurrerend en inclusief Europa

Or. pt

Amendement 106
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. roept de Lidstaten op de ontwikkeling 
van informatie- en communicatie-
infrastructuren te versterken en te 
vereenvoudigen; verwelkomt het nieuwe 
initiatief Connecting Europe Facility, 
aangezien het cruciaal zal zijn voor de 
effectieve uitvoering van de Digitale 
Agenda voor Europese doelstellingen die 
zijn gesteld voor 2020, belooft

27. roept de lidstaten op de ontwikkeling 
van informatie- en communicatie-
infrastructuren te versterken en te 
vereenvoudigen, aangezien alle lidstaten 
weliswaar over een nationale breedband 
strategie beschikken, maar slechts een 
enkeling een volwaardig operationeel 
plan heeft met de noodzakelijke concrete 
doelstellingen die nodig zijn om het 
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breedbandtoegang voor iedereen; vlaggeschipinitiatief voor een digitale 
agenda voor Europa zoals uiteengezet in 
de Europa 2020-strategie daadwerkelijk te 
verwezenlijken; verwelkomt het nieuwe 
initiatief Connecting Europe Facility, 
aangezien het cruciaal zal zijn voor de 
effectieve uitvoering van doelstellingen 
van de Digitale Agenda voor Europa voor 
2020, waarin breedbandtoegang voor 
iedereen in het vooruitzicht wordt gesteld;

Or. en

Amendement 107
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. roept de Lidstaten op de ontwikkeling 
van informatie- en communicatie-
infrastructuren te versterken en te 
vereenvoudigen; verwelkomt het nieuwe 
initiatief Connecting Europe Facility, 
aangezien het cruciaal zal zijn voor de 
effectieve uitvoering van de Digitale 
Agenda voor Europese doelstellingen die 
zijn gesteld voor 2020, belooft
breedbandtoegang voor iedereen;

27. roept de lidstaten op de ontwikkeling 
van informatie- en communicatie-
infrastructuren te versterken en te 
vereenvoudigen; verwelkomt het nieuwe 
initiatief Connecting Europe Facility, 
aangezien het cruciaal zal zijn voor de 
effectieve uitvoering van de doelstellingen 
van de Digitale Agenda voor Europa voor 
2020, waarin breedbandtoegang voor 
iedereen in het vooruitzicht wordt gesteld 
met de tussentijdse doelstelling van 
tenminste basale internettoegang voor 
elke EU-burger tegen 2013;

Or. en

Amendement 108
Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29
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Ontwerpresolutie Amendement

29. verwelkomt de voorgestelde 
verordening inzake elektronische 
identificatie, legalisatie en ondertekening;

29. verwelkomt de voorgestelde 
verordening inzake elektronische 
identificatie en vertrouwensdiensten voor 
elektronische transacties binnen de 
interne markt die het vertrouwen in en het 
gebruiksgemak van een veilige digitale 
omgeving zal versterken; wijst op het 
grote belang van de elektronische 
handtekening en de wederzijdse 
erkenning van eID's op Europees niveau 
voor de rechtszekerheid van Europese 
consumenten en bedrijven;

Or. en

Amendement 109
Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verwelkomt de voorgestelde 
verordening inzake elektronische 
identificatie, legalisatie en ondertekening;

29. verwelkomt de voorgestelde 
verordening inzake elektronische 
identificatie, authenticatie en 
ondertekening; benadrukt het belang van 
pan-Europese interoperabiliteit waarbij 
tevens voorzien is in de bescherming van 
persoonsgegevens;

Or. en

Amendement 110
Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. benadrukt dat alle relevante 
nieuwe wetgeving voor de interne markt 
onderworpen moet worden aan een 
digitale-internemarkttest;

Or. en


