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Amendement 1
Phil Prendergast

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de activiteiten van de 
"één-loketten" (Points of Single Contact, of 
PSC's), die de toegang vergemakkelijken 
tot informatie over zakelijke kansen in de 
lidstaten. Een PSC is één nationaal 
contactpunt waar alle noodzakelijke 
formaliteiten voor het oprichten van een 
onderneming zijn gecentraliseerd;

2. is ingenomen met de activiteiten van de 
"één-loketten" (Points of Single Contact, of 
PSC's), die de toegang vergemakkelijken 
tot informatie over zakendoen in de 
lidstaten. Een PSC is één nationaal 
contactpunt waar alle noodzakelijke 
formaliteiten en administratieve vereisten 
voor het opstarten en uitbreiden van een 
onderneming zijn gecentraliseerd;

Or. en

Amendement 2
Phil Prendergast

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. uit zijn voldoening over de positieve rol 
die SOLVIT, Uw Europa - Advies, het 
Enterprise Europe Network, de Europese 
Consumentencentra, de centrale 
voorlichtingsdienst Europe Direct en het 
Europees netwerk van diensten voor de 
arbeidsvoorziening spelen op het gebied 
van het oplossen van echte problemen in 
de interne markt; verzoekt de Commissie 
om na te gaan op welke manier de 
coördinatie tussen deze diensten kan 
worden verbeterd en dubbel werk en 
dubbele uitgaven kunnen worden 
vermeden;

3. uit zijn voldoening over de positieve rol 
die SOLVIT, Uw Europa - Advies, het 
Enterprise Europe Network, de Europese 
Consumentencentra, de centrale 
voorlichtingsdienst Europe Direct en het 
Europees netwerk van diensten voor de 
arbeidsvoorziening spelen op het gebied 
van het verschaffen van informatie en 
bijstand aan burgers, consumenten en 
ondernemers in de interne markt; verzoekt 
de Commissie om na te gaan op welke 
manier de coördinatie tussen deze diensten 
kan worden verbeterd en dubbel werk en 
dubbele uitgaven kunnen worden 
vermeden;

Or. en
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Amendement 3
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. uit zijn voldoening over de positieve rol 
die SOLVIT, Uw Europa - Advies, het 
Enterprise Europe Network, de Europese 
Consumentencentra, de centrale 
voorlichtingsdienst Europe Direct en het 
Europees netwerk van diensten voor de 
arbeidsvoorziening spelen op het gebied 
van het oplossen van echte problemen in de 
interne markt; verzoekt de Commissie om 
na te gaan op welke manier de coördinatie 
tussen deze diensten kan worden verbeterd 
en dubbel werk en dubbele uitgaven 
kunnen worden vermeden;

3. uit zijn voldoening over de positieve rol 
die SOLVIT, Uw Europa - Advies, het 
Enterprise Europe Network, de Europese 
Consumentencentra, de centrale 
voorlichtingsdienst Europe Direct en het 
Europees netwerk van diensten voor de 
arbeidsvoorziening spelen op het gebied 
van het oplossen van echte problemen in de 
interne markt; verzoekt de Commissie om 
na te gaan op welke manier de coördinatie 
tussen deze diensten kan worden verbeterd 
om dubbel werk en dubbele uitgaven te 
vermijden en, eerst en vooral, om de 
bevolking beter bewust te maken van al 
deze diensten, met inbegrip van het 
domein waarvoor zij respectievelijk 
verantwoordelijk zijn, om ervoor te zorgen 
dat de burgers goed begrijpen tot welke 
van deze diensten zij zich moeten richten 
in een bepaalde situatie;

Or. en

Amendement 4
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie om aandacht te 
besteden aan het opzetten van één "live" 
contactpunt voor burgers en consumenten 
via de contactbureaus van de Commissie in 
elke lidstaat; is van mening dat één "live" 

4. verzoekt de Commissie om aandacht te 
besteden aan het opzetten van één "live" 
contactpunt voor burgers en consumenten 
via de contactbureaus van de Commissie in 
elke lidstaat; is van mening dat één "live" 
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contactpunt in elke lidstaat de interne 
markt werkelijk toegankelijker zou helpen 
maken voor burgers, consumenten en 
ondernemingen;

contactpunt in elke lidstaat de interne 
markt werkelijk toegankelijker zou helpen 
maken om een gebruikersvriendelijke en 
doeltreffendere dienst te verlenen, die niet 
louter informatie verstrekt maar ook 
communiceert met mensen over wat de 
interne markt inhoudt en welke kansen zij 
biedt; dit zou verwarring bij gemiddelde 
burgers, consumenten en ondernemingen
kunnen vermijden;

Or. en

Amendement 5
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie om aandacht te 
besteden aan het opzetten van één "live" 
contactpunt voor burgers en consumenten 
via de contactbureaus van de Commissie in 
elke lidstaat; is van mening dat één "live" 
contactpunt in elke lidstaat de interne 
markt werkelijk toegankelijker zou helpen 
maken voor burgers, consumenten en 
ondernemingen;

4. verzoekt de Commissie om aandacht te 
besteden aan het opzetten van één "live" 
contactpunt voor burgers en consumenten 
via de contactbureaus van de Commissie in 
elke lidstaat; is van mening dat één "live" 
contactpunt in elke lidstaat, dat zijn werk 
dient te doen in nauwe samenwerking met 
de informatiebureaus van het Europees 
Parlement om een omvattend enkel loket 
voor elke individuele burger te 
verzekeren, de interne markt werkelijk 
toegankelijker zou helpen maken voor 
burgers, consumenten en ondernemingen;

Or. en

Amendement 6
Nikolaos Chountis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert eraan dat de belangrijkste 
zorgen van de burgers betrekking hebben 
op de behoefte aan een voltijdse baan en 
kwaliteitsvolle sociale diensten; wijst op 
de behoefte om zulke diensten te 
garanderen; wijst erop dat de mobiliteit 
van werknemers in verschillende lidstaten 
altijd een vrijwillig karakter dient te 
hebben en volledig moet voldoen aan de 
arbeidsrechten;

Or. en

Amendement 7
Phil Prendergast

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. stelt vast dat de Commissie 
verzoekschriften een massa 
verzoekschriften ontvangt die te maken 
hebben met de problemen waarmee burgers 
in de interne markt worden geconfronteerd, 
vooral in verband met de onjuiste 
omzetting of toepassing van het EU-recht; 
verzoekt de Commissie om in haar verslag 
de bevindingen en resultaten van de bij de 
Commissie verzoekschriften van het 
Parlement ingediende verzoekschriften op 
te nemen; benadrukt dat de 
verzoekschriftenprocedure beter dient te 
worden aangewend om het 
wetgevingsproces van de EU te verbeteren, 
onder meer door de burgers bewuster te 
maken van hun recht om een 
verzoekschrift in te dienen;

5. stelt vast dat de Commissie 
verzoekschriften een massa 
verzoekschriften ontvangt die te maken 
hebben met de problemen waarmee burgers 
in de interne markt worden geconfronteerd,
vooral in verband met de onjuiste 
omzetting of toepassing van het EU-recht; 
verzoekt de Commissie om in haar verslag 
de bevindingen en resultaten van de bij de 
Commissie verzoekschriften van het 
Parlement ingediende verzoekschriften op 
te nemen; benadrukt dat de 
verzoekschriftenprocedure beter dient te 
worden aangewend om het 
wetgevingsproces van de EU te verbeteren, 
in het bijzonder ten aanzien van de 
rechtsmiddelen die aangewend kunnen 
worden om belemmeringen voor 
grensoverschrijdende handel weg te 
nemen en de consumentenrechten te 
handhaven;
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Or. en

Amendement 8
Nikolaos Chountis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Europese Commissie en 
de lidstaten om van de eerbiediging en 
bevordering van de fundamentele sociale 
en werkgelegenheidsrechten van de 
burger een prioriteit te maken en om 
daarbij de bescherming van alle 
werknemers te garanderen, met inbegrip 
van werknemers die in een andere lidstaat 
gedetacheerd zijn;

Or. en

Amendement 9
Nikolaos Chountis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie om de 
belangrijkste EU-wetgeving betreffende 
elk van de aangehaalde zorgpunten te 
vermelden zodat burgers, consumenten en 
bedrijven nuttige informatie ontvangen en 
het verslag beter kunnen begrijpen;

6. verzoekt de Commissie om de 
belangrijkste EU-wetgeving betreffende 
elk van de aangehaalde zorgpunten te 
vermelden zodat burgers, consumenten en 
bedrijven nuttige en beter toegankelijke 
informatie ontvangen over hun rechten op 
de interne markt;

Or. en

Amendement 10
Phil Prendergast
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Commissie om voor elk van 
de vermelde zorgpunten een tabel op te 
stellen en daarin de actoren aan te geven 
die verantwoordelijk zijn voor oplossingen 
van elke vastgestelde grondoorzaak;

8. verzoekt de Commissie om voor elk van 
de vermelde zorgpunten een tabel op te 
stellen en daarin de autoriteiten aan te 
geven die verantwoordelijk zijn voor 
oplossingen van elke vastgestelde 
grondoorzaak en voor de passende 
maatregelen om die oorzaken aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 11
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. spoort de Commissie en de lidstaten 
aan om hun voorlichtingscampagnes 
tijdens het Europese jaar van de burger 
2013 te richten op de gebieden van die 
zorgpunten die verband houden met de 
rechten die voortvloeien uit het 
burgerschap van de EU, aangezien zij, op 
basis van de selectiemethodiek van het 
verslag, werkelijk weerspiegelen wat het 
belangrijkst is voor EU-burgers in hun 
dagelijkse leven op de interne markt;

Or. en

Amendement 12
Phil Prendergast

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

9 bis. erkent de problemen waarmee 
burgers geconfronteerd worden bij 
grensoverschrijdend bankieren, in het 
bijzonder bij het openen van een 
bankrekening; verzoekt de Commissie om 
een voorstel in te dienen voor wetgeving 
inzake de toegang en het recht op toegang 
tot een basisbetaalrekening;

Or. en


