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Amendement 1
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent de mogelijkheden van de 
dienstenrichtlijn voor de verdere 
eenwording van de economie van de EU en 
de nieuwe start van de interne markt door 
bevordering van de economische groei en 
de mededinging en door de bijdrage tot 
werkgelegenheid en schepping van banen, 
aangezien diensten een aanzienlijk deel van 
BBP en werkgelegenheid in de EU voor 
hun rekening nemen; is van mening dat de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn in deze 
zin een stimulans kan zijn voor de 
verhouding tussen interne markt en 
cohesiebeleid, die elkaar onderling 
versterken;

1. erkent de mogelijkheden van de 
dienstenrichtlijn voor de verdere 
eenwording van de economie van de EU en 
de nieuwe start van de interne markt door 
bevordering van de economische groei en 
de mededinging en door de bijdrage tot 
werkgelegenheid en schepping van banen, 
aangezien diensten een aanzienlijk deel van 
BBP en werkgelegenheid in de EU voor 
hun rekening nemen; is van mening dat een 
spoedige, juridisch correcte
tenuitvoerlegging van de richtlijn in alle 
lidstaten een belangrijke voorwaarde voor 
de nagestreefde regionale 
concurrentiekracht en werkgelegenheid is 
en een stimulans kan zijn voor de 
verhouding tussen interne markt en 
cohesiebeleid, die elkaar onderling 
versterken;

Or. de

Amendement 2
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent de mogelijkheden van de 
dienstenrichtlijn voor de verdere 
eenwording van de economie van de EU en 
de nieuwe start van de interne markt door 
bevordering van de economische groei en 
de mededinging en door de bijdrage tot 
werkgelegenheid en schepping van banen, 
aangezien diensten een aanzienlijk deel van 

1. erkent de mogelijkheden van de 
dienstenrichtlijn voor de verdere 
eenwording van de economie van de EU en 
de nieuwe start van de interne markt door 
bevordering van de economische welvaart
en de mededinging en door de bijdrage tot 
werkgelegenheid en schepping van banen, 
aangezien diensten een aanzienlijk deel van 
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BBP en werkgelegenheid in de EU voor 
hun rekening nemen; is van mening dat de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn in deze 
zin een stimulans kan zijn voor de 
verhouding tussen interne markt en 
cohesiebeleid, die elkaar onderling 
versterken;

BBP en werkgelegenheid in de EU voor 
hun rekening nemen; is van mening dat de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn in deze 
zin een stimulans kan zijn voor de 
verhouding tussen interne markt en 
cohesiebeleid, die elkaar onderling 
versterken, en tevens voor het tanende 
vertrouwen van de dienstensector in de 
interne markt;

Or. en

Amendement 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent de mogelijkheden van de 
dienstenrichtlijn voor de verdere 
eenwording van de economie van de EU en 
de nieuwe start van de interne markt door 
bevordering van de economische groei en 
de mededinging en door de bijdrage tot 
werkgelegenheid en schepping van banen, 
aangezien diensten een aanzienlijk deel van 
BBP en werkgelegenheid in de EU voor 
hun rekening nemen; is van mening dat de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn in deze 
zin een stimulans kan zijn voor de 
verhouding tussen interne markt en 
cohesiebeleid, die elkaar onderling 
versterken;

1. erkent de mogelijkheden van de 
dienstenrichtlijn voor de verdere 
eenwording van de economie van de EU en 
de nieuwe start van de interne markt door 
bevordering van de economische groei en 
de mededinging en door de bijdrage tot 
werkgelegenheid en schepping van banen, 
aangezien diensten een aanzienlijk deel van 
BBP en werkgelegenheid in de EU voor
hun rekening nemen; is van mening dat de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn in deze 
zin een stimulans kan zijn voor de 
verhouding tussen interne markt en 
cohesiebeleid, die elkaar onderling 
versterken, en kan bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de strategie EU 2020;

Or. ro

Amendement 4
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is er verheugd over dat de omzetting 
van dienstenrichtlijn vooral vruchten 
afwerpt voor de economie in de regio's; 
wijst erop dat er in dit verband op moet 
worden toegezien dat het doel "gelijk loon 
voor gelijke arbeid op dezelfde plaats" 
niet ondermijnd wordt;

Or. de

Amendement 5
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat het informatiesysteem 
voor de interne markt en het 
éénloketsysteem doordat zij een hoge mate 
van ambtelijke samenwerking tussen alle 
betrokken instanties vereisen, de weg 
kunnen effenen naar meer interoperabiliteit 
en de ontwikkeling van netwerken op 
nationaal, regionaal en plaatselijk niveau in 
de gehele EU; is echter van mening dat 
erop dient te worden toegezien dat dit voor 
de betrokken partijen, met name 
plaatselijke en regionale overheden, geen 
extra lasten met zich meebrengt;

2. is van mening dat het informatiesysteem 
voor de interne markt en het 
éénloketsysteem doordat zij een hoge mate 
van ambtelijke samenwerking tussen alle 
betrokken instanties vereisen, de weg 
kunnen effenen naar meer interoperabiliteit 
en de ontwikkeling van netwerken op 
nationaal, regionaal en plaatselijk niveau in 
de gehele EU; daarnaast moeten de 
aanspreekpunten van het eenloketsysteem 
gestimuleerd worden zich aan het 
meertaligheidsbeginsel te houden om de 
administratieve procedures doeltreffender 
te maken; acht het in dat verband zinvol 
als de aanspreekpuntendoor naast hun 
eigen officiële taal ook het Engels 
gebruiken en, zo mogelijk, een taal van 
het land waarmee ze economisch of –
indien dit niet kan worden vastgesteld –
territoriaal het nauwst samenwerken; is 
echter van mening dat erop dient te worden 
toegezien dat dit voor de betrokken 
partijen, met name plaatselijke en regionale 
overheden, geen extra lasten met zich 
meebrengt;
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Or. de

Amendement 6
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat het informatiesysteem 
voor de interne markt en het 
éénloketsysteem doordat zij een hoge mate 
van ambtelijke samenwerking tussen alle 
betrokken instanties vereisen, de weg 
kunnen effenen naar meer interoperabiliteit 
en de ontwikkeling van netwerken op 
nationaal, regionaal en plaatselijk niveau in 
de gehele EU; is echter van mening dat 
erop dient te worden toegezien dat dit voor 
de betrokken partijen, met name 
plaatselijke en regionale overheden, geen 
extra lasten met zich meebrengt;

2. is van mening dat het informatiesysteem 
voor de interne markt en het 
éénloketsysteem doordat zij een hoge mate 
van ambtelijke samenwerking tussen alle 
betrokken instanties vereisen, de weg 
kunnen effenen naar meer interoperabiliteit 
en de ontwikkeling van netwerken op 
nationaal, regionaal en plaatselijk niveau in 
de gehele EU; is van oordeel dat de 
invoering van regels en procedures voor 
het functioneren ervan een mate van 
flexibiliteit vereist die afgestemd is op de 
behoeften die voortvloeien uit de 
regionale verscheidenheid binnen de EU; 
is echter van mening dat erop dient te 
worden toegezien dat dit voor de betrokken 
partijen, met name plaatselijke en regionale 
overheden, geen extra lasten met zich 
meebrengt;

Or. ro

Amendement 7
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat het informatiesysteem 
voor de interne markt en het 
éénloketsysteem doordat zij een hoge mate 
van ambtelijke samenwerking tussen alle 
betrokken instanties vereisen, de weg 
kunnen effenen naar meer interoperabiliteit 

2. is van mening dat het informatiesysteem 
voor de interne markt en het 
éénloketsysteem doordat zij een hoge mate 
van ambtelijke samenwerking tussen alle 
betrokken instanties vereisen, de weg 
kunnen effenen naar meer interoperabiliteit 
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en de ontwikkeling van netwerken op 
nationaal, regionaal en plaatselijk niveau in 
de gehele EU; is echter van mening dat 
erop dient te worden toegezien dat dit voor 
de betrokken partijen, met name 
plaatselijke en regionale overheden, geen 
extra lasten met zich meebrengt;

en de ontwikkeling van netwerken op 
nationaal, regionaal en plaatselijk niveau in 
de gehele EU; is echter van mening dat 
erop dient te worden toegezien dat dit voor 
de betrokken partijen, met name 
plaatselijke en regionale overheden, geen 
extra lasten met zich meebrengt, en dat de 
maatregelen daarom op basis van 
partnerschap en na een werkelijk debat op 
plaatselijk en regionaal niveau moeten 
worden vastgesteld;

Or. ro

Amendement 8
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat de aanspreekpunten 
in het eenloketsysteem als centraal 
contactpunt voor diensverleners als 
openbare instelling gevestigd moeten 
worden om zich ter plaatse en in nauw 
contact met de vakbonden bezig te kunnen 
houden met de rechten en plichten van 
wergevers en werknemers in de regio's;

Or. de

Amendement 9
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. acht het nuttig als er in een 
Europees netwerk samenwerking 
plaatsvindt tussen de autoriteiten van de 
lidstaten en als er informatie wordt 
uitgewisseld over de reputatie van de 
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dienstverleners zodat er geen extra 
toezicht op grensoverschrijdende 
activiteiten hoeft te worden uitgevoerd; 
bepleit dat er gedragscodes worden 
opgesteld om dienstverleners die zich in 
een andere lidstaat willen vestigen, te 
helpen hun activiteiten in 
overeenstemming met de EU-wetgeving te 
ontplooien;

Or. ro

Amendement 10
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. spreekt de hoop uit dat de in de richtlijn 
gestelde doelen in de nabije toekomst 
worden verwezenlijkt en dat de gehele EU 
en haar regio’s hiervan profiteren en aldus 
bijdragen tot werkelijke economische, 
sociale en territoriale samenhang; wijst met 
nadruk op de rol die de Structuurfondsen 
en andere financieringsinstrumenten 
spelen bij beschikbaarstelling en 
waarborging van infrastructuur zoals 
vervoer, telecommunicatie en onderzoek 
en vernieuwing, beschikbaarstelling van 
collectieve voorzieningen en 
overheidsdiensten in de regio’s, met name 
in gebieden die voor investeerders 
onaantrekkelijk zijn, en bij ondersteuning 
van stimulering van de uitwisseling van 
optimale werkmethoden bij het verlenen 
van centrale diensten; dringt in dit 
verband aan op meer samenhang en 
coördinatie van alle vormen van beleid;

3. spreekt de hoop uit dat de in de richtlijn 
gestelde doelen de gehele EU en al haar 
regio’s ten goede komen en aldus 
bijdragen tot werkelijke economische, 
sociale en territoriale samenhang;

Or. de
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Amendement 11
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. spreekt de hoop uit dat de in de richtlijn 
gestelde doelen in de nabije toekomst 
worden verwezenlijkt en dat de gehele EU 
en haar regio’s hiervan profiteren en aldus 
bijdragen tot werkelijke economische, 
sociale en territoriale samenhang; wijst met 
nadruk op de rol die de Structuurfondsen 
en andere financieringsinstrumenten spelen 
bij beschikbaarstelling en waarborging van 
infrastructuur zoals vervoer, 
telecommunicatie en onderzoek en 
vernieuwing, beschikbaarstelling van 
collectieve voorzieningen en 
overheidsdiensten in de regio’s, met name 
in gebieden die voor investeerders 
onaantrekkelijk zijn, en bij ondersteuning 
van stimulering van de uitwisseling van 
optimale werkmethoden bij het verlenen 
van centrale diensten; dringt in dit verband 
aan op meer samenhang en coördinatie van 
alle vormen van beleid;

3. spreekt de hoop uit dat de in de richtlijn 
gestelde doelen in de nabije toekomst 
worden verwezenlijkt en dat de gehele EU 
en haar regio’s hiervan profiteren en aldus 
bijdragen tot werkelijke economische, 
sociale en territoriale samenhang; wijst met 
nadruk op de rol die de Structuurfondsen 
en andere financieringsinstrumenten spelen 
bij beschikbaarstelling en waarborging van 
infrastructuur zoals vervoer, 
telecommunicatie en onderzoek en 
vernieuwing, beschikbaarstelling van 
collectieve voorzieningen en 
overheidsdiensten in de regio’s, met name 
in gebieden die voor investeerders 
onaantrekkelijk zijn, met behulp van 
stimuleringsmaatregelen om 
investeringen aan te trekken, en bij 
ondersteuning van stimulering van de 
uitwisseling van optimale werkmethoden 
bij het verlenen van centrale diensten; 
dringt in dit verband aan op meer 
samenhang en coördinatie van alle vormen 
van beleid;

Or. ro

Amendement 12
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. spreekt de hoop uit dat de in de richtlijn 
gestelde doelen in de nabije toekomst 
worden verwezenlijkt en dat de gehele EU 
en haar regio’s hiervan profiteren en aldus 

3. spreekt de hoop uit dat de in de richtlijn 
gestelde doelen in de nabije toekomst 
worden verwezenlijkt en dat de gehele EU 
en haar regio’s hiervan profiteren en aldus 
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bijdragen tot werkelijke economische, 
sociale en territoriale samenhang; wijst met 
nadruk op de rol die de Structuurfondsen 
en andere financieringsinstrumenten spelen 
bij beschikbaarstelling en waarborging van 
infrastructuur zoals vervoer, 
telecommunicatie en onderzoek en 
vernieuwing, beschikbaarstelling van 
collectieve voorzieningen en 
overheidsdiensten in de regio’s, met name 
in gebieden die voor investeerders 
onaantrekkelijk zijn, en bij ondersteuning 
van stimulering van de uitwisseling van 
optimale werkmethoden bij het verlenen 
van centrale diensten; dringt in dit verband 
aan op meer samenhang en coördinatie van 
alle vormen van beleid;

bijdragen tot werkelijke economische, 
sociale en territoriale samenhang; wijst met 
nadruk op de rol die de Structuurfondsen 
en andere financieringsinstrumenten spelen 
bij beschikbaarstelling en waarborging van 
infrastructuur zoals vervoer, 
telecommunicatie en onderzoek en 
vernieuwing, beschikbaarstelling van 
collectieve voorzieningen en 
overheidsdiensten in de regio’s, met name 
in gebieden die meer moeite hebben om 
investeerders aan te trekken, en bij 
ondersteuning van stimulering van de 
uitwisseling van optimale werkmethoden 
bij het verlenen van centrale diensten; 
dringt in dit verband aan op meer 
samenhang en coördinatie van alle vormen 
van beleid;

Or. fr

Amendement 13
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. spreekt de hoop uit dat de in de richtlijn 
gestelde doelen in de nabije toekomst 
worden verwezenlijkt en dat de gehele EU 
en haar regio’s hiervan profiteren en aldus 
bijdragen tot werkelijke economische, 
sociale en territoriale samenhang; wijst met 
nadruk op de rol die de Structuurfondsen 
en andere financieringsinstrumenten spelen 
bij beschikbaarstelling en waarborging van 
infrastructuur zoals vervoer, 
telecommunicatie en onderzoek en
vernieuwing, beschikbaarstelling van 
collectieve voorzieningen en 
overheidsdiensten in de regio’s, met name 
in gebieden die voor investeerders 
onaantrekkelijk zijn, en bij ondersteuning 
van stimulering van de uitwisseling van 
optimale werkmethoden bij het verlenen 

3. spreekt de hoop uit dat de in de richtlijn 
gestelde doelen in de nabije toekomst 
worden verwezenlijkt en dat de gehele EU 
en haar regio’s hiervan profiteren en aldus 
bijdragen tot werkelijke economische, 
sociale en territoriale samenhang; wijst met 
nadruk op de rol die de Structuurfondsen 
en andere financieringsinstrumenten spelen 
bij beschikbaarstelling en waarborging van 
infrastructuur zoals vervoer, 
telecommunicatie en onderzoek,
vernieuwing en onderwijs, 
beschikbaarstelling van collectieve 
voorzieningen en overheidsdiensten in de 
regio’s, met name in gebieden die voor 
investeerders onaantrekkelijk zijn, en bij 
ondersteuning van stimulering van de 
uitwisseling van optimale werkmethoden 
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van centrale diensten; dringt in dit verband 
aan op meer samenhang en coördinatie van 
alle vormen van beleid;

bij het verlenen van centrale diensten; 
dringt in dit verband aan op meer 
samenhang en coördinatie van alle vormen 
van beleid;

Or. ro

Amendement 14
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat overheidsinstanties, 
om de administratieve procedures 
doeltreffender te maken, verplicht moeten 
worden zich te houden aan het 
meertaligheidsbeginsel door naast hun 
eigen taal één van de officiële werktalen 
van de EU te gebruiken en, zo mogelijk, 
een gekozen taal van het land waarmee zij 
economisch of – indien dit niet kan 
worden vastgesteld – territoriaal het 
innigst samenwerken;

Schrappen

Or. de

Amendement 15
Jens Geier, Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat overheidsinstanties, 
om de administratieve procedures 
doeltreffender te maken, verplicht moeten 
worden zich te houden aan het 
meertaligheidsbeginsel door naast hun 
eigen taal één van de officiële werktalen 
van de EU te gebruiken en, zo mogelijk, 
een gekozen taal van het land waarmee zij 
economisch of – indien dit niet kan 

Schrappen
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worden vastgesteld – territoriaal het 
innigst samenwerken;

Or. de

Amendement 16
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat overheidsinstanties, 
om de administratieve procedures 
doeltreffender te maken, verplicht moeten 
worden zich te houden aan het 
meertaligheidsbeginsel door naast hun 
eigen taal één van de officiële werktalen 
van de EU te gebruiken en, zo mogelijk, 
een gekozen taal van het land waarmee zij 
economisch of – indien dit niet kan 
worden vastgesteld – territoriaal het 
innigst samenwerken;

Schrappen

Or. de

Amendement 17
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat overheidsinstanties, 
om de administratieve procedures 
doeltreffender te maken, verplicht moeten 
worden zich te houden aan het 
meertaligheidsbeginsel door naast hun 
eigen taal één van de officiële werktalen 
van de EU te gebruiken en, zo mogelijk, 
een gekozen taal van het land waarmee zij 
economisch of – indien dit niet kan worden 
vastgesteld – territoriaal het innigst 
samenwerken;

4. is van mening dat overheidsinstanties, 
om de administratieve procedures 
doeltreffender te maken, meertaligheid 
moeten bevorderen en versterken door 
naast hun eigen taal één van de officiële 
werktalen van de EU te gebruiken en, zo 
mogelijk, een gekozen taal van het land 
waarmee zij economisch of – indien dit 
niet kan worden vastgesteld – territoriaal 
het innigst samenwerken;
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Or. fr

Amendement 18
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat overheidsinstanties, 
om de administratieve procedures 
doeltreffender te maken, verplicht moeten 
worden zich te houden aan het 
meertaligheidsbeginsel door naast hun 
eigen taal één van de officiële werktalen 
van de EU te gebruiken en, zo mogelijk, 
een gekozen taal van het land waarmee zij 
economisch of – indien dit niet kan worden 
vastgesteld – territoriaal het innigst 
samenwerken;

4. is van mening dat overheidsinstanties, 
om de administratieve procedures 
doeltreffender te maken, zich moeten
houden aan het meertaligheidsbeginsel 
door naast hun eigen taal één van de 
officiële werktalen van de EU te gebruiken 
en, zo mogelijk, een gekozen taal van het 
land waarmee zij economisch of – indien 
dit niet kan worden vastgesteld –
territoriaal het innigst samenwerken via 
gevestigde steunplatforms;

Or. en

Amendement 19
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat overheidsinstanties, 
om de administratieve procedures 
doeltreffender te maken, verplicht moeten 
worden zich te houden aan het 
meertaligheidsbeginsel door naast hun 
eigen taal één van de officiële werktalen 
van de EU te gebruiken en, zo mogelijk, 
een gekozen taal van het land waarmee zij 
economisch of – indien dit niet kan worden 
vastgesteld – territoriaal het innigst 
samenwerken;

4. is van mening dat overheidsinstanties, 
om de administratieve procedures 
doeltreffender te maken, gestimuleerd
moeten worden zich te houden aan het 
meertaligheidsbeginsel door naast hun 
eigen taal één van de officiële werktalen 
van de EU te gebruiken en, zo mogelijk, 
een gekozen taal van het land waarmee zij 
economisch of – indien dit niet kan worden 
vastgesteld – territoriaal het innigst 
samenwerken;

Or. en
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Amendement 20
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat overheidsinstanties, 
om de administratieve procedures 
doeltreffender te maken, verplicht moeten 
worden zich te houden aan het 
meertaligheidsbeginsel door naast hun 
eigen taal één van de officiële werktalen 
van de EU te gebruiken en, zo mogelijk, 
een gekozen taal van het land waarmee zij 
economisch of – indien dit niet kan worden 
vastgesteld – territoriaal het innigst 
samenwerken;

4. is van mening dat overheidsinstanties, 
om de administratieve procedures 
doeltreffender te maken, verplicht moeten 
worden zich te houden aan het 
meertaligheidsbeginsel door naast hun 
eigen taal één van de officiële werktalen 
van de EU te gebruiken en, zo mogelijk, 
een gekozen taal van het land waarmee zij 
economisch of – indien dit niet kan worden 
vastgesteld – territoriaal het innigst 
samenwerken, zodat een efficiënte, directe 
en snelle communicatie mogelijk wordt;

Or. ro

Amendement 21
Jens Geier, Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat administratieve
procedures efficiënter moeten worden; 
acht het in dat verband zinnig als de 
aanspreekpunten in het eenloketsysteem 
nauw met elkaar samenwerken zodat 
ervaringen met grensoverschrijdende 
dienstverlening in de verschillende 
Europese regio's kunnen worden 
uitgewisseld;

Or. de
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Amendement 22
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de gevolgen van 
de richtlijn voor de regio’s van meet af aan 
doelmatig te volgen en te beoordelen en toe 
te zien op doelmatige coördinatie van alle 
vormen van beleid, met name 
instrumenten van het cohesiebeleid, door 
vast te stellen waar er behoefte is aan 
infrastructuur, opleiding, onderzoek en 
vernieuwing, en op regionaal en 
plaatselijk niveau de nodige aanpassingen 
aan te brengen;

5. verzoekt de Commissie de gevolgen van 
de richtlijn voor de regio’s van meet af aan 
doelmatig te volgen en te beoordelen en toe 
te zien op doelmatige coördinatie van alle 
vormen van beleid in verband met de 
toepassing van deze richtlijn;

Or. de

Amendement 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de gevolgen van 
de richtlijn voor de regio’s van meet af aan 
doelmatig te volgen en te beoordelen en toe 
te zien op doelmatige coördinatie van alle 
vormen van beleid, met name instrumenten 
van het cohesiebeleid, door vast te stellen 
waar er behoefte is aan infrastructuur, 
opleiding, onderzoek en vernieuwing, en 
op regionaal en plaatselijk niveau de 
nodige aanpassingen aan te brengen;

5. verzoekt de Commissie de gevolgen van 
de richtlijn voor de regio’s van meet af aan 
doelmatig te volgen en te beoordelen en toe 
te zien op doelmatige coördinatie van alle 
vormen van beleid, met name instrumenten 
van het cohesiebeleid, door vast te stellen 
waar er behoefte is aan infrastructuur, 
opleiding, onderzoek en vernieuwing, en 
op regionaal en plaatselijk niveau de 
nodige aanpassingen aan te brengen;
verzoekt de Commissie steun te verlenen 
voor informatiecampagnes over de 
toepassing van de richtlijn ten behoeve 
van lagere overheden om de 
doelstellingen te kunnen verwezenlijken;

Or. ro
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Amendement 24
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verwacht dat de administratieve lasten 
door de richtlijn daadwerkelijk afnemen, 
met name voor het MKB, dat het 
leeuwendeel van de dienstverlening voor 
zijn rekening neemt;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de bureaucratische rompslomp voor de 
lagere overheden in verband met de 
bestaande verplichting tot kennisgeving 
van wijzigingen in de statuten terug te 
dringen; verwacht dat de administratieve 
lasten door de richtlijn daadwerkelijk
afnemen, met name voor het MKB, dat het 
leeuwendeel van de dienstverlening voor 
zijn rekening neemt;

Or. de

Amendement 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verwacht dat de administratieve lasten 
door de richtlijn daadwerkelijk afnemen, 
met name voor het MKB, dat het 
leeuwendeel van de dienstverlening voor 
zijn rekening neemt;

6. verwacht dat de administratieve lasten 
door de richtlijn daadwerkelijk afnemen, 
met name voor het MKB, dat het 
leeuwendeel van de dienstverlening voor 
zijn rekening neemt; met het oog op de 
ontwikkeling van aanvullende 
dienstverlening in plattelandsgebieden en 
verafgelegen of perifere regio's, met name 
diensten van algemeen belang en die 
welke gericht zijn op sociale integratie;

Or. ro
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Amendement 26
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verwacht dat de administratieve lasten 
door de richtlijn daadwerkelijk afnemen, 
met name voor het MKB, dat het 
leeuwendeel van de dienstverlening voor 
zijn rekening neemt;

6. verwacht dat de administratieve lasten 
door de richtlijn daadwerkelijk afnemen, 
met name voor het MKB, dat het 
leeuwendeel van de dienstverlening voor 
zijn rekening neemt; pleit voor nationale 
strategieën ter ondersteuning van 
innovatieve kleine en middelgrote
ondernemingen, die het sterkst door de 
economische en financiële crisis getroffen 
zijn;

Or. ro

Amendement 27
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verwacht dat de administratieve lasten 
door de richtlijn daadwerkelijk afnemen, 
met name voor het MKB, dat het 
leeuwendeel van de dienstverlening voor 
zijn rekening neemt;

6. verwacht dat de administratieve lasten 
en de rechtsonzekerheid door de richtlijn 
daadwerkelijk afnemen, met name voor het 
MKB, dat het leeuwendeel van de 
dienstverlening voor zijn rekening neemt;

Or. en

Amendement 28
Jens Geier, Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat de levering van 
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diensten van algemeen belang daar kan 
en moet plaatsvinden waar de behoeften 
ontstaan en zulks aan de burgers ten 
goede komt; verlangt daarom dat de 
gemeenten voldoende speelruimte 
behouden;

Or. de

Amendement 29
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de autoriteiten te zorgen 
voor effectieve controle op de financiering 
van de dienstverleners in de regio's; wijst 
er daarbij op dat een meldplicht voor elke 
werknemer die naar een andere lidstaat 
wordt uitgezonden, voor een effectief 
controlesysteem noodzakelijk is;

Or. de

Amendement 30
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt erop aan dat de toepassing van de 
in de richtlijn bepaalde beperkingen met 
betrekking tot diensten van algemeen 
economisch belang naar behoren en 
grondig wordt gecontroleerd, terwijl 
rekening wordt gehouden met de verdeling 
van bevoegdheden tussen Unie en 
lidstaten.

7. dringt erop aan dat de toepassing van de 
in de richtlijn bepaalde beperkingen met 
betrekking tot diensten van algemeen 
economisch belang naar behoren en 
grondig wordt gecontroleerd, terwijl
rekening wordt gehouden met de verdeling 
van bevoegdheden tussen Unie en 
lidstaten; herhaalt dat deze richtlijn geen 
afbreuk doet aan de vrijheid van de 
lidstaten om in overeenstemming met het 
Gemeenschaprecht vast te stellen wat zij 
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als diensten van algemeen economisch 
belang beschouwen, hoe deze diensten 
moeten worden georganiseerd en 
gefinancierd, in overeenstemming met de 
regels inzake staatssteun, en aan welke 
bijzondere verplichtingen ze onderworpen 
zijn.

Or. fr

Amendement 31
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verlangt dat er ook bij de omzetting 
van de dienstenrichtlijn meer aandacht 
wordt geschonken aan het grondbeginsel 
van het gemeentelijk zelfbestuur en dat 
bureaucratische rompslomp en 
inperkingen van het beslissingsrecht op 
plaatselijk niveau met betrekking tot 
diensten van algemeen economisch 
belang zo veel mogelijk vermeden worden;

Or. de


