
 

AM\1001906NL.doc  PE515.938v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

4.9.2013 A7-0273/1 

Amendement  1 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

namens de S&D-Fractie 

Thomas Händel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

De interne dienstenmarkt 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  2 bis. herinnert eraan dat door de 

handhaving van het besparingsbeleid en 

de recessie in veel lidstaten de 

economische voordelen van de 

dienstenrichtlijn niet kunnen worden 

benut; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/2 

Amendement  2 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

namens de S&D-Fractie 

Thomas Händel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

De interne dienstenmarkt 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  4 bis. herinnert eraan dat de 

dienstenrichtlijn moet worden 

geïnterpreteerd in het licht van de nieuwe 

bepalingen van de Verdragen, met name 

artikel 3 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie, de horizontale sociale 

clausule van artikel 9 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU), artikel 14 van het VWEU, 

protocol nr. 26 dat aan de Verdragen is 

gehecht en het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/3 

Amendement  3 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

namens de S&D-Fractie 

Thomas Händel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

De interne dienstenmarkt 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  5 bis. herhaalt dat er rekening moet 

worden gehouden met de gevolgen op 

middellange en lange termijn, alsook met 

het kwantitatieve (nieuwe banen en 

banenverlies) en kwalitatieve (kwaliteit 

van de banen, arbeidsomstandigheden) 

effect van de dienstenrichtlijn op de 

werkgelegenheid in de EU; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/4 

Amendement  4 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

namens de S&D-Fractie 

Thomas Händel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

De interne dienstenmarkt 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  8 bis. neemt kennis van de nieuwe 

mededeling van de Commissie getiteld 

"Akte voor de interne markt II – Samen 

voor nieuwe groei", die beoogt de interne 

markt in de EU sterker te integreren, de 

groei te stimuleren en het scheppen van 

kwalitatief hoogwaardige banen, met 

name voor jongeren, te bevorderen; is 

verheugd dat er in de mededeling steun 

voor sociaal ondernemerschap wordt 

geboden; vraagt dat dit initiatief wordt 

gevolgd door andere initiatieven ter 

ondersteuning van het mkb als geheel; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/5 

Amendement  5 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

namens de S&D-Fractie 

Thomas Händel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

De interne dienstenmarkt 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  12 bis. stelt vast dat alle belanghebbenden 

zich ertoe verbonden hebben naar 

behoren toe te zien op de volledige 

tenuitvoerlegging van de 

internemarktwetgeving en er ook voor te 

zorgen dat er rekening wordt gehouden 

met de sociale dimensie ervan; herinnert 

eraan dat de richtlijn niet van toepassing 

is op het arbeidsrecht en evenmin 

gevolgen heeft voor de wetgeving van de 

lidstaten op het gebied van sociale 

zekerheid; is van mening dat de 

verdieping van de interne markt voor 

diensten moet worden beschouwd als een 

gelegenheid om maatschappelijk welzijn, 

werknemersrechten en fatsoenlijke 

arbeidsomstandigheden voor alle EU-

burgers te bevorderen, met inbegrip van 

de toepassing van het beginsel van gelijke 

beloning voor gelijk werk, dat is 

vastgelegd in artikel 157 VWEU; meent 

ook dat bepalingen betreffende sociale 

bescherming en gezondheid en veiligheid 

op het werk niet als onevenredige 

beperkingen kunnen worden beschouwd; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/6 

Amendement  6 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

namens de S&D-Fractie 

Thomas Händel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

De interne dienstenmarkt 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  15 bis. is ingenomen met de inspanningen 

die worden geleverd om de 

ondernemingen en consumenten 

rechtszekerheid te verschaffen met 

instrumenten zoals de richtlijn 

consumentenrechten, de richtlijn 

alternatieve geschillenbeslechting en de 

verordening online geschillenbeslechting; 

herinnert eraan dat het op het gebied van 

consumentenbescherming noodzakelijk is 

een coherent EU-wijd mechanisme voor 

collectief verhaal in het leven te roepen, 

dat als een cruciaal instrument voor de 

bevordering van gezonde concurrentie 

moet dienen; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/7 

Amendement  7 

Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 

namens de S&D-Fractie 

Thomas Händel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

De interne dienstenmarkt 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  33 bis. beveelt aan een evaluatie achteraf 

van het effect van de liberalisering van 

diensten op de consumentenrechten, de 

werkgelegenheid en de leef- en 

arbeidsomstandigheden te verrichten en 

dit effect te toetsen aan de gevolgen die 

werden verwacht toen de richtlijn werd 

aangenomen; 

Or. en 

 

 


