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Verslag A7-0273/2013 

Anna Maria Corazza Bildt 

De interne dienstenmarkt 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat onze interne markt een 

hoeksteen van het Europese bouwwerk 

vormt en dat een goede werking van de 

interne markt essentieel is voor de 

correcte uitvoering van het EU-beleid en 

een basis voor herstel biedt; 

A. overwegende dat onze interne markt een 

hoeksteen van het Europese bouwwerk 

vormt, maar zelf geen uitweg uit de crisis 

zal bieden als zij niet gepaard gaat met 

een samenhangende strategie voor een 

ecologische transformatie van de 

Europese economie overeenkomstig de 

Europa 2020-strategie; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt dat als de lidstaten bereid 

zouden zijn om de dienstenrichtlijn 

volledig en naar behoren uit te voeren en 

ongerechtvaardigde beperkingen weg te 

nemen, het bbp van de EU volgens een 

ambitieuze raming van de Commissie in 5 

à 10 jaar met 2,6% zou kunnen toenemen; 

2. benadrukt dat de ambitieuze raming van 

de Commissie dat het bbp van de EU in 5 

à 10 jaar met 2,6% zou kunnen toenemen 

alleen haalbaar is als bijna alle 

belemmeringen zouden worden 

weggenomen, wat niet realistisch is en 

niet strookt met het feit dat de overheden 

de dienstenmarkt om redenen van 

algemeen belang moeten reguleren; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. moedigt eveneens de geleidelijke 

openstelling van de interne markt voor 

diensten in de welzijnssector aan, met 

inachtneming van de bepalingen van de 

dienstenrichtlijn; 

7. meent dat de bepalingen waarin delen 

van de welzijnssector van het 

toepassingsgebied van de richtlijn worden 

uitgesloten, moeten worden behouden; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. betreurt het dat in een aanzienlijk 

aantal gevallen is vastgesteld dat lidstaten 

zich ten onrechte beroepen op dwingende 

redenen van algemeen belang (art. 15 van 

de dienstenrichtlijn), met als enig doel 

hun binnenlandse markt te beschermen 

en te bevoordelen; is van mening dat een 

beroep op dwingende redenen van 

algemeen belang altijd objectief 

gerechtvaardigd moet zijn en strikt in 

verhouding moet staan tot het nagestreefde 

doel, zoals het Europees Hof van Justitie 

(EHJ) in zijn jurisprudentie stelt; 

benadrukt het feit dat omslachtige 

vereisten inzake de rechtsvorm en de 

aandeelhouders, territoriale restricties, 

onderzoeken naar de economische 

behoeften en vaste tarieven 

ongerechtvaardigde belemmeringen 

vormen voor bedrijven die zich efficiënt in 

het buitenland willen vestigen, en de 

interne markt voor diensten schade 

toebrengen; 

10. is van mening dat een beroep op 

dwingende redenen van algemeen belang 

altijd mogelijk moet zijn als het objectief 

gerechtvaardigd is en strikt in verhouding 

staat tot het nagestreefde doel, zoals het 

Europees Hof van Justitie (EHJ) in zijn 

jurisprudentie stelt;  

Or. en 
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Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. onderstreept dat de bevoegde regionale 

en plaatselijke autoriteiten zich eveneens 

van hun gedeelde verantwoordelijkheid 

moeten kwijten om de richtlijn volledig en 

op kwalitatief goede wijze naar de letter 

en de geest te handhaven, met het 

overkoepelende doel de economische 

bedrijvigheid en de werkgelegenheid te 

stimuleren; wijst in dit verband op het 

belang van verlaging van de 

administratieve lasten; 

27. onderstreept dat de tenuitvoerlegging 

van de dienstenrichtlijn een aanzienlijke 

administratieve belasting vormt voor de 

bevoegde regionale en plaatselijke 

autoriteiten; wijst in dit verband op het 

belang van verlaging van de 

administratieve lasten;  

Or. en 

 

 


