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Schriftelijke verklaring over de voorkoming van negatieve gevolgen van de 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 2008/6/EG tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG wat 
betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 123 van zijn Reglement,
 
A. overwegende dat Richtlijn 2008/6/EG bepaalt dat de postmarkt uiterlijk op 1 januari 2011 

moet worden opengesteld,

1. vraagt dat de Commissie onmiddellijk onderzoekt welke gevolgen de liberalisering van de 
postdiensten heeft gehad voor de kwaliteit van de dienstverlening en de 
arbeidsomstandigheden in de lidstaten die reeds een volledige liberalisering hebben 
doorgevoerd;

2. vraagt de Commissie geen inbreukprocedures in te leiden tegen lidstaten die Richtlijn 
2008/6/EG na 31 december 2010 niet onmiddellijk ten uitvoer leggen, totdat de gevolgen 
van de liberalisering van de postdiensten voor de kwaliteit van de dienstverlening en de 
arbeidsomstandigheden volledig zijn beoordeeld;

3. vraagt de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2008/6/EG alle nodige 
maatregelen te nemen om de arbeidsomstandigheden te beschermen, sociale dumping te 
voorkomen en voor een betrouwbare universele dienstverlening te zorgen, en erop toe te 
zien dat alle exploitanten fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden toepassen;

4. vraagt de Commissie de informatie die de lidstaten overeenkomstig Richtlijn 2008/6/EG 
aan hun respectieve nationale regelgevende instanties moeten verstrekken over de 
berekening van de nettokosten van de universeledienstverplichting en hun 
financieringsmechanismen, openbaar te maken en te beoordelen, en het Parlement daarvan 
in kennis te stellen;

5. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, te doen 
toekomen aan de parlementen van de lidstaten.


