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Amendement 1
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 9, 49 en 56 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien de artikelen 9, 14, 49 en 56 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

Or. en

Amendement 2
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie,

Or. en

Amendement 3
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 14 juni 2012 
over de toekomst van de Single Market 
Act,1

__________________
1 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2012)0258.
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Or. en

Amendement 4
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de interne markt van 
de EU de snelle route uit de crisis vormt;

A. overwegende dat de interne markt van 
de EU een essentieel onderdeel is van de 
Europese opbouw, maar zelf geen uitweg 
uit de crisis zal vormen als zij niet gepaard 
gaat met een samenhangende strategie 
voor een ecologische transformatie van de 
Europese economie overeenkomstig de 
EU 2020-strategie;

Or. en

Amendement 5
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de interne markt van 
de EU de snelle route uit de crisis vormt;

A. overwegende dat een functionerende 
interne markt met voldoende sociale 
beschermingsmechanismen een snelle 
route uit de crisis kan vormen;

Or. de

Amendement 6
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de interne markt van 
de EU de snelle route uit de crisis vormt;

A. overwegende dat een homogene 
ontwikkeling van de interne markt en een 
beleid dat is gericht op de 
herindustrialisering van Europa, nuttig 
zouden kunnen bijdragen aan het vinden 
van een uitweg uit de crisis; 

Or. it

Amendement 7
Josef Weidenholzer

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de interne markt van 
de EU de snelle route uit de crisis vormt;

A. overwegende dat de interne markt van 
de EU evenals doelgerichte 
overheidsinvesteringen in groei, 
werkgelegenheid en onderwijs de snelle 
route uit de crisis vormen;

Or. de

Amendement 8
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de interne markt van 
de EU de snelle route uit de crisis vormt;

A. overwegende dat de interne markt 
fungeert als de ruggengraat van de Unie, 
en dat de goede werking ervan de 
grondslag en het fundament vormt voor 
het economisch herstel in Europa, en dat 
een en ander derhalve van uitermate 
groot belang is;
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Or. de

Amendement 9
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat met een volledige 
toepassing van de richtlijn de werking van 
de interne dienstenmarkt aanzienlijk 
wordt verbeterd doordat met name de 
kleine en middelgrote ondernemingen 
gemakkelijker toegang krijgen tot de 
markt, de consumenten meer 
keuzemogelijkheden worden geboden en 
tevens wordt bijgedragen aan de 
versterking van het concurrentievermogen 
in de EU, aan groei en aan de verbetering 
van de werkgelegenheid;

Or. el

Amendement 10
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat een concurrerender 
dienstenmarkt een noodzaak is voor de 
Europese industrie;

C. overwegende dat een concurrerende 
dienstenmarkt een noodzaak is voor de 
Europese industrie;

Or. de

Amendement 11
Adam Bielan
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Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat een concurrerender 
dienstenmarkt een noodzaak is voor de 
Europese industrie;

C. overwegende dat een betrouwbare, 
functionele en concurrerender 
dienstenmarkt een noodzaak is voor de 
Europese industrie;

Or. pl

Amendement 12
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat een concurrerender 
dienstenmarkt een noodzaak is voor de 
Europese industrie;

C. overwegende dat een concurrerender 
dienstenmarkt een noodzaak is voor de 
Europese industrie en het Europese 
bedrijfsleven (en in het bijzonder voor 
KMO´s), maar ook voor de consumenten;

Or. el

Amendement 13
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de dienstenrichtlijn 
sinds de goedkeuring ervan in 2006 
concrete voordelen heeft opgeleverd en 
markttoegang zowel voor bedrijven als 
voor consumenten gemakkelijker heeft 
gemaakt;

D. overwegende dat de dienstenrichtlijn 
sinds de goedkeuring ervan in 2006 niet 
alleen voordelen heeft opgeleverd maar 
ook gebreken vertoont en markttoegang 
zowel voor bedrijven als voor consumenten 
gemakkelijker heeft gemaakt;
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Or. de

Amendement 14
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de dienstenrichtlijn 
sinds de goedkeuring ervan in 2006 
concrete voordelen heeft opgeleverd en 
markttoegang zowel voor bedrijven als 
voor consumenten gemakkelijker heeft 
gemaakt;

D. overwegende dat de dienstenrichtlijn 
niet alle voordelen heeft opgeleverd die 
ervan werden verwacht op het moment 
van haar goedkeuring in 2006;

Or. it

Amendement 15
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat onsamenhangende 
interpretatie en gebrekkige 
tenuitvoerlegging van de richtlijn het 
grensoverschrijdende vrije verkeer van 
diensten nog steeds belemmert;

E. overwegende dat onsamenhangende 
interpretatie als gevolg van de 
ingewikkelde tenuitvoerlegging van de 
richtlijn het grensoverschrijdende vrije 
verkeer van diensten nog steeds 
belemmert;

Or. it

Amendement 16
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de werkingssfeer 
van de richtlijn gericht is op een grote 
verscheidenheid aan soorten diensten en 
beroeps- en ondernemersgroepen, vaak 
gekenmerkt door sterke onderlinge 
verschillen binnen de lidstaten;      

Or. it

Amendement 17
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het tijd is om in actie 
te komen, aangezien de dienstensector nu, 
bij stijgende werkloosheid, meer dan ooit 
een motor van concurrentievermogen, 
groei en banen is die niet mag worden 
veronachtzaamd;

G. overwegende dat het tijd is om in actie 
te komen, aangezien de dienstensector nu, 
bij stijgende werkloosheid, meer dan ooit 
een motor van concurrentievermogen, 
groei en banen is die niet mag worden 
veronachtzaamd; overwegende bovendien 
dat bij de volledige tenuitvoerlegging van 
de doelstellingen van de dienstenrichtlijn 
rekening moet worden gehouden met de 
bestaande productiestructuur in de 
lidstaten en de beginselen van 
proportionaliteit en subsidiariteit; 

Or. it

Amendement 18
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het tijd is om in actie G. overwegende dat het tijd is om in actie 
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te komen, aangezien de dienstensector nu, 
bij stijgende werkloosheid, meer dan ooit 
een motor van concurrentievermogen, 
groei en banen is die niet mag worden 
veronachtzaamd;

te komen, aangezien de dienstensector nu, 
bij stijgende werkloosheid, een motor van 
concurrentievermogen, groei en banen is 
die niet mag worden veronachtzaamd;

Or. de

Amendement 19
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het tijd is om in actie 
te komen, aangezien de dienstensector nu, 
bij stijgende werkloosheid, meer dan ooit 
een motor van concurrentievermogen, 
groei en banen is die niet mag worden 
veronachtzaamd;

G. overwegende dat het tijd is om in actie 
te komen, aangezien de dienstensector nu, 
bij stijgende werkloosheid en een 
verslechtering van de openbare financiën, 
meer dan ooit een motor van 
concurrentievermogen, groei en banen is 
die niet mag worden veronachtzaamd;

Or. fr

Amendement 20
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat ondernemingen, 
met name kleine en middelgrote 
ondernemingen, nog steeds moeten 
voldoen aan een brede reeks van 
administratieve en bureaucratische 
vereisten die een zware verplichting 
vormen bovenop de moeilijke toegang tot 
krediet;   
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Or. it

Amendement 21
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat bureaucratische 
rompslomp, discriminatie en beperkingen 
op het aanbieden van diensten in de EU 
ertoe leidt dat burgers banen worden 
onthouden;

1. wijst erop dat bureaucratische 
rompslomp en discriminatie bij het 
aanbieden van diensten in de EU ertoe 
leiden dat burgers banen worden 
onthouden;

Or. de

Amendement 22
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat bureaucratische 
rompslomp, discriminatie en beperkingen 
op het aanbieden van diensten in de EU 
ertoe leidt dat burgers banen worden 
onthouden;

1. wijst erop dat onnodige en 
onevenredige administratieve belasting, 
discriminatie en bepaalde 
ongerechtvaardigde beperkingen op het 
aanbieden van diensten in de EU enkele 
van de factoren zijn die ertoe leiden dat 
burgers banen worden onthouden en dat 
ondernemingen kansen missen;

Or. en

Amendement 23
Constance Le Grip
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat bureaucratische 
rompslomp, discriminatie en beperkingen 
op het aanbieden van diensten in de EU 
ertoe leidt dat burgers banen worden 
onthouden;

1. wijst erop dat bureaucratische 
rompslomp, discriminatie en beperkingen 
op het aanbieden van diensten in de EU het 
aanzienlijke groeipotentieel aantast en zo 
de dynamiek van de arbeidsmarkt 
verlaagt, met name door de jobcreatie af 
te remmen;

Or. fr

Amendement 24
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat het bbp van de EU in de 
loop van 5 à 10 jaar met 2,6% zou kunnen 
toenemen als de lidstaten bereid zouden 
zijn om de dienstenrichtlijn volledig en 
naar behoren uit te voeren en onnodige 
belemmeringen zouden wegnemen;

2. benadrukt dat het bbp van de EU in de 
loop van 5 à 10 jaar met 2,6% zou kunnen 
toenemen als problemen met de 
dienstenrichtlijn ten aanzien van 
incoherenties met sociale rechten 
verholpen zouden worden en de lidstaten 
de dienstenrichtlijn vervolgens naar 
behoren zouden uitvoeren;

Or. de

Amendement 25
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat het bbp van de EU in de 
loop van 5 à 10 jaar met 2,6% zou kunnen 
toenemen als de lidstaten bereid zouden 
zijn om de dienstenrichtlijn volledig en 
naar behoren uit te voeren en onnodige 
belemmeringen zouden wegnemen;

2. benadrukt dat de effecten van de 
dienstenrichtlijn tot nu toe teleurstellend 
zijn geweest vergeleken met de 
verwachtingen; stelt vast dat de 
Commissie raamt dat het bbp van de EU 
realistisch gezien in de loop van 5 à 10 jaar 
met 0,8 tot 1,2% zou kunnen toenemen, 
en met 2,6% zou kunnen toenemen enkel 
en alleen als bijna alle belemmeringen 
zouden worden weggenomen, hetgeen niet 
realistisch is en niet strookt met de 
behoefte van de overheden om de 
dienstenmarkt om redenen van algemeen 
belang te reguleren;

Or. en

Amendement 26
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat het bbp van de EU in de 
loop van 5 à 10 jaar met 2,6% zou kunnen 
toenemen als de lidstaten bereid zouden 
zijn om de dienstenrichtlijn volledig en 
naar behoren uit te voeren en onnodige 
belemmeringen zouden wegnemen;

2. benadrukt dat als de lidstaten bereid 
zouden zijn om de dienstenrichtlijn 
volledig en naar behoren uit te voeren en 
onnodige belemmeringen zouden 
wegnemen, het bbp van de EU in de loop 
van 5 à 10 jaar met 2,6% zou kunnen 
toenemen, weliswaar in een ambitieus 
scenario waarin geen rekening wordt 
gehouden met de recessie en de specifieke 
omstandigheden in de verschillende 
lidstaten tijdens de crisis;

Or. en
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Amendement 27
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat het bbp van de EU in de 
loop van 5 à 10 jaar met 2,6% zou kunnen 
toenemen als de lidstaten bereid zouden 
zijn om de dienstenrichtlijn volledig en 
naar behoren uit te voeren en onnodige 
belemmeringen zouden wegnemen;

2. benadrukt dat de potentiële 
economische voordelen een 
groeipotentieel tot 2,6 % van het bbp van 
de EU in de loop van 5 à 10 jaar na 
implementatie van de richtlijn zouden 
opleveren als de lidstaten bereid zouden 
zijn om de dienstenrichtlijn volledig en 
naar behoren uit te voeren en onnodige 
belemmeringen zouden wegnemen;

Or. de

Amendement 28
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat het bbp van de EU in de 
loop van 5 à 10 jaar met 2,6% zou kunnen 
toenemen als de lidstaten bereid zouden 
zijn om de dienstenrichtlijn volledig en 
naar behoren uit te voeren en onnodige 
belemmeringen zouden wegnemen;

2. benadrukt dat het bbp van de EU in de 
loop van 5 à 10 jaar met 2,6% zou kunnen 
toenemen als de lidstaten bereid zouden 
zijn om de dienstenrichtlijn volledig en 
naar behoren uit te voeren en 
ongerechtvaardigde belemmeringen 
zouden wegnemen;

Or. fr

Amendement 29
Josef Weidenholzer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept dat behartiging van het 
algemeen belang evenals aandacht voor 
de sociale dimensie bij de implementatie 
van de dienstenrichtlijn van groot belang 
zijn;

Or. de

Amendement 30
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst erop dat de Commissie haar 
inspanningen moet richten op de 
dienstensectoren die een groot 
economisch gewicht hebben en over een 
bovengemiddeld ontwikkelingspotentieel 
beschikken, zoals de zakelijke 
dienstverlening, de bouwsector, de 
toeristische dienstensector en de 
detailhandel, opdat op korte termijn 
tastbare resultaten kunnen worden 
geboekt voor de groei en de 
werkgelegenheid;

Or. el

Amendement 31
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat doeltreffende 
handhaving van de bestaande regels een 
slimme en snelle manier is om groei te 
genereren zonder overheidsgeld uit te 
geven; onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is om de richtlijn in de 
praktijk te laten functioneren;

3. onderstreept dat doeltreffende 
handhaving van de bestaande regels een 
slimme en snelle manier is om een 
bijdrage te leveren aan groei zonder 
overheidsgeld uit te geven; onderstreept dat 
het dringend noodzakelijk is om de 
richtlijn in de praktijk te laten 
functioneren; merkt op dat de toepassing 
van de richtlijn geen op zichzelf staand 
doel is en het Europees model van een 
evenwichtige en duurzame sociale 
markteconomie niet in gevaar mag 
brengen;

Or. en

Amendement 32
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat doeltreffende 
handhaving van de bestaande regels een 
slimme en snelle manier is om groei te 
genereren zonder overheidsgeld uit te 
geven; onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is om de richtlijn in de 
praktijk te laten functioneren;

3. onderstreept dat doeltreffende 
handhaving van de bestaande regels een 
slimme en snelle manier is om groei te 
genereren zonder overheidsgeld uit te 
geven; onderstreept dat het noodzakelijk is 
om de richtlijn in de praktijk te laten 
functioneren en te verbeteren in geval van 
incoherenties met sociale-
beschermingsrechten van de werknemers;

Or. de

Amendement 33
Konstantinos Poupakis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat doeltreffende 
handhaving van de bestaande regels een 
slimme en snelle manier is om groei te 
genereren zonder overheidsgeld uit te 
geven; onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is om de richtlijn in de 
praktijk te laten functioneren;

3. onderstreept dat doeltreffende 
handhaving van de bestaande regels een 
slimme en snelle manier is om groei te 
genereren zonder overheidsgeld uit te 
geven; onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is om de richtlijn in de 
praktijk te laten functioneren en het 
onbenut potentieel ervan vrij te maken;

Or. el

Amendement 34
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat het belangrijk is 
betere prestatie-indicatoren voor de 
interne markt te ontwikkelen op basis van 
echte ervaringen en verwachtingen van 
ondernemingen en consumenten om op 
die manier de doelmatigheid te 
bevorderen en ervoor te zorgen dat zij 
beter op de hoogte zijn van de 
verschillende rechten waarop zij zich 
kunnen beroepen om toegang tot de 
interne markt voor diensten te 
garanderen;

Or. en

Amendement 35
Konstantinos Poupakis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept dat voor de voltooiing 
van de markt, de bevordering van de groei 
maar ook het scheppen van banen de 
lidstaten eventuele punten van 
onduidelijkheid in de richtlijn moeten 
aanpassen ten voordele van de 
samenleving en de bescherming van de 
rechten van werknemers;

Or. el

Amendement 36
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. spreekt zijn tevredenheid uit over het 
ontstaan van nieuwe soorten diensten, 
zoals digitale en mobiele diensten en 
gemengde pakketten van goederen en 
diensten; benadrukt de noodzaak om de 
richtlijn zo breed en toekomstgericht 
mogelijk te interpreteren, teneinde 
innovatie aan te moedigen;

4. spreekt zijn tevredenheid uit over het 
ontstaan van nieuwe soorten diensten, de 
ontwikkeling van de digitale interne markt 
en gemengde pakketten van goederen en 
diensten; benadrukt de noodzaak om 
innovatie aan te moedigen;

Or. en

Amendement 37
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. spreekt zijn tevredenheid uit over het 
ontstaan van nieuwe soorten diensten, 
zoals digitale en mobiele diensten en 
gemengde pakketten van goederen en 
diensten; benadrukt de noodzaak om de 
richtlijn zo breed en toekomstgericht 
mogelijk te interpreteren, teneinde 
innovatie aan te moedigen;

4. spreekt zijn tevredenheid uit over het 
ontstaan van nieuwe soorten diensten, 
zoals digitale en mobiele diensten en 
gemengde pakketten van goederen en 
diensten; benadrukt de noodzaak om de 
richtlijn zo breed en toekomstgericht 
mogelijk toe te passen, teneinde innovatie 
aan te moedigen;

Or. fr

Amendement 38
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. moedigt eveneens de geleidelijke 
openstelling van de interne markt voor 
diensten in de welzijnssector aan;

Or. en

Amendement 39
Josef Weidenholzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat de dienstenrichtlijn 
geen liberalisering oplegt, maar de weg 
vrijmaakt voor bedrijven en consumenten 
om het potentieel van de interne markt ten 
volle te benutten;

Schrappen

Or. de
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Amendement 40
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat de dienstenrichtlijn 
geen liberalisering oplegt, maar de weg 
vrijmaakt voor bedrijven en consumenten 
om het potentieel van de interne markt ten 
volle te benutten;

5. herinnert eraan dat de dienstenrichtlijn 
geen volledige liberalisering van de 
dienstenmarkt oplegt, maar de weg 
vrijmaakt voor bedrijven en consumenten 
om het potentieel van de interne markt ten 
volle te benutten;

Or. el

Amendement 41
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat de dienstenrichtlijn 
geen liberalisering oplegt, maar de weg 
vrijmaakt voor bedrijven en consumenten 
om het potentieel van de interne markt ten 
volle te benutten;

5. herinnert eraan dat de dienstenrichtlijn 
geen liberalisering mag opleggen, maar de 
weg moet vrijmaken voor bedrijven en 
consumenten om het potentieel van de 
interne markt ten volle te benutten zonder 
de sociale-beschermings- en 
werknemersrechten te beperken;

Or. de

Amendement 42
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat de dienstenrichtlijn 
geen liberalisering oplegt, maar de weg 
vrijmaakt voor bedrijven en consumenten 
om het potentieel van de interne markt ten 
volle te benutten;

5. herinnert eraan dat de dienstenrichtlijn 
geen liberalisering oplegt, maar de weg zou 
moeten vrijmaken voor bedrijven en 
consumenten om het potentieel van de 
interne markt ten volle te benutten;

Or. it

Amendement 43
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat de dienstenrichtlijn 
geen liberalisering oplegt, maar de weg 
vrijmaakt voor bedrijven en consumenten 
om het potentieel van de interne markt ten 
volle te benutten;

5. herinnert eraan dat de dienstenrichtlijn 
geen liberalisering oplegt, maar de weg 
vrijmaakt voor bedrijven en consumenten 
om het potentieel van de interne markt ten 
volle te benutten, in het kader van een 
concurrerende sociale markteconomie;

Or. fr

Amendement 44
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 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;
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Or. en

Amendement 45
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt het dat lidstaten zich vaak 
beroepen op dwingende redenen van 
algemeen belang (art. 15 van de 
dienstenrichtlijn) om hun binnenlandse 
markt te beschermen en te bevoordelen; 
benadrukt het feit dat omslachtige 
vereisten inzake de rechtsvorm of de 
aandeelhouders, territoriale restricties, 
onderzoeken naar de economische 
behoeften en vaste tarieven onnodige 
belemmeringen vormen voor bedrijven die 
zich over de grens heen willen vestigen;

Schrappen

Or. nl

Amendement 46
Josef Weidenholzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt het dat lidstaten zich vaak 
beroepen op dwingende redenen van 
algemeen belang (art. 15 van de 
dienstenrichtlijn) om hun binnenlandse 
markt te beschermen en te bevoordelen; 
benadrukt het feit dat omslachtige 
vereisten inzake de rechtsvorm of de 
aandeelhouders, territoriale restricties, 
onderzoeken naar de economische 
behoeften en vaste tarieven onnodige 
belemmeringen vormen voor bedrijven die 

Schrappen
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zich over de grens heen willen vestigen;

Or. de

Amendement 47
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt het dat lidstaten zich vaak 
beroepen op dwingende redenen van 
algemeen belang (art. 15 van de 
dienstenrichtlijn) om hun binnenlandse 
markt te beschermen en te bevoordelen; 
benadrukt het feit dat omslachtige vereisten 
inzake de rechtsvorm of de 
aandeelhouders, territoriale restricties, 
onderzoeken naar de economische 
behoeften en vaste tarieven onnodige 
belemmeringen vormen voor bedrijven die 
zich over de grens heen willen vestigen;

6. benadrukt het feit dat omslachtige 
vereisten inzake de rechtsvorm of de 
aandeelhouders, territoriale restricties en 
vaste tarieven onnodige belemmeringen 
vormen voor bedrijven die zich over de 
grens heen willen vestigen;

Or. de

Amendement 48
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt het dat lidstaten zich vaak 
beroepen op dwingende redenen van 
algemeen belang (art. 15 van de 
dienstenrichtlijn) om hun binnenlandse 
markt te beschermen en te bevoordelen; 
benadrukt het feit dat omslachtige 
vereisten inzake de rechtsvorm of de 
aandeelhouders, territoriale restricties, 

6. neemt kennis van het feit dat lidstaten 
zich vaak rechtmatig beroepen op 
dwingende redenen van algemeen belang 
(art. 15 van de dienstenrichtlijn) om hun 
binnenlandse markt te beschermen en te 
bevoordelen;
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onderzoeken naar de economische 
behoeften en vaste tarieven onnodige 
belemmeringen vormen voor bedrijven die 
zich over de grens heen willen vestigen;

Or. it

Amendement 49
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt het dat lidstaten zich vaak 
beroepen op dwingende redenen van 
algemeen belang (art. 15 van de 
dienstenrichtlijn) om hun binnenlandse 
markt te beschermen en te bevoordelen; 
benadrukt het feit dat omslachtige 
vereisten inzake de rechtsvorm of de 
aandeelhouders, territoriale restricties, 
onderzoeken naar de economische 
behoeften en vaste tarieven onnodige 
belemmeringen vormen voor bedrijven die 
zich over de grens heen willen vestigen;

6. herinnert eraan dat lidstaten zich soms 
beroepen op dwingende redenen van 
algemeen belang (art. 15 van de 
dienstenrichtlijn) om hun binnenlandse 
markt te beschermen en te bevoordelen; 
verzoekt de Commissie een grondig 
onderzoek in te stellen naar de werkelijke 
en niet de ogenschijnlijke naleving van de 
jurisprudentie van het Europees Hof van 
Justitie en van de vereisten van de 
richtlijn inzake de vrijheid van vestiging 
van dienstverrichters en daarbij terdege 
rekening te houden met de in artikel 1 van 
de dienstenrichtlijn (2006/123/EG) 
uiteengezette bepalingen;

Or. en

Amendement 50
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt het dat lidstaten zich vaak 
beroepen op dwingende redenen van 

6. is van mening dat lidstaten zich moeten 
kunnen beroepen op dwingende redenen 
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algemeen belang (art. 15 van de 
dienstenrichtlijn) om hun binnenlandse 
markt te beschermen en te bevoordelen; 
benadrukt het feit dat omslachtige vereisten 
inzake de rechtsvorm of de 
aandeelhouders, territoriale restricties, 
onderzoeken naar de economische 
behoeften en vaste tarieven onnodige 
belemmeringen vormen voor bedrijven die 
zich over de grens heen willen vestigen;

van algemeen belang (art. 15 van de 
dienstenrichtlijn) indien het gaat om 
gerechtvaardigde en objectieve redenen 
en indien de voorgestelde maatregelen een 
evenredig middel zijn om het nagestreefde 
doel te bereiken en niet bedoeld zijn om 
hun binnenlandse markt te beschermen en 
te bevoordelen; benadrukt het feit dat 
omslachtige vereisten inzake de 
rechtsvorm of de aandeelhouders en 
territoriale restricties onnodige 
belemmeringen vormen voor bedrijven die 
zich over de grens heen willen vestigen;

Or. en

Amendement 51
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 66

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt het dat lidstaten zich vaak 
beroepen op dwingende redenen van 
algemeen belang (art. 15 van de 
dienstenrichtlijn) om hun binnenlandse 
markt te beschermen en te bevoordelen; 
benadrukt het feit dat omslachtige vereisten 
inzake de rechtsvorm of de 
aandeelhouders, territoriale restricties, 
onderzoeken naar de economische 
behoeften en vaste tarieven onnodige 
belemmeringen vormen voor bedrijven die 
zich over de grens heen willen vestigen;

6. betreurt het dat lidstaten zich vaak 
beroepen op dwingende redenen van 
algemeen belang (art. 15 van de 
dienstenrichtlijn) om hun binnenlandse 
markt te beschermen en te bevoordelen, 
wat ongunstig is voor de interne markt 
voor diensten; benadrukt het feit dat 
omslachtige vereisten inzake de 
rechtsvorm of de aandeelhouders, 
territoriale restricties, onderzoeken naar de 
economische behoeften en vaste tarieven 
onnodige belemmeringen vormen voor 
bedrijven die zich efficiënt over de grens 
heen willen vestigen;

Or. pl

Amendement 52
Constance Le Grip
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt het dat lidstaten zich vaak 
beroepen op dwingende redenen van 
algemeen belang (art. 15 van de 
dienstenrichtlijn) om hun binnenlandse 
markt te beschermen en te bevoordelen; 
benadrukt het feit dat omslachtige vereisten 
inzake de rechtsvorm of de 
aandeelhouders, territoriale restricties, 
onderzoeken naar de economische 
behoeften en vaste tarieven onnodige 
belemmeringen vormen voor bedrijven die 
zich over de grens heen willen vestigen;

6. betreurt het dat lidstaten zich ten 
onrechte kunnen beroepen op dwingende 
redenen van algemeen belang (art. 15 van 
de dienstenrichtlijn) met als enig doel om 
hun binnenlandse markt te beschermen en 
te bevoordelen; benadrukt het feit dat 
omslachtige vereisten inzake de 
rechtsvorm of de aandeelhouders, de 
territoriale restricties, de onderzoeken naar 
de economische behoeften en de vaste 
tarieven onnodige belemmeringen vormen 
voor bedrijven die zich over de grens heen 
willen vestigen;

Or. fr

Amendement 53
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat de richtlijn geen 
invloed heeft op het arbeidsrecht van de 
lidstaten en dat bepalingen inzake sociale 
bescherming, collectieve 
onderhandelingen, gezondheid en 
veiligheid op het werk en sociale 
zekerheid bijgevolg niet beschouwd 
kunnen worden als onevenredige 
beperkingen;

Or. en

Amendement 54
Daniël van der Stoep
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is bezorgd over het toenemende aantal 
gevallen van discriminatie dat door 
consumenten wordt gemeld; dringt er bij 
de lidstaten op aan artikel 20, lid 2, van de 
dienstenrichtlijn naar behoren toe te 
passen en roept bedrijven op geen 
onterechte discriminatie uit te oefenen op 
grond van nationaliteit of woonplaats;

Schrappen

Or. nl

Amendement 55
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is bezorgd over het toenemende aantal 
gevallen van discriminatie dat door 
consumenten wordt gemeld; dringt er bij 
de lidstaten op aan artikel 20, lid 2, van de 
dienstenrichtlijn naar behoren toe te passen 
en roept bedrijven op geen onterechte 
discriminatie uit te oefenen op grond van 
nationaliteit of woonplaats;

8. is bezorgd over het toenemende aantal 
gevallen van discriminatie; dringt er bij de 
lidstaten op aan artikel 20, lid 2, van de 
dienstenrichtlijn naar behoren toe te passen 
en roept bedrijven op geen onterechte 
discriminatie uit te oefenen op grond van 
nationaliteit of woonplaats; benadrukt 
echter dat de contractvrijheid gevrijwaard 
moet worden en dat ondernemingen niet 
verplicht kunnen worden om met verlies 
te verkopen of in alle lidstaten te 
verkopen;

Or. en

Amendement 56
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas, Lara Comi, Małgorzata Handzlik
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is bezorgd over het toenemende aantal 
gevallen van discriminatie dat door 
consumenten wordt gemeld; dringt er bij 
de lidstaten op aan artikel 20, lid 2, van de 
dienstenrichtlijn naar behoren toe te passen 
en roept bedrijven op geen onterechte 
discriminatie uit te oefenen op grond van 
nationaliteit of woonplaats;

8. is bezorgd over het toenemende aantal 
gevallen van discriminatie dat door 
consumenten wordt gemeld; dringt er bij 
de lidstaten op aan artikel 20, lid 2, van de 
dienstenrichtlijn naar behoren toe te passen 
en roept bedrijven op geen onterechte 
discriminatie uit te oefenen op grond van 
nationaliteit of woonplaats; wijst er echter 
op dat een verplichting om te verkopen 
indruist tegen het fundamentele beginsel 
van contractvrijheid; is bijgevolg 
verheugd dat de Commissie aan een 
oriënterend verslag over non-
discriminatie werkt waarin wordt gezocht 
naar een goed evenwicht tussen de 
belangen van consumenten en 
ondernemingen; 

Or. en

Amendement 57
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is bezorgd over het toenemende aantal 
gevallen van discriminatie dat door 
consumenten wordt gemeld; dringt er bij 
de lidstaten op aan artikel 20, lid 2, van de 
dienstenrichtlijn naar behoren toe te 
passen en roept bedrijven op geen 
onterechte discriminatie uit te oefenen op 
grond van nationaliteit of woonplaats;

8. is bezorgd over het toenemende aantal 
gevallen van discriminatie dat door 
consumenten wordt gemeld; dringt er bij 
de lidstaten op aan artikel 20, lid 2, van de 
dienstenrichtlijn correct en volledig ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de Commissie 
op de correcte toepassing van deze 
bepaling toe te zien en is ingenomen met 
de constructieve rol van de Europese 
consumentencentra bij het identificeren 
en oplossen van de waargenomen 
onregelmatigheden; roept bedrijven op 
geen onterechte discriminatie uit te oefenen 
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op grond van nationaliteit of woonplaats; 

Or. en

Amendement 58
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is bezorgd over het toenemende aantal 
gevallen van discriminatie dat door 
consumenten wordt gemeld; dringt er bij 
de lidstaten op aan artikel 20, lid 2, van de 
dienstenrichtlijn naar behoren toe te passen 
en roept bedrijven op geen onterechte 
discriminatie uit te oefenen op grond van 
nationaliteit of woonplaats;

8. is bezorgd over het toenemende aantal 
gevallen van discriminatie dat door 
consumenten wordt gemeld; dringt er bij 
de lidstaten op aan artikel 20, lid 2, van de 
dienstenrichtlijn naar behoren toe te passen 
en roept bedrijven op af te zien van het 
uitoefenen van onterechte discriminatie op 
grond van nationaliteit of woonplaats;

Or. pl

Amendement 59
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie de lidstaten 
bij te staan bij het bevorderen van de 
toegang tot de interne markt voor 
diensten; vraagt de Commissie in het 
bijzonder erop toe te zien dat restrictieve 
praktijken die door de richtlijn worden 
verboden, zoals het 'onderzoek naar de 
economische behoeften', niet langer in de 
praktijk worden toegepast;

Or. en
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Amendement 60
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Ondertitel 3

Ontwerpresolutie Amendement

Slimme governance van de interne markt 
voor diensten

Doordachte governance van de interne 
markt voor diensten

Or. fr

Amendement 61
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat volledige 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 
interactie vergt met sectorspecifieke regels, 
waardoor wellicht bijzondere 
vergunningen vereist zijn, hetgeen weer 
tot cumulatieve kosten voor met name 
kmo’s leidt; roept de lidstaten op te kiezen 
voor een geïntegreerde benadering van de 
interne markt voor diensten, teneinde 
rechtszekerheid voor consumenten en 
bedrijven te waarborgen;

9. herinnert eraan dat volledige 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 
interactie vergt met sectorspecifieke regels; 
roept de lidstaten op te kiezen voor een 
holistische benadering van de interne 
markt voor diensten, teneinde 
rechtszekerheid voor consumenten en 
bedrijven te waarborgen en met name 
kmo’s bij te staan;

Or. en

Amendement 62
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat volledige 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 
interactie vergt met sectorspecifieke regels, 
waardoor wellicht bijzondere vergunningen 
vereist zijn, hetgeen weer tot cumulatieve 
kosten voor met name kmo’s leidt; roept 
de lidstaten op te kiezen voor een 
geïntegreerde benadering van de interne 
markt voor diensten, teneinde 
rechtszekerheid voor consumenten en 
bedrijven te waarborgen;

9. herinnert eraan dat volledige 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 
interactie vergt met sectorspecifieke regels, 
waardoor wellicht bijzondere vergunningen 
vereist zijn, hetgeen weer tot cumulatieve 
kosten voor ondernemingen leidt; roept de 
lidstaten echter op om de 
tenuitvoerleggingskosten voor 
ondernemingen te verlagen; roept de 
lidstaten op te kiezen voor een 
geïntegreerde benadering van de interne 
markt voor diensten, teneinde 
rechtszekerheid voor consumenten en 
bedrijven te waarborgen;

Or. en

Amendement 63
Josef Weidenholzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat volledige 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 
interactie vergt met sectorspecifieke regels, 
waardoor wellicht bijzondere vergunningen 
vereist zijn, hetgeen weer tot cumulatieve 
kosten voor met name kmo’s leidt; roept de 
lidstaten op te kiezen voor een 
geïntegreerde benadering van de interne 
markt voor diensten, teneinde 
rechtszekerheid voor consumenten en 
bedrijven te waarborgen;

9. herinnert eraan dat volledige 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 
interactie vergt met sectorspecifieke regels, 
waardoor wellicht bijzondere vergunningen 
vereist zijn, hetgeen weer tot cumulatieve 
kosten voor met name kmo’s leidt; roept de 
lidstaten op te kiezen voor een 
geïntegreerde benadering van de interne 
markt voor diensten, teneinde 
rechtszekerheid voor consumenten en 
bedrijven te waarborgen; dringt er bij de 
lidstaten op aan tegelijkertijd een hoog 
beschermingsniveau voor werknemers, 
beambten en consumenten veilig te 
stellen;

Or. de
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Amendement 64
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat de vlotte werking van 
de interne markt voor diensten niet alleen 
afhankelijk is van de tenuitvoerlegging 
van de dienstenrichtlijn, maar evenzeer 
van de tenuitvoerlegging van andere EU-
wetgeving;

Or. en

Amendement 65
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. 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 EU-wijd coherent mechanisme voor 
collectief verhaal in het leven te roepen, 
dat een cruciaal instrument voor de 
bevordering van gezonde concurrentie is;

Or. en
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Amendement 66
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie te zorgen voor 
consistentie tussen de collegiale toetsing 
volgens de dienstenrichtlijn en de 
wederzijds beoordeling in het kader van de 
richtlijn inzake beroepskwalificaties, en na 
te gaan waar lidstaten de toegang tot 
bepaalde beroepen buitensporig moeilijk 
maken; dringt er bij de lidstaten op aan 
dergelijke onterechte eisen te schrappen;

10. verzoekt de Commissie te zorgen voor 
consistentie tussen de collegiale toetsing 
volgens de dienstenrichtlijn en de 
wederzijdse beoordeling in het kader van 
de richtlijn inzake beroepskwalificaties;

Or. it

Amendement 67
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie te zorgen voor 
consistentie tussen de collegiale toetsing 
volgens de dienstenrichtlijn en de 
wederzijds beoordeling in het kader van de 
richtlijn inzake beroepskwalificaties, en na 
te gaan waar lidstaten de toegang tot 
bepaalde beroepen buitensporig moeilijk 
maken; dringt er bij de lidstaten op aan 
dergelijke onterechte eisen te schrappen;

10. verzoekt de Commissie te zorgen voor 
consistentie tussen de collegiale toetsing 
volgens de dienstenrichtlijn en de 
wederzijds beoordeling in het kader van de 
richtlijn inzake beroepskwalificaties, en 
precies na te gaan waar lidstaten de 
toegang tot bepaalde beroepen buitensporig 
moeilijk maken; dringt er bij de lidstaten 
op aan dergelijke onterechte eisen te 
schrappen;

Or. el

Amendement 68
Andreas Schwab
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. onderstreept dat in het kader van 
de opvolgingsactiviteiten van de 
dienstenrichtlijn, met name bij de 
herziening van bestaande beroepsregels 
voor bepaalde vrije beroepen, een 
uitgebreide beoordeling van geval tot 
geval moet plaatsvinden, waarbij voor 
elke beroepsregel de in de 
dienstenrichtlijn vastgestelde 
rechtvaardigingsgronden moeten worden 
bekeken; benadrukt in dit verband dat 
voor een aanpassing van de 
beoordelingsmaatstaven een herziening 
van de dienstenrichtlijn noodzakelijk is en 
dat deze niet in het kader van de huidige 
opvolgingsactiviteiten kan plaatsvinden;

Or. de

Amendement 69
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten vaker gebruik te 
maken van wederzijdse erkenning om het 
vrije verkeer van diensten te faciliteren, 
daar waar nog geen geharmoniseerde 
regels gelden;

11. is van mening dat om het vrije verkeer 
van diensten te faciliteren een minimale 
harmonisering op EU-niveau de voorkeur 
verdient boven de toepassing van 
wederzijdse erkenning door de lidstaten, 
en dat er bijgevolg in beginsel 
geharmoniseerde regels moeten worden 
ingevoerd daar waar die nog niet bestaan;

Or. en
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Amendement 70
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat de verscheidenheid van 
nationale normen tot een gebrek aan 
samenhang leidt; moedigt de ontwikkeling 
aan van vrijwillige Europese normen voor 
diensten, teneinde de vergelijkbaarheid 
over de grenzen heen te verbeteren;

Schrappen

Or. it

Amendement 71
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat de verscheidenheid van 
nationale normen tot een gebrek aan 
samenhang leidt; moedigt de ontwikkeling 
aan van vrijwillige Europese normen voor 
diensten, teneinde de vergelijkbaarheid 
over de grenzen heen te verbeteren;

Schrappen

Or. de

Amendement 72
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat de verscheidenheid van 
nationale normen tot een gebrek aan 

12. stelt vast dat de verscheidenheid van 
nationale normen tot een gebrek aan 
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samenhang leidt; moedigt de ontwikkeling 
aan van vrijwillige Europese normen voor 
diensten, teneinde de vergelijkbaarheid 
over de grenzen heen te verbeteren;

samenhang leidt; moedigt de ontwikkeling 
aan van vrijwillige Europese normen voor 
diensten, teneinde de vergelijkbaarheid 
over de grenzen heen te verbeteren; stelt 
voor dat geschikte onafhankelijke 
Europese autoriteiten toezicht houden op 
de normen voor diensten;

Or. fr

Amendement 73
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat de verscheidenheid van 
nationale normen tot een gebrek aan 
samenhang leidt; moedigt de ontwikkeling 
aan van vrijwillige Europese normen voor 
diensten, teneinde de vergelijkbaarheid 
over de grenzen heen te verbeteren;

12. stelt vast dat de verscheidenheid van 
nationale normen leidt tot een gebrek aan 
samenhang en tot interpretatieproblemen 
voor meerdere beroeps- en 
ondernemersgroepen; moedigt de 
ontwikkeling aan van vrijwillige Europese 
normen voor diensten, teneinde de 
vergelijkbaarheid over de grenzen heen te 
verbeteren;

Or. it

Amendement 74
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat de verscheidenheid van 
nationale normen tot een gebrek aan 
samenhang leidt; moedigt de ontwikkeling 
aan van vrijwillige Europese normen voor 
diensten, teneinde de vergelijkbaarheid 

12. stelt vast dat de verscheidenheid van 
nationale normen tot een gebrek aan 
samenhang leidt; meent dat de 
ontwikkeling van vrijwillige Europese 
normen een manier kan zijn om de 
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over de grenzen heen te verbeteren; vergelijkbaarheid over de grenzen heen 
van bepaalde diensten te verbeteren;

Or. en

Amendement 75
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat de verscheidenheid van 
nationale normen tot een gebrek aan 
samenhang leidt; moedigt de ontwikkeling 
aan van vrijwillige Europese normen voor 
diensten, teneinde de vergelijkbaarheid 
over de grenzen heen te verbeteren;

12. stelt vast dat de verscheidenheid van 
nationale normen tot een gebrek aan 
samenhang leidt; moedigt de ontwikkeling 
aan van Europese normen voor diensten, 
teneinde de vergelijkbaarheid over de 
grenzen heen te verbeteren;

Or. de

Amendement 76
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas, Lara Comi, Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. stelt vast dat de verscheidenheid van 
nationale normen tot een gebrek aan 
samenhang leidt; moedigt de ontwikkeling 
aan van vrijwillige Europese normen voor 
diensten, teneinde de vergelijkbaarheid 
over de grenzen heen te verbeteren;

12. stelt vast dat de verscheidenheid van 
nationale normen tot een gebrek aan 
samenhang leidt; moedigt de ontwikkeling 
aan van vrijwillige Europese normen voor 
diensten, teneinde de vergelijkbaarheid en 
de handel over de grenzen heen te 
verbeteren;

Or. en
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Amendement 77
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt ook het feit dat 
ontoereikende grensoverschrijdende 
dekking van verzekeringen voor 
aanbieders van diensten een groot obstakel 
vormt voor het vrije verkeer; dringt er bij 
de belanghebbenden op aan via overleg tot 
oplossingen te komen;

13. benadrukt ook het feit dat 
ontoereikende grensoverschrijdende 
dekking van beroepsverzekeringen voor 
aanbieders van diensten een groot obstakel 
vormt voor het vrije verkeer; dringt er bij 
de belanghebbenden op aan via overleg tot 
oplossingen te komen;

Or. el

Amendement 78
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas, Lara Comi, Małgorzata Handzlik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept op tot breder gebruik van het 
IMI-systeem tussen de lidstaten om de 
grensoverschrijdende naleving van 
vereisten te toetsten, en van SOLVIT om 
bedrijven en consumenten te helpen in 
geval van elkaar tegensprekende regels en 
niet-naleving;

14. roept op tot breder gebruik van het 
IMI-systeem tussen de lidstaten om de 
grensoverschrijdende naleving van 
vereisten te toetsten, en van Europese 
consumentencentra en SOLVIT om 
bedrijven en consumenten te helpen in 
geval van elkaar tegensprekende regels en 
niet-naleving; benadrukt in deze context 
dat het belangrijk is te garanderen dat 
geassocieerde partners op technisch 
niveau volledige toegang krijgen tot het 
SOLVIT-netwerk; 

Or. en

Amendement 79
Sylvana Rapti
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept op tot breder gebruik van het 
IMI-systeem tussen de lidstaten om de 
grensoverschrijdende naleving van 
vereisten te toetsten, en van SOLVIT om 
bedrijven en consumenten te helpen in 
geval van elkaar tegensprekende regels en 
niet-naleving;

14. roept op tot breder gebruik van het 
IMI-systeem tussen de lidstaten om de 
naleving van de vereisten van de richtlijn 
te toetsen, in het bijzonder bij 
grensoverschrijdende dienstverlening, en 
van SOLVIT om bedrijven en 
consumenten te helpen in geval van elkaar 
tegensprekende regels en niet-naleving;

Or. el

Amendement 80
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. merkt op dat 
internemarktinstrumenten zoals SOLVIT 
sneller zaken zouden moeten oplossen; 
benadrukt in dit kader het belang van 
betere doelstellingen en kernprestatie-
indicatoren; is ingenomen met het plan 
van de Commissie om het juridische kader 
van SOLVIT te herzien;

Or. en

Amendement 81
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)



PE508.256v02-00 40/66 AM\933163NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. roept de Commissie op om lidstaten 
bij te staan bij het oprichten van 
internemarktcentra en verbeterde centrale 
contactpunten; verzoekt de Commissie 
eveneens benchmarkgegevens met 
betrekking tot de mate waarin de centrale 
contactpunten worden gebruikt, en 
informatie aangaande hun 
verwezenlijkingen te verzamelen en 
publiceren;

Or. en

Amendement 82
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de lidstaten op de centrale 
contactpunten die volledig functionele, 
meertalige en gebruikersvriendelijke e-
overheidsportalen zijn, te moderniseren tot 
contactpunten van de tweede generatie; 
benadrukt hoe belangrijk het is de gehele 
bedrijfscyclus te benaderen vanuit 
dienstverlenersoogpunt; is van mening dat 
e-procedures vereenvoudiging bevorderen, 
de kosten van naleving verminderen en de 
rechtszekerheid vergroten; roept de 
lidstaten op volledige interoperabiliteit van 
hun centrale contactpunten te waarborgen 
en hieraan ook over de grenzen heen 
bekendheid te geven; roept de Commissie 
op duidelijke minimumcriteria voor de 
evaluatie van centrale contactpunten vast te 
stellen en regelmatig verslag uit te brengen 
aan het Parlement over de geboekte 
vooruitgang;

15. roept de lidstaten op de centrale 
contactpunten die volledig functionele en 
gebruikersvriendelijke e-overheidsportalen 
zijn, te moderniseren tot contactpunten van 
de tweede generatie; benadrukt hoe 
belangrijk het is de gehele bedrijfscyclus te 
benaderen vanuit dienstverlenersoogpunt; 
is van mening dat e-procedures 
vereenvoudiging bevorderen, de kosten van 
naleving verminderen en de 
rechtszekerheid vergroten; roept de 
lidstaten op volledige interoperabiliteit van 
hun centrale contactpunten te waarborgen; 
roept de Commissie op duidelijke criteria 
voor de evaluatie van centrale 
contactpunten vast te stellen en regelmatig 
verslag uit te brengen aan het Parlement 
over de geboekte vooruitgang;

Or. nl
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Amendement 83
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de lidstaten op de centrale 
contactpunten die volledig functionele, 
meertalige en gebruikersvriendelijke e-
overheidsportalen zijn, te moderniseren tot 
contactpunten van de tweede generatie; 
benadrukt hoe belangrijk het is de gehele 
bedrijfscyclus te benaderen vanuit 
dienstverlenersoogpunt; is van mening dat 
e-procedures vereenvoudiging bevorderen, 
de kosten van naleving verminderen en de 
rechtszekerheid vergroten; roept de 
lidstaten op volledige interoperabiliteit van 
hun centrale contactpunten te waarborgen 
en hieraan ook over de grenzen heen 
bekendheid te geven; roept de Commissie 
op duidelijke minimumcriteria voor de 
evaluatie van centrale contactpunten vast te 
stellen en regelmatig verslag uit te brengen 
aan het Parlement over de geboekte 
vooruitgang;

15. roept de lidstaten op de centrale 
contactpunten die volledig functionele, 
meertalige en gebruikersvriendelijke e-
overheidsportalen zijn, te moderniseren tot 
contactpunten van de tweede generatie; 
benadrukt hoe belangrijk het is de gehele 
bedrijfscyclus te benaderen vanuit 
dienstverlenersoogpunt; is van mening dat 
e-procedures vereenvoudiging bevorderen, 
de kosten van naleving verminderen en de 
rechtszekerheid vergroten; roept de 
lidstaten op tot ondersteuning van het 
proces tot delegatie van bestuurlijke 
functies aan particuliere ondernemingen 
die zijn geaccrediteerd voor het openbaar 
bestuur; roept de lidstaten op volledige 
interoperabiliteit van hun centrale 
contactpunten te waarborgen en hieraan 
ook over de grenzen heen bekendheid te 
geven; roept de Commissie op duidelijke 
minimumcriteria voor de evaluatie van 
centrale contactpunten vast te stellen en 
regelmatig verslag uit te brengen aan het 
Parlement over de geboekte vooruitgang;

Or. it

Amendement 84
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de lidstaten op de centrale 15. roept de lidstaten op de centrale 
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contactpunten die volledig functionele, 
meertalige en gebruikersvriendelijke e-
overheidsportalen zijn, te moderniseren tot 
contactpunten van de tweede generatie; 
benadrukt hoe belangrijk het is de gehele 
bedrijfscyclus te benaderen vanuit 
dienstverlenersoogpunt; is van mening dat 
e-procedures vereenvoudiging bevorderen, 
de kosten van naleving verminderen en de 
rechtszekerheid vergroten; roept de 
lidstaten op volledige interoperabiliteit van 
hun centrale contactpunten te waarborgen 
en hieraan ook over de grenzen heen 
bekendheid te geven; roept de Commissie 
op duidelijke minimumcriteria voor de 
evaluatie van centrale contactpunten vast te 
stellen en regelmatig verslag uit te brengen 
aan het Parlement over de geboekte 
vooruitgang;

contactpunten die volledig functionele, 
meertalige en gebruikersvriendelijke e-
overheidsportalen zijn, te moderniseren tot 
contactpunten van de tweede generatie; 
benadrukt hoe belangrijk het is de gehele 
bedrijfscyclus te benaderen vanuit 
dienstverlenersoogpunt; is van mening dat 
e-procedures vereenvoudiging bevorderen, 
de kosten van naleving verminderen en de 
rechtszekerheid vergroten; roept de 
lidstaten op tot ondersteuning van het 
proces tot delegatie van bestuurlijke 
functies aan particuliere ondernemingen 
die zijn geaccrediteerd voor het openbaar 
bestuur; roept de lidstaten op volledige 
interoperabiliteit van hun centrale 
contactpunten te waarborgen en hieraan 
ook over de grenzen heen bekendheid te 
geven; roept de Commissie op duidelijke 
minimumcriteria voor de evaluatie van 
centrale contactpunten vast te stellen en 
regelmatig verslag uit te brengen aan het 
Parlement over de geboekte vooruitgang;

Or. it

Amendement 85
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om een allesomvattende 
communicatiestrategie uit te werken om 
alle Europese burgers te informeren over 
hun uit de dienstenrichtlijn 
voortvloeiende rechten en mogelijkheden;

Or. en
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Amendement 86
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Ondertitel 4

Ontwerpresolutie Amendement

Betere handhaving voor maximaal 
economisch effect

Betere handhaving voor maximaal 
economisch en sociaal effect

Or. fr

Amendement 87
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst op het feit dat de dienstenrichtlijn 
bij adequate handhaving concrete 
resultaten heeft opgeleverd wat banen en 
groei betreft; spreekt dan ook zijn steun 
uit aan de uitwisseling van optimale 
methodes tussen lidstaten, met inbegrip 
van innoverende oplossingen tussen de 
bevoegde autoriteiten in grensregio's;

16. wijst op het feit dat om concrete 
resultaten wat banen en groei betreft te 
maximaliseren, de uitwisseling van 
optimale methodes tussen lidstaten moet 
worden gesteund, met inbegrip van 
innoverende oplossingen tussen de 
bevoegde autoriteiten in grensregio's;

Or. en

Amendement 88
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst op het feit dat de dienstenrichtlijn 
bij adequate handhaving concrete 
resultaten heeft opgeleverd wat banen en 

16. wijst op het feit dat de dienstenrichtlijn 
in enkele gevallen concrete resultaten heeft 
opgeleverd wat banen en groei betreft; 
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groei betreft; spreekt dan ook zijn steun uit 
aan de uitwisseling van optimale methodes 
tussen lidstaten, met inbegrip van 
innoverende oplossingen tussen de 
bevoegde autoriteiten in grensregio's;

spreekt dan ook zijn steun uit aan de 
uitwisseling van optimale methodes tussen 
lidstaten, met inbegrip van innoverende 
oplossingen tussen de bevoegde 
autoriteiten in grensregio's;

Or. it

Amendement 89
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. vraagt aan de Europese Commissie 
om optimale voorstellen te formuleren om 
de rol van de sociale partners in de 
dienstenactiviteiten op Europees vlak te 
erkennen en te bevorderen, en 
tegelijkertijd rekening te houden met de 
diversiteit van de nationale systemen; stelt 
voor om de sociale convergentie in de 
dienstenactiviteiten op te nemen bij de 
politieke prioriteiten;

Or. fr

Amendement 90
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst erop dat ontoereikende 
tenuitvoerlegging een "grenzenloze" 
impact heeft, waarbij burgers in de hele 
EU het gelag betalen; benadrukt dat alle 
lidstaten ten opzichte van elkaar en van de 
Unie verantwoordelijk zijn voor de 

17. benadrukt dat alle lidstaten ten opzichte 
van elkaar en van de Unie 
verantwoordelijk zijn voor de concrete 
handhaving van de richtlijn, en dat zij alle 
op dezelfde wijze aan hun verplichtingen 
moeten worden herinnerd;
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concrete handhaving van de richtlijn, en 
dat zij alle op dezelfde wijze aan hun 
verplichtingen moeten worden herinnerd;

Or. de

Amendement 91
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst erop dat ontoereikende 
tenuitvoerlegging een "grenzenloze" 
impact heeft, waarbij burgers in de hele 
EU het gelag betalen; benadrukt dat alle 
lidstaten ten opzichte van elkaar en van de 
Unie verantwoordelijk zijn voor de 
concrete handhaving van de richtlijn, en 
dat zij alle op dezelfde wijze aan hun 
verplichtingen moeten worden herinnerd;

17. benadrukt dat alle lidstaten ten opzichte 
van elkaar en van de Unie 
verantwoordelijk zijn voor de concrete 
handhaving van de richtlijn, en dat zij alle 
op dezelfde wijze aan hun verplichtingen 
moeten worden herinnerd;

Or. it

Amendement 92
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. roept de Commissie op om de 
lidstaten te helpen met de voornaamste 
problemen die zij bij de tenuitvoerlegging 
en de toepassing van de 
internemarktwetgeving van de EU hebben 
vastgesteld, en hen bij te staan bij het 
verbeteren van de omzetting, het 
aanpakken van tekortkomingen in de 
naleving en het creëren van een snelle en 
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efficiënte beroepsprocedure;

Or. en

Amendement 93
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat de bevoegde 
regionale en plaatselijke autoriteiten zich 
eveneens van hun gedeelde 
verantwoordelijkheid moeten kwijten om 
de richtlijn volledige en op kwalitatief 
hoogstaande wijze, en niet slechts naar de 
letter, te handhaven, met het 
overkoepelende doel de economische 
bedrijvigheid te stimuleren;

Schrappen

Or. it

Amendement 94
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat de bevoegde regionale 
en plaatselijke autoriteiten zich eveneens 
van hun gedeelde verantwoordelijkheid 
moeten kwijten om de richtlijn volledige 
en op kwalitatief hoogstaande wijze, en 
niet slechts naar de letter, te handhaven, 
met het overkoepelende doel de 
economische bedrijvigheid te stimuleren;

18. onderstreept dat de tenuitvoerlegging 
van de dienstenrichtlijn een aanzienlijke 
administratieve belasting voor de 
bevoegde regionale en plaatselijke 
autoriteiten heeft veroorzaakt en dat 
vereenvoudigingsmaatregelen bijgevolg 
wenselijk zijn zodat zij zich van hun 
gedeelde verantwoordelijkheid kunnen 
kwijten om de richtlijn volledig en op 
kwalitatief hoogstaande wijze te 
handhaven, met het overkoepelende doel 
de economische bedrijvigheid te 
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stimuleren;

Or. en

Amendement 95
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat de bevoegde regionale 
en plaatselijke autoriteiten zich eveneens 
van hun gedeelde verantwoordelijkheid 
moeten kwijten om de richtlijn volledig en 
op kwalitatief hoogstaande wijze, en niet 
slechts naar de letter, te handhaven, met 
het overkoepelende doel de economische 
bedrijvigheid te stimuleren;

18. onderstreept dat de bevoegde regionale 
en plaatselijke autoriteiten zich eveneens 
van hun gedeelde verantwoordelijkheid 
moeten kwijten om de richtlijn op 
kwalitatief hoogstaande wijze te 
handhaven, met het overkoepelende doel 
de economische bedrijvigheid en het 
scheppen van banen waarbij werknemers 
sociaal beschermd worden en waarmee ze 
in hun eigen levensonderhoud kunnen 
voorzien, te stimuleren;

Or. de

Amendement 96
Josef Weidenholzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat de bevoegde regionale 
en plaatselijke autoriteiten zich eveneens 
van hun gedeelde verantwoordelijkheid 
moeten kwijten om de richtlijn volledig en 
op kwalitatief hoogstaande wijze, en niet 
slechts naar de letter, te handhaven, met het 
overkoepelende doel de economische 
bedrijvigheid te stimuleren;

18. onderstreept dat de bevoegde regionale 
en plaatselijke autoriteiten zich eveneens 
van hun gedeelde verantwoordelijkheid 
moeten kwijten om de richtlijn volledig en 
op kwalitatief hoogstaande wijze, en niet 
slechts naar de letter, te handhaven, met het 
overkoepelende doel de economische 
bedrijvigheid te stimuleren, het 
beschermingsniveau op het gebied van de 
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arbeids- en sociale wetgeving voor de 
Europese burgers veilig te stellen en te 
verbeteren, en het algemeen belang te 
behartigen;

Or. de

Amendement 97
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. onderstreept dat de bevoegde regionale 
en plaatselijke autoriteiten zich eveneens 
van hun gedeelde verantwoordelijkheid 
moeten kwijten om de richtlijn volledige en 
op kwalitatief hoogstaande wijze, en niet 
slechts naar de letter, te handhaven, met 
het overkoepelende doel de economische 
bedrijvigheid te stimuleren;

18. onderstreept dat de bevoegde regionale 
en plaatselijke autoriteiten zich eveneens 
van hun gedeelde verantwoordelijkheid 
moeten kwijten om de richtlijn volledig en 
op kwalitatief hoogstaande wijze te 
handhaven, met het overkoepelende doel 
de economische bedrijvigheid te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 98
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst erop dat dwingende redenen van 
algemeen belang te vaak worden 
aangehaald op een manier die schadelijk 
is voor de interne dienstenmarkt; betreurt 
het dat er maar zelden een 
evenredigheidsevaluatie wordt uitgevoerd; 
verzoekt de Commissie meer duidelijkheid 

Schrappen
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te scheppen omtrent het concept van 
evenredigheid en praktische richtsnoeren 
voor de lidstaten uit te vaardigen over de 
wijze waarop dit concept moet worden 
toegepast;

Or. nl

Amendement 99
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst erop dat dwingende redenen van 
algemeen belang te vaak worden 
aangehaald op een manier die schadelijk 
is voor de interne dienstenmarkt; betreurt 
het dat er maar zelden een 
evenredigheidsevaluatie wordt uitgevoerd; 
verzoekt de Commissie meer duidelijkheid 
te scheppen omtrent het concept van 
evenredigheid en praktische richtsnoeren 
voor de lidstaten uit te vaardigen over de 
wijze waarop dit concept moet worden 
toegepast;

19. verzoekt de Commissie meer 
duidelijkheid te scheppen omtrent het 
concept van evenredigheid en praktische 
richtsnoeren voor de lidstaten uit te 
vaardigen over de wijze waarop dit concept 
moet worden toegepast;

Or. de

Amendement 100
Josef Weidenholzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst erop dat dwingende redenen van 
algemeen belang te vaak worden 

19. verzoekt de Commissie meer 
duidelijkheid te scheppen omtrent het 
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aangehaald op een manier die schadelijk 
is voor de interne dienstenmarkt; betreurt 
het dat er maar zelden een 
evenredigheidsevaluatie wordt uitgevoerd; 
verzoekt de Commissie meer duidelijkheid 
te scheppen omtrent het concept van 
evenredigheid en praktische richtsnoeren 
voor de lidstaten uit te vaardigen over de 
wijze waarop dit concept moet worden 
toegepast;

concept van evenredigheid en praktische 
richtsnoeren voor de lidstaten uit te 
vaardigen over de wijze waarop dit concept 
moet worden toegepast;

Or. de

Amendement 101
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst erop dat dwingende redenen van 
algemeen belang te vaak worden 
aangehaald op een manier die schadelijk is 
voor de interne dienstenmarkt; betreurt het 
dat er maar zelden een 
evenredigheidsevaluatie wordt uitgevoerd; 
verzoekt de Commissie meer duidelijkheid 
te scheppen omtrent het concept van 
evenredigheid en praktische richtsnoeren 
voor de lidstaten uit te vaardigen over de 
wijze waarop dit concept moet worden 
toegepast;

19. wijst op de gevallen waarin dwingende 
redenen van algemeen belang te vaak door 
de lidstaten worden aangehaald op een 
manier die mogelijk niet altijd strookt met 
het recht van de Europese Unie; betreurt 
het dat er maar zelden een 
evenredigheidsevaluatie wordt uitgevoerd; 
verzoekt de Commissie om, volledig 
overeenkomstig de correcte 
tenuitvoerlegging van de relevante in de 
richtlijn uiteengezette criteria en de 
jurisprudentie van het Europees Hof van 
Justitie, praktische richtsnoeren voor de 
lidstaten uit te vaardigen over de wijze 
waarop dit concept moet worden toegepast, 
en een verslag over haar vaststellingen te 
publiceren;

Or. en

Amendement 102
Heide Rühle
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst erop dat dwingende redenen van 
algemeen belang te vaak worden 
aangehaald op een manier die schadelijk is 
voor de interne dienstenmarkt; betreurt het 
dat er maar zelden een 
evenredigheidsevaluatie wordt uitgevoerd; 
verzoekt de Commissie meer duidelijkheid 
te scheppen omtrent het concept van 
evenredigheid en praktische richtsnoeren 
voor de lidstaten uit te vaardigen over de 
wijze waarop dit concept moet worden 
toegepast;

19. wijst erop dat dwingende redenen van 
algemeen belang soms worden aangehaald 
op een manier die schadelijk is voor de 
interne dienstenmarkt; betreurt het dat er 
maar zelden een evenredigheidsevaluatie 
wordt uitgevoerd; is van mening dat de 
jurisprudentie van het Europees Hof van 
Justitie met betrekking tot het aanhalen 
van dwingende redenen van algemeen 
belang in haar geheel moet worden 
nageleefd;

Or. en

Amendement 103
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst erop dat dwingende redenen van 
algemeen belang te vaak worden 
aangehaald op een manier die schadelijk is 
voor de interne dienstenmarkt; betreurt het 
dat er maar zelden een 
evenredigheidsevaluatie wordt uitgevoerd; 
verzoekt de Commissie meer duidelijkheid 
te scheppen omtrent het concept van 
evenredigheid en praktische richtsnoeren 
voor de lidstaten uit te vaardigen over de 
wijze waarop dit concept moet worden 
toegepast;

19. wijst erop dat dwingende redenen van 
algemeen belang vaak worden aangehaald; 
betreurt het dat er maar zelden een 
evenredigheidsevaluatie wordt uitgevoerd; 
verzoekt de Commissie meer duidelijkheid 
te scheppen omtrent het concept van 
evenredigheid en richtsnoeren voor de 
lidstaten uit te vaardigen over de wijze 
waarop dit concept moet worden toegepast;

Or. it
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Amendement 104
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst erop dat dwingende redenen van 
algemeen belang te vaak worden 
aangehaald op een manier die schadelijk 
is voor de interne dienstenmarkt; betreurt 
het dat er maar zelden een 
evenredigheidsevaluatie wordt uitgevoerd; 
verzoekt de Commissie meer duidelijkheid 
te scheppen omtrent het concept van 
evenredigheid en praktische richtsnoeren 
voor de lidstaten uit te vaardigen over de 
wijze waarop dit concept moet worden 
toegepast;

19. betreurt het dat de evenredigheid van 
de beperkingen op de dienstenmarkt 
slechts zelden geëvalueerd wordt, en 
verzoekt de Commissie meer duidelijkheid 
te scheppen omtrent het concept van 
evenredigheid en praktische richtsnoeren 
voor de lidstaten uit te vaardigen over de 
wijze waarop dit concept moet worden 
toegepast, zodat de lidstaten zich minder 
vaak onterecht op deze beperkingen 
beroepen;

Or. fr

Amendement 105
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst erop dat dwingende redenen van 
algemeen belang te vaak worden 
aangehaald op een manier die schadelijk is 
voor de interne dienstenmarkt; betreurt het 
dat er maar zelden een 
evenredigheidsevaluatie wordt uitgevoerd; 
verzoekt de Commissie meer duidelijkheid 
te scheppen omtrent het concept van 
evenredigheid en praktische richtsnoeren 
voor de lidstaten uit te vaardigen over de 
wijze waarop dit concept moet worden 
toegepast;

19. wijst erop dat dwingende redenen van 
algemeen belang te vaak worden 
aangehaald op een manier die schadelijk is 
voor de interne dienstenmarkt; betreurt het 
dat er maar zelden een 
evenredigheidsevaluatie wordt uitgevoerd; 
verzoekt de Commissie meer duidelijkheid 
te scheppen omtrent het concept van 
evenredigheid en richtsnoeren voor de 
lidstaten uit te vaardigen over de wijze 
waarop dit concept moet worden toegepast;

Or. it
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Amendement 106
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst erop dat dwingende redenen van 
algemeen belang te vaak worden 
aangehaald op een manier die schadelijk is 
voor de interne dienstenmarkt; betreurt het 
dat er maar zelden een 
evenredigheidsevaluatie wordt uitgevoerd; 
verzoekt de Commissie meer duidelijkheid 
te scheppen omtrent het concept van 
evenredigheid en praktische richtsnoeren 
voor de lidstaten uit te vaardigen over de 
wijze waarop dit concept moet worden 
toegepast;

19. wijst erop dat dwingende redenen van 
algemeen belang te vaak worden 
aangehaald op een manier die schadelijk is 
voor de interne dienstenmarkt en die markt 
versnippert; betreurt het dat er maar zelden 
een evenredigheidsevaluatie wordt 
uitgevoerd; verzoekt de Commissie meer 
duidelijkheid te scheppen omtrent het 
concept van evenredigheid en praktische 
richtsnoeren voor de lidstaten uit te 
vaardigen over de wijze waarop dit concept 
moet worden toegepast;

Or. en

Amendement 107
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. schaart zich volledig achter het beleid 
van nultolerantie van de Commissie; spoort 
de Commissie aan alles in het werk te 
stellen om volledige handhaving van de 
bestaande regels te waarborgen, in overleg 
met de lidstaten; dringt aan op snelle 
inbreukprocedures daar waar inbreuken 
op de richtlijn worden vastgesteld;

20. betreurt ten zeerste het beleid van 
nultolerantie van de Commissie; spoort de 
Commissie aan alles in het werk te stellen 
om beter te begrijpen wat de concrete 
redenen zijn achter het niet volledig ten 
uitvoer leggen van de bestaande regels, in 
overleg met de lidstaten;

Or. it
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Amendement 108
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. schaart zich volledig achter het beleid 
van nultolerantie van de Commissie; spoort 
de Commissie aan alles in het werk te 
stellen om volledige handhaving van de 
bestaande regels te waarborgen, in overleg 
met de lidstaten; dringt aan op snelle 
inbreukprocedures daar waar inbreuken 
op de richtlijn worden vastgesteld;

20. schaart zich volledig achter het beleid 
van nultolerantie van de Commissie; spoort 
de Commissie aan alles in het werk te 
stellen om volledige handhaving van de 
bestaande regels te waarborgen, in overleg 
op gelijke voet met de lidstaten; meent dat 
de correcte tenuitvoerlegging van de 
richtlijn en niet het bestraffen van 
lidstaten de belangrijkste doelstelling van 
de Commissie moet zijn; is van mening 
dat voor situaties waarin de lidstaten de 
richtlijn nog altijd niet ten uitvoer hebben 
gelegd of waarin inbreuken op de richtlijn 
worden vastgesteld, er inbreukprocedures 
moeten worden voorzien;

Or. en

Amendement 109
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. schaart zich volledig achter het beleid 
van nultolerantie van de Commissie; 
spoort de Commissie aan alles in het werk 
te stellen om volledige handhaving van de 
bestaande regels te waarborgen, in overleg 
met de lidstaten; dringt aan op snelle 
inbreukprocedures daar waar inbreuken 
op de richtlijn worden vastgesteld;

20. spoort de Commissie aan alles in het 
werk te stellen om handhaving van de 
bestaande regels te waarborgen, in overleg 
met de lidstaten;

Or. de
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Amendement 110
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. schaart zich volledig achter het beleid 
van nultolerantie van de Commissie; spoort 
de Commissie aan alles in het werk te 
stellen om volledige handhaving van de 
bestaande regels te waarborgen, in overleg 
met de lidstaten; dringt aan op snelle 
inbreukprocedures daar waar inbreuken 
op de richtlijn worden vastgesteld;

20. schaart zich volledig achter het beleid 
van nultolerantie van de Commissie; spoort 
de Commissie aan alles in het werk te 
stellen om volledige handhaving van de 
bestaande regels te waarborgen, in overleg 
met de lidstaten;

Or. nl

Amendement 111
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria, Carlo Fidanza, Antonio Cancian, 
Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. schaart zich volledig achter het beleid 
van nultolerantie van de Commissie; spoort 
de Commissie aan alles in het werk te 
stellen om volledige handhaving van de 
bestaande regels te waarborgen, in overleg 
met de lidstaten; dringt aan op snelle 
inbreukprocedures daar waar inbreuken op 
de richtlijn worden vastgesteld;

20. schaart zich volledig achter het beleid 
van nultolerantie van de Commissie; spoort 
de Commissie aan alles in het werk te 
stellen om volledige handhaving van de 
bestaande regels te waarborgen, in overleg 
met de lidstaten en de belanghebbende 
beroeps- en ondernemersgroepen; dringt 
aan op snelle inbreukprocedures daar waar 
inbreuken op de richtlijn worden 
vastgesteld;

Or. it
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Amendement 112
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. schaart zich volledig achter het beleid 
van nultolerantie van de Commissie; spoort 
de Commissie aan alles in het werk te 
stellen om volledige handhaving van de 
bestaande regels te waarborgen, in overleg 
met de lidstaten; dringt aan op snelle 
inbreukprocedures daar waar inbreuken op 
de richtlijn worden vastgesteld;

20. schaart zich volledig achter het beleid 
van nultolerantie van de Commissie ten 
aanzien van ongerechtvaardigde 
beperkingen; spoort de Commissie aan 
alles in het werk te stellen om volledige 
handhaving van de bestaande regels te 
waarborgen, in overleg met de lidstaten; 
dringt aan op snelle inbreukprocedures 
daar waar inbreuken op de richtlijn worden 
vastgesteld;

Or. fr

Amendement 113
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. schaart zich volledig achter het beleid 
van nultolerantie van de Commissie; spoort 
de Commissie aan alles in het werk te 
stellen om volledige handhaving van de 
bestaande regels te waarborgen, in overleg 
met de lidstaten; dringt aan op snelle 
inbreukprocedures daar waar inbreuken op 
de richtlijn worden vastgesteld;

20. schaart zich volledig achter het beleid 
van nultolerantie van de Commissie; spoort 
de Commissie aan alles in het werk te 
stellen om volledige toepassing van de 
bestaande regels te waarborgen, in overleg 
met de lidstaten; dringt aan op snelle 
inbreukprocedures daar waar inbreuken op 
de richtlijn worden vastgesteld;

Or. el

Amendement 114
Anna Maria Corazza Bildt, Othmar Karas, Małgorzata Handzlik
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. schaart zich volledig achter het beleid 
van nultolerantie van de Commissie; spoort 
de Commissie aan alles in het werk te 
stellen om volledige handhaving van de 
bestaande regels te waarborgen, in overleg 
met de lidstaten; dringt aan op snelle 
inbreukprocedures daar waar inbreuken op 
de richtlijn worden vastgesteld;

20. schaart zich volledig achter het beleid 
van nultolerantie van de Commissie; spoort 
de Commissie aan alles in het werk te 
stellen om volledige handhaving van de 
bestaande regels te waarborgen, in overleg 
met de lidstaten; dringt aan op snelle 
inbreukprocedures die maximaal 18 
maanden in beslag nemen daar waar 
inbreuken op de richtlijn worden 
vastgesteld;

Or. en

Amendement 115
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. benadrukt dat strenge controles 
door de lidstaten noodzakelijk zijn om 
schijnzelfstandigheid en de negatieve 
gevolgen ervan te bestrijden;

Or. en

Amendement 116
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. roept de Europese Commissie op 
om snel met een concrete oplossing te 
komen voor het probleem van de 
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toepassing van artikel 12 betreffende de 
selectie van verschillende kandidaten, een 
artikel dat met name in sommige lidstaten 
tot grote bezorgdheid over de toekomst 
van vele kleine bedrijven en micro-
ondernemingen leidt; roept de Europese 
Commissie op tot het in overweging 
nemen van het idee om te komen met een 
nieuw wetsvoorstel dat onder bepaalde 
voorwaarden voorziet in de automatische 
verlenging van een al bestaande 
vergunning en waarin de criteria als 
voorzien in punt 3 van artikel 12 van de 
dienstenrichtlijn beter worden 
gedefinieerd en worden uitgebreid;

Or. it

Amendement 117
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. vraagt aan de lidstaten en aan hun 
diensten om naleving te eisen van het 
principe dat de sociale wetgeving van de 
plaats van uitoefening van de 
dienstenactiviteit toegepast wordt, en om 
de fraude die met name gebaseerd is op 
sociale dumping zo krachtig mogelijk te 
bestrijden;

Or. fr

Amendement 118
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. roept de Commissie op om de 
"Maand van de Interne Markt" aan te 
wenden om de voordelen van de interne 
dienstenmarkt voor ondernemingen onder 
de aandacht te brengen;

Or. en

Amendement 119
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie op basis van 
het resultaat van de collegiale toetsing de 
lastigste beperkingen in kaart te brengen, 
gerichte hervormingen voor te stellen en de 
Raad en het Parlement van een en ander op 
de hoogte te houden;

21. verzoekt de Commissie op basis van 
het resultaat van de collegiale toetsing de 
meest in het oog springende beperkingen, 
vormen van discriminatie en 
incoherenties met sociale-
beschermingsrechten in kaart te brengen, 
gerichte hervormingen van de richtlijn 
dienaangaande voor te stellen en de Raad 
en het Parlement van een en ander op de 
hoogte te houden;

Or. de

Amendement 120
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie een 
effectbeoordeling uit voeren en te 
evalueren wat de gevolgen van de richtlijn 
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zijn voor werknemers en de 
consumentenbescherming; 

Or. en

Amendement 121
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. spoort de Commissie aan in Annual 
Growth Surveys en State of Single Market 
Integration Reports bijzondere aandacht te 
besteden aan de dienstensector, en diensten 
in de landenspecifieke aanbevelingen op te 
nemen;

22. spoort de Commissie aan in Annual 
Growth Surveys en State of Single Market 
Integration Reports bijzondere aandacht te 
besteden aan de dienstensector, en diensten 
in de landenspecifieke aanbevelingen op te 
nemen; is van mening dat de Commissie 
en de Raad de lidstaten met deze 
gedetailleerde aanbevelingen per land 
moeten blijven aanmoedigen om een 
beleid voor groei op de lange termijn te 
ontwikkelen en door te voeren;

Or. hu

Amendement 122
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt er bij de belanghebbenden, de 
zakenwereld en de sociale partners op aan 
dat zij van de overheid eisen dat deze zich 
inzet voor de wederopbloei van de 
Europese dienstensector en het creëren 
van stabiele banen;

24. dringt er in de context van de huidige 
economische crisis bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om meer aandacht te 
besteden aan de verzoeken uit het 
bedrijfsleven, de beroepsgroepen en de 
sociale partners om bij de implementatie 
van regelgeving voor diensten ook 
rekening te houden met hun legitieme 
eisen, met als primair doel het behoud van 
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arbeidsplaatsen en het scheppen van 
nieuwe werkgelegenheid;

Or. it

Amendement 123
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt er bij de belanghebbenden, de 
zakenwereld en de sociale partners op aan 
dat zij van de overheid eisen dat deze zich 
inzet voor de wederopbloei van de 
Europese dienstensector en het creëren van 
stabiele banen;

24. vraagt de belanghebbenden, de 
zakenwereld en de sociale partners om te 
zorgen voor een volledige 
tenuitvoerlegging van de 
internemarktwetgeving zonder de sociale 
dimensie hiervan uit het oog te verliezen, 
en om van de overheid te eisen dat deze 
zich inzet voor de wederopbloei van de 
Europese dienstensector en het creëren van 
stabiele banen;

Or. el

Amendement 124
Josef Weidenholzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt er bij de belanghebbenden, de 
zakenwereld en de sociale partners op aan 
dat zij van de overheid eisen dat deze zich 
inzet voor de wederopbloei van de 
Europese dienstensector en het creëren van 
stabiele banen;

24. dringt er bij de belanghebbenden, de 
zakenwereld en de sociale partners op aan 
dat zij van de overheid eisen dat deze zich 
inzet voor de wederopbloei van de 
Europese dienstensector en het creëren van 
stabiele en hoogwaardige banen;

Or. de
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Amendement 125
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. herinnert aan het belang van de 
richtlijn betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties en de sterke 
interactie tussen de dienstenrichtlijn en de 
richtlijn betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties, roept daarom de 
Commissie en de lidstaten op om in 
overeenstemming met het Europees 
Comité voor normalisatie (CEN) in alle 
lidstaten en voor de talrijke 
beroepsgroepen een uniforme, heldere 
terminologie te gebruiken waarover 
overeenstemming bestaat, om zo in de 
gehele EU een coherente toepassing van 
de regelgeving te bevorderen; 

Or. it

Amendement 126
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. herinnert eraan dat in de 
dienstenrichtlijn ten aanzien van de 
regulering van bepaalde economische 
activiteiten wordt benadrukt dat de 
dienstverrichter niet alleen zijn 
investeringen moet kunnen afschrijven 
maar dat voor de dienstverrichter ook een 
billijke vergoeding van het geïnvesteerde 
kapitaal moet zijn verzekerd; 
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Or. it

Amendement 127
Roberta Angelilli, Lara Comi, Claudio Morganti, Marco Scurria, Carlo Fidanza, 
Antonio Cancian, Raffaele Baldassarre, Giovanni La Via, Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 quater. roept de Commissie op om de 
overgangsregelingen op pragmatische 
wijze te beoordelen, rekening houdend 
met de verschillende specifieke 
professionele gevallen en de betreffende 
nationale context teneinde de 
ondernemingsstructuur te beschermen en 
de huidige werkgelegenheidsniveaus te 
behouden;    

Or. it

Amendement 128
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. dringt er bij de leden van de Europese 
Raad op aan de volledige politieke 
verantwoordelijkheid op zich te nemen 
voor een goed functionerende interne 
dienstenmarkt; verzoekt voorzitter Van 
Rompuy dit onderwerp zolang als het 
nodig is op de agenda van de Europese 
Raad te houden, met een gezamenlijke 
overeengekomen routekaart, met inbegrip 
van specifieke criteria en een tijdschema 
voor de lidstaten om nog aanwezige 
hindernissen uit de weg te ruimen;

26. dringt er bij de leden van de Europese 
Raad op aan de volledige politieke 
verantwoordelijkheid op zich te nemen 
zonder echter een wetgevend initiatief te 
nemen; verzoekt de voorzitter van de 
Europese Raad het onderwerp van de 
interne markt op de agenda van de 
Europese Raad te plaatsen zodat de 
ontwikkeling ervan de nodige impulsen 
krijgt, met een gezamenlijke 
overeengekomen routekaart, met inbegrip 
van specifieke criteria en een tijdschema 
om de algemene richtsnoeren vast te 
leggen evenals de algemene politieke 
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prioriteiten voor de verwezenlijking van 
de interne markt, met name de 
dienstenmarkt;

Or. fr

Amendement 129
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. dringt er bij de leden van de Europese 
Raad op aan de volledige politieke 
verantwoordelijkheid op zich te nemen 
voor een goed functionerende interne 
dienstenmarkt; verzoekt voorzitter Van 
Rompuy dit onderwerp zolang als het 
nodig is op de agenda van de Europese 
Raad te houden, met een gezamenlijke 
overeengekomen routekaart, met inbegrip 
van specifieke criteria en een tijdschema 
voor de lidstaten om nog aanwezige 
hindernissen uit de weg te ruimen;

26. dringt er bij de leden van de Europese 
Raad op aan de volledige politieke 
verantwoordelijkheid op zich te nemen 
voor een goed functionerende interne 
dienstenmarkt; verzoekt voorzitter Van 
Rompuy dit onderwerp zolang als het 
nodig is op de agenda van de Europese 
Raad te houden, met een gezamenlijke 
overeengekomen routekaart, met inbegrip 
van specifieke criteria en een tijdschema 
voor de lidstaten om bestaande problemen 
op te lossen;

Or. de

Amendement 130
Morten Løkkegaard

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. dringt er bij de leden van de Europese 
Raad op aan de volledige politieke 
verantwoordelijkheid op zich te nemen 
voor een goed functionerende interne 
dienstenmarkt; verzoekt voorzitter Van 
Rompuy dit onderwerp zolang als het 
nodig is op de agenda van de Europese 

26. dringt er bij de leden van de Europese 
Raad op aan de volledige politieke 
verantwoordelijkheid op zich te nemen 
voor een goed functionerende interne 
dienstenmarkt; verzoekt voorzitter Van 
Rompuy dit onderwerp zolang als het 
nodig is op de agenda van de Europese 
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Raad te houden, met een gezamenlijke 
overeengekomen routekaart, met inbegrip 
van specifieke criteria en een tijdschema 
voor de lidstaten om nog aanwezige 
hindernissen uit de weg te ruimen;

Raad te houden, met een gezamenlijke 
overeengekomen routekaart, met inbegrip 
van specifieke criteria en een tijdschema 
voor de lidstaten om nog aanwezige 
belemmeringen voor de volledige 
tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 
uit de weg te ruimen;

Or. en

Amendement 131
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. dringt er bij de leden van de Europese 
Raad op aan de volledige politieke 
verantwoordelijkheid op zich te nemen 
voor een goed functionerende interne 
dienstenmarkt; verzoekt voorzitter Van 
Rompuy dit onderwerp zolang als het 
nodig is op de agenda van de Europese 
Raad te houden, met een gezamenlijke 
overeengekomen routekaart, met inbegrip 
van specifieke criteria en een tijdschema 
voor de lidstaten om nog aanwezige 
hindernissen uit de weg te ruimen;

26. dringt er bij de leden van de Europese 
Raad op aan de volledige politieke 
verantwoordelijkheid op zich te nemen 
voor een goed functionerende interne 
dienstenmarkt; verzoekt de voorzitter van 
de Europese Raad het onderwerp van de 
verwezenlijking van de interne markt 
zolang als het nodig is op de agenda van de 
Europese Raad te houden, met een 
gezamenlijke overeengekomen routekaart, 
met inbegrip van specifieke criteria en een 
tijdschema voor de lidstaten om nog 
aanwezige hindernissen uit de weg te 
ruimen;

Or. fr

Amendement 132
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
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te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie en de regeringen en 
parlementen van de lidstaten.

te doen toekomen aan de Europese Raad, 
de Raad, de Commissie en de parlementen 
en regeringen van de lidstaten.

Or. fr


