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Módosítás 1
Martí Grau i Segú

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy a szolgáltatások az 
európai gazdaság több mint háromnegyedét 
teszik ki, és hogy sok szolgáltatás 
létfontosságú a szolgáltatási ágazat egyéb 
területein és az iparban a versenyképesség 
és az innováció számára;

1. emlékeztet arra, hogy a szolgáltatások az 
európai gazdaság több mint háromnegyedét 
teszik ki, és hogy sok szolgáltatás 
létfontosságú a termelési ciklus egyéb 
területein, mint például az iparban és 
mezőgazdaságban a versenyképesség és az 
innováció számára;

Or. es

Módosítás 2
Martí Grau i Segú

Véleménytervezet
1a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. A szolgáltatások méltányos 
kereskedelmének létrehozásakor fontos az 
EK-Szerződés 2. cikkében foglalt 
alapelveknek való megfelelőség 
biztosítása;

Or. es

Módosítás 3
Maria Matsouka

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a szolgáltatások 
hatékonyan működő belső piaca fontos az 

2. úgy véli, hogy a szolgáltatások 
hatékonyan működő belső piaca fontos az 
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Unión belüli vállalkozások globális 
versenyképessége szempontjából; 
hangsúlyozza, hogy emiatt fontos a 
közösségi jogszabályok – beleértve a belső 
piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK 
irányelvet1 – időben történő és megfelelő 
végrehajtása és átültetése;

Unión belüli vállalkozások globális 
versenyképessége szempontjából; 
hangsúlyozza, hogy emiatt fontos a 
jogszabályok időben történő és megfelelő 
átültetése;

Or. el

Módosítás 4
Maria Matsouka

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. vélekedése szerint egy ambiciózus
vállalkozáspolitika – különösen az európai 
kisvállalkozásokról szóló jogszabály –
erősíthetné a kkv-k versenyképességét; 
kéri, hogy a közeljövőben megjelenő 
kezdeményezés terjedjen ki a szolgáltatási 
ágazat szükségleteire is és támogatja egy 
jogi eszköz létrehozását;

3. vélekedése szerint egy kiegyensúlyozott 
vállalkozáspolitika – különösen az európai 
kisvállalkozásokról szóló jogszabály –
erősíthetné a kkv-k versenyképességét; 
kéri, hogy a közeljövőben megjelenő 
kezdeményezés terjedjen ki a szolgáltatási 
ágazat szükségleteire is és támogatja egy 
jogi eszköz létrehozását;

Or. el

Módosítás 5
Martí Grau i Segú

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet a szolgáltatások európai 
gazdaságban betöltött jelentőségére és 
aggályát fejezi ki amiatt, hogy a 
Kereskedelmi Világszervezet jelenlegi 
tárgyalási fordulójában nem történt 

törölve

                                               
1 HL L 376., 2006.12.29., 36. o.
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előrelépés a szolgáltatások témájában;

Or. es

Módosítás 6
Martí Grau i Segú

Véleménytervezet
4a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a letelepedési 
szabadság és a szolgáltatások szabad 
áramlása nem kötelezi a tagállamokat 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
liberalizálására vagy az ilyen típusú 
szolgáltatásokat nyújtó közszektorbeli 
szolgáltatók privatizálására; a fentieket 
figyelembe véve lehet biztosítani a 
Kereskedelmi Világszervezetben (WTO) 
jelenleg folyó tárgyalások előrehaladását;

Or. es

Módosítás 7
Maria Matsouka

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a szakképzett 
munkaerő hiánya az európai szolgáltatási 
ágazat számára új kihívást jelent és hogy 
intézkedéseket kell kidolgozni e probléma 
megoldására, többek között a 
munkavállalási engedélyek kiadásával 
kapcsolatos eljárások egyszerűsítésével;
élénken biztatja a tagállamokat a 
„rugalmas biztonság” („flexicurity”) 
elvének támogatására, amint azt a 
„rugalmas biztonság” közös elveiről szóló, 
2007. november 15-i parlamenti 

5. megjegyzi, hogy a szakképzett 
munkaerő hiánya az európai szolgáltatási 
ágazat számára új kihívást jelent és hogy 
intézkedéseket kell kidolgozni e probléma 
megoldására, többek között az élethosszig 
tartó tanulással és a munkaerő 
képzésével;
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állásfoglalás is kiemeli;

Or. el

Módosítás 8
Maria Matsouka

Véleménytervezet
5a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. szükségesnek tartja az 1996. december 
16-i 96/71/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv azonnali felülvizsgálatát 
a munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetése kapcsán, 
hogy biztosíthassa a szolgáltatások szabad 
áramlásával kapcsolatos munkavállalói 
jogokat EU-ban; 

______________
HL L 18., 1997.1.21., 1. o.

Or. el

Módosítás 9
Martí Grau i Segú

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. üdvözli, hogy a Bizottság nagy 
hangsúlyt fektet arra, hogy a globalizáció 
kedvező hatásait a fogyasztók is érezzék; 
kiemeli, hogy a szolgáltatások terén a 
tisztességes verseny alapvető fontosságú 
annak biztosításához, hogy a fogyasztók 
részesüljenek az európai szabadpiac 
előnyeiből.

7. üdvözli, hogy a Bizottság nagy 
hangsúlyt fektet arra, hogy a globalizáció 
kedvező hatásait a fogyasztók is érezzék, 
ugyanakkor igyekszik kikerülni a 
globalizáció némelykor előnytelen 
hatásait, amely végső soron növeli a 
személyek közötti egyenlőtlenséget és 
ösztönzi a vagyonfelhalmozást.  kiemeli, 
hogy a szolgáltatások terén a tisztességes 
verseny alapvető fontosságú annak 
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biztosításához, hogy a fogyasztók 
részesüljenek az európai szabadpiac 
előnyeiből.

Or. es

Módosítás 10
Maria Matsouka

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. üdvözli, hogy a Bizottság nagy 
hangsúlyt fektet arra, hogy a globalizáció 
kedvező hatásait a fogyasztók is érezzék; 
kiemeli, hogy a szolgáltatások terén a 
tisztességes verseny alapvető fontosságú 
annak biztosításához, hogy a fogyasztók 
részesüljenek az európai szabadpiac 
előnyeiből.

7. üdvözli, hogy a Bizottság nagy 
hangsúlyt fektet arra, hogy a globalizáció 
kedvező hatásait a fogyasztók is érezzék; 
kiemeli, hogy a fogyasztók magas szintű 
védelmével összekapcsolva a 
szolgáltatások terén a tisztességes verseny 
alapvető fontosságú annak biztosításához, 
hogy a fogyasztók részesüljenek az európai 
szabadpiac előnyeiből.

Or. el

Módosítás 11
Maria Matsouka

Véleménytervezet
7a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza a közszolgáltatásokat 
közösségi keretbe helyező irányelv 
szükségességét, amely figyelembe veszi a 
közszolgáltatások egyedi jellegét, és ezáltal 
biztosítja a védelmet minden európai 
állampolgár javára;

Or. el
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Módosítás 12
Martí Grau i Segú

Véleménytervezet
7a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. A belső piacon belüli szolgáltatások 
kereskedelmének olyan irányba kell 
fejlődnie, hogy garantálhassa az EU-n 
belüli társadalmi kohéziót, valamint 
biztosítsa a közszolgáltatások magas 
színvonalát és a szolgáltatási normák 
hatékonyabb felügyeletét. 

Or. es
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