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Módosítás 1
Olle Schmidt, Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. megjegyzi, hogy a szolgáltatások – és 
különösen a pénzügyi szolgáltatások –
számos hatásköri területet érintenek, 
továbbá hangsúlyozza, hogy ez az 
állásfoglalás a szolgáltatások 
kereskedelméről szól, azaz a piacra jutás 
megvalósításáról a piacok önkéntes 
megnyitása révén, igényeken és 
ajánlatokon alapuló tárgyalások útján; 
javasolja, hogy az olyan területekkel, mint 
a pénzügyi felügyelet, szabályozás és a 
pénzügyi szolgáltatások különböző 
szempontjaihoz kapcsolódó más kérdések, 
a megfelelő fórumokon foglalkozzanak;

Or. en

Módosítás 2
Othmar Karas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. határozottan támogatja a Bizottság 
abbéli véleményét, hogy a piacra jutás a 
lisszaboni növekedési és foglalkoztatási 
stratégia létfontosságú részét képezi;

1. határozottan támogatja a Bizottság 
abbéli véleményét, hogy a piacra jutás –
különösen a szolgáltatások szabad 
kereskedelme – a lisszaboni növekedési és 
foglalkoztatási stratégia létfontosságú 
részét képezi, hangsúlyozza, hogy a 
szolgáltatások szabad kereskedelmének
megfelelő szabályozása minden részt vevő 
ország és régió számára előnyös;

Or. en
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Módosítás 3
Olle Schmidt

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy az európai társaságok 
nemzetközi aktivitása növekszik, hogy a 
globális gazdasági növekedést 
nagymértékben a harmadik országok 
vezetik, és hogy a piacra jutás javuló 
lehetőségei ennél fogva hozzájárulhatnak
az Európai Unió versenyképességének a 
megerősítéséhez;

Or. en

Módosítás 4
Gay Mitchell

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a szolgáltatások 
kereskedelme az árukereskedelem 
szükséges kiegészítője, így ezeket nem 
kellene egymástól elkülönültnek tekinteni; 

Or. en

Módosítás 5
Gay Mitchell

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1b. úgy véli, hogy az OECD gazdaságokon 
belül a szolgáltatói szektor vált a 
mennyiségileg legjelentősebb gazdasági 
ágazattá, továbbá a szolgáltatások 
növekvő kereskedelme és elérhetősége 
fokozni fogja a gazdasági növekedést, 
valamint megkönnyíti az üzleti növekedést 
és fejlődést, javítva más iparágak 
teljesítményét, mivel a szolgáltatások
jelentős közbülső hozzájárulást 
jelentenek, különösen egy növekvő számú 
összekapcsolódással rendelkező, 
globalizált világban;

Or. en

Módosítás 6
Pervenche Berès

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy a szolgáltatások piacra 
jutásának megvalósítása nehéz folyamat a 
dohai fejlesztési forduló folyamatban lévő 
tárgyalásain belül; felszólítja a Bizottságot, 
hogy a szolgáltatások terén nyújtott nagyra 
törő kínálattal igyekezzen kiegyensúlyozott 
csomagot kialakítani, különösen a 
pénzügyi szolgáltatások terén, ahol az 
Európai Unió jelentős növekedési 
potenciállal rendelkezik;

2. elismeri, hogy a szolgáltatások piacra 
jutásának megvalósítása nehéz folyamat a
dohai fejlesztési forduló folyamatban lévő 
tárgyalásain belül; felszólítja a Bizottságot, 
hogy a WTO többoldalú keretén belül a 
szolgáltatások terén nyújtott nagyra törő 
kínálattal igyekezzen kiegyensúlyozott 
csomagot kialakítani, különösen a 
pénzügyi szolgáltatások terén, ahol az 
Európai Unió jelentős növekedési 
potenciállal rendelkezik, amelynek együtt 
kell járnia a hatékony felügyeleti 
rendszerek párhuzamos fejlődésével;

Or. fr
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Módosítás 7
Gay Mitchell

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy a szolgáltatások piacra 
jutásának megvalósítása nehéz folyamat a 
dohai fejlesztési forduló folyamatban lévő 
tárgyalásain belül; felszólítja a Bizottságot, 
hogy a szolgáltatások terén nyújtott nagyra 
törő kínálattal igyekezzen kiegyensúlyozott 
csomagot kialakítani, különösen a 
pénzügyi szolgáltatások terén, ahol az 
Európai Unió jelentős növekedési 
potenciállal rendelkezik;

2. elismeri, hogy a szolgáltatások piacra 
jutásának megvalósítása nehéz folyamat a 
WTO/dohai fejlesztési forduló 
folyamatban lévő tárgyalásain belül; 
felszólítja a Bizottságot, hogy a 
szolgáltatások terén nyújtott nagyra törő 
kínálattal igyekezzen kiegyensúlyozott 
csomagot kialakítani, különösen a 
pénzügyi szolgáltatások terén, ahol az 
Európai Unió jelentős növekedési 
potenciállal rendelkezik;

Or. en

Módosítás 8
Othmar Karas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy a szolgáltatások piacra 
jutásának megvalósítása nehéz folyamat a 
dohai fejlesztési forduló folyamatban lévő 
tárgyalásain belül; felszólítja a Bizottságot, 
hogy a szolgáltatások terén nyújtott nagyra 
törő kínálattal igyekezzen kiegyensúlyozott 
csomagot kialakítani, különösen a 
pénzügyi szolgáltatások terén, ahol az 
Európai Unió jelentős növekedési 
potenciállal rendelkezik;

2. elismeri, hogy a szolgáltatások piacra 
jutásának megvalósítása nehéz folyamat a 
dohai fejlesztési forduló folyamatban lévő 
tárgyalásain belül; felszólítja a Bizottságot, 
hogy a szolgáltatások terén nyújtott nagyra 
törő kínálattal igyekezzen kiegyensúlyozott 
csomagot kialakítani, különösen a 
pénzügyi szolgáltatások terén, ahol az 
Európai Unió versenytapasztalattal és
jelentős növekedési potenciállal 
rendelkezik;

Or. en
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Módosítás 9
Pervenche Berès

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot, hogy a 
kereskedelmi tárgyalások során teljes 
mértékben vegye figyelembe az általános 
érdekű szolgáltatásokat, valamint a piacok 
megnyitásának lehetséges hatását azok 
megszervezésére;

Or. fr

Módosítás 10
Harald Ettl

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a pénzügyi 
szolgáltatások terén az EU rendelkezik a 
világ egyik legnyitottabb piacával, ám 
hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak a 
szolgáltatásokkal kapcsolatos tárgyalásokat 
offenzívebben kell vezetnie, valamint ki 
kell állnia a nyitottság, a fejlesztés és a 
viszonosság elvei mellett;

3. megállapítja, hogy az Európai Uniónak a 
szolgáltatásokkal kapcsolatos tárgyalásokat 
megkülönböztetett módon kell vezetnie, 
valamint ki kell állnia a nyitottság, a 
fejlesztés és a viszonosság elvei mellett, 
anélkül azonban, hogy mindenekelőtt a 
fejlődő országoktól és a felemelkedő
gazdaságoktól elvennék annak a 
lehetőségét, hogy szolgáltató szektorukat a 
nemzeti politikai célkitűzéseiknek 
megfelelően fejlesszék;

Or. de

Módosítás 11
Pervenche Berès

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a pénzügyi 
szolgáltatások terén az EU rendelkezik a 
világ egyik legnyitottabb piacával, ám 
hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak 
offenzívebb kereskedelemre kell 
törekednie a szolgáltatásokkal kapcsolatos 
tárgyalásokon, valamint ki kell állnia a 
nyitottság, a fejlesztés és a viszonosság 
elvei mellett;

3. megállapítja, hogy a pénzügyi 
szolgáltatások szempontjából az EU 
rendelkezik a világ egyik legnyitottabb 
piacával, ám hangsúlyozza, hogy az 
Európai Uniónak offenzívebb és 
kiegyensúlyozottabb kereskedelemre kell 
törekednie a szolgáltatásokkal kapcsolatos 
tárgyalásokon, valamint ki kell állnia a
nyitottság, a fejlesztés és a viszonosság 
elvei mellett;

Or. fr

Módosítás 12
Othmar Karas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a pénzügyi 
szolgáltatások terén az EU rendelkezik a 
világ egyik legnyitottabb piacával, ám 
hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak 
offenzívebb kereskedelemre kell 
törekednie a szolgáltatásokkal kapcsolatos 
tárgyalásokon, valamint ki kell állnia a 
nyitottság, a fejlesztés és a viszonosság 
elvei mellett;

3. megállapítja, hogy a pénzügyi 
szolgáltatások terén az EU rendelkezik a 
világ egyik legnyitottabb piacával, ám 
hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak 
offenzívebb kereskedelemre kell 
törekednie a szolgáltatásokkal kapcsolatos 
tárgyalásokon, valamint ki kell állnia a 
nyitottság, a fejlesztés és különösen a 
viszonosság elvei mellett;

Or. en

Módosítás 13
Othmar Karas

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó 
hatóságok lépést tartsanak az európai és a 
nemzetközi pénzügyi szolgáltatások 
piacának fejlődésével; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat az európai 
keretszabályok megerősítésére, valamint 
az Európai Unió és a kereskedelmi 
partnerei közötti szabályozási párbeszéd 
élénkítésére;

Or. en

Módosítás 14
Pervenche Berès

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a viszonosságot a 
piacok közötti szabályozási és felügyeleti 
egyezések figyelembe vételével kell 
értelmezni;

Or. fr

Módosítás 15
Pervenche Berès

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. emlékeztet arra, hogy a pénzügyi 
piacok ágazatában a szabályozási és 
felügyeleti elemek lényegében a verseny 
részét képezik, és éberségre hívja fel a 
Bizottságot a tisztességtelen 
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gyakorlatokkal szemben;

Or. fr

Módosítás 16
Pervenche Berès

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. felhívja a Bizottságot arra, hogy 
küzdjön harmadik országok olyan
„offshore” gyakorlatai ellen, amelyek 
ártanak a piacok kölcsönösen előnyös
megnyitásának;

Or. fr

Módosítás 17
Pervenche Berès

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. felhívja a Bizottság figyelmét az 
Európai Unió partnerei által különösen a 
pénzügyi szolgáltatások területén 
esetlegesen elfogadásra kerülő, a piacok 
megnyitása viszonosságának szellemét és 
tartalmát tiszteletben nem tartó 
intézkedések területtől független jellegére;

Or. fr
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Módosítás 18
Harald Ettl

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
Bizottsággal közösen dolgozzanak egy 
integráltabb és koherensebb kereskedelmi 
politika érdekében, különösen a 
befektetések terén; hangsúlyozza, hogy a 
tagállamoknak nem szabad eltúlozniuk a 
külföldi befektetések kockázatait, hanem 
törekedniük kell gazdaságuk tényleges 
nyitottságára, az állami befektetési alapok 
összefüggésében is;

4. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
Bizottsággal közösen dolgozzanak egy 
integráltabb és koherensebb kereskedelmi
politika érdekében, különösen a 
befektetések terén; átgondoltnak tartja, 
hogy a tagállamok népgazdaságukban a 
külföldi állami befektetési alapok és 
különösen ezek ellátás biztonságára 
gyakorolt hatásainak összgazdasági 
előnyeit és kockázatait az egyes esetekben 
értékelik;

Or. de

Módosítás 19
Pervenche Berès

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
Bizottsággal közösen dolgozzanak egy 
integráltabb és koherensebb kereskedelmi 
politika érdekében, különösen a 
befektetések terén; hangsúlyozza, hogy a 
tagállamoknak nem szabad eltúlozniuk a 
külföldi befektetések kockázatait, hanem 
törekedniük kell gazdaságuk tényleges 
nyitottságára, az állami befektetési alapok 
összefüggésében is;

4. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
Bizottsággal közösen dolgozzanak egy 
integráltabb és koherensebb kereskedelmi 
politika érdekében, különösen a 
befektetések terén; hangsúlyozza, hogy a 
tagállamoknak nem szabad eltúlozniuk a 
külföldi befektetések kockázatait, hanem 
törekedniük kell közös megközelítésre 
gazdaságuk megnyitása, és az állami 
befektetési alapok kezelése tekintetében is;

Or. fr
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Módosítás 20
Pervenche Berès

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottság figyelmét az 
Európai Unió versenyszabályainak 
betartásával kapcsolatos lehetséges 
veszélyekre, amelyek abból erednek, hogy 
a közbeszerzésekről szóló WTO-
egyezményből hiányzik a viszonosság;

Or. fr

Módosítás 21
Pervenche Berès

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felkéri a Bizottságot, hogy erősítse 
meg különösen az Interneten keresztül 
történő hamisítás elleni küzdelmet, 
beleértve a nemzeti közigazgatások közötti 
jobb együttműködés elősegítését is;

Or. fr

Módosítás 22
Pervenche Berès

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. helyesli, hogy a Bizottság erőteljesen 
támogatja a többoldalú kereskedelmi 
tárgyalásokat, ám megállapítja, hogy a 

5. helyesli, hogy a Bizottság erőteljesen 
támogatja a többoldalú kereskedelmi 
tárgyalásokat; erőteljesen támogatja az 
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szolgáltatások – és különösen a pénzügyi 
szolgáltatások –kereskedelmében a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
alkalmasabb eszközt jelentenek a piacra 
jutás megvalósítására; erőteljesen 
támogatja az AKCS-országokkal kötött 
teljes körű Gazdasági Partnerségi 
Megállapodásokat, amelyek kiterjednek 
nem csak az árukra, hanem a 
szolgáltatásokra és befektetésekre is, 
ezáltal lehetővé téve ezen országok 
integrálását a globális gazdaságba;

AKCS-országokkal kötött teljes körű 
Gazdasági Partnerségi Megállapodásokat, 
amelyek magukba foglalják a különböző 
fejlődési szinteken megjelenő 
aszimmetriákat és kiterjednek nem csak az 
árukra, hanem a szolgáltatásokra és 
befektetésekre is, ezáltal lehetővé téve ezen 
országok integrálását a globális 
gazdaságba;

Or. fr

Módosítás 23
Olle Schmidt

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a pénzügyi 
szolgáltatások hatékony piacra jutása jobb 
lehetőségeket teremt a verseny, az 
átláthatóság és a diverzifikáció számára; 
megjegyzi, hogy különösen a felemelkedő 
gazdaságokban a hatékony piacra jutás 
erősebb helyi pénzügyi piacot 
eredményezhet, ami hasznára válhat a 
letelepedni kívánó vállalkozásoknak, 
valamint több választást és jobb 
termékeket kínál a fogyasztók számára;

Or. en

Módosítás 24
Olle Schmidt

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5b. figyelemmel az AKCS országok 
gyenge pénzügyi, közigazgatási és 
intézményi kapacitására, felhívja a 
Bizottságot a pénzügyi szolgáltatások 
ágazatában nemzetközileg elfogadott 
szabályok betartásának biztosítására az
adóparadicsomnak tekintett országokkal 
való kereskedelmi megállapodások 
tárgyalása és végrehajtása során;

Or. en

Módosítás 25
Harald Ettl

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot, hogy sem a 
WTO Általános Egyezmény a 
Szolgáltatások Kereskedelméről (GATS) 
elnevezésű multilaterális egyezménye, sem 
pedig kétoldalú tárgyalások keretében ne 
vállaljon el új piacrajutási
kötelezettségeket a közérdekű ellátás 
érzékeny területein; hangsúlyozza, hogy 
különösen az Európai Uniónak és a 
tagállamoknak a közérdekű ellátás 
szolgáltatásainak a köz érdekében történő 
szabályozására vonatkozó jogát továbbra 
is korlátozások nélkül kell biztosítani;
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6. úgy véli, hogy éppen a pénzügyi 
szolgáltatásokhoz (mikrohitelek, 
bankszámlák, alapvető banki 
szolgáltatások) való hozzáférés szükséges a 
fejlődő országok állampolgárai számára 
ahhoz, hogy alapvető gazdasági 
tevékenységekbe foghassanak, ezért kéri a 
Bizottságot, hogy mozdítsa elő a pénzügyi 
szolgáltatások piacához való hozzáférést a 
fejlődő országokban.

6. úgy véli, hogy éppen a pénzügyi 
szolgáltatásokhoz (mikrohitelek, 
bankszámlák, alapvető banki 
szolgáltatások, jelzálog, lízing és 
faktoring, biztosítás, nyugdíjak, valamint
helyi és nemzetközi átutalások) való 
hozzáférés szükséges a fejlődő országok 
állampolgárai számára ahhoz, hogy 
alapvető gazdasági tevékenységekbe 
foghassanak, ezért kéri a Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő a pénzügyi szolgáltatások 
piacához való hozzáférést a fejlődő 
országokban és bátorítsa a rendezett 
prudens szabályozást, valamint a 
versenyző piacok és a pénzügyi 
szolgáltatásokkal kapcsolatos képzés
fejlesztését.
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