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Módosítás 1
Othmar Karas

Véleménytervezet
2 pont

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja, hogy az EU-Szerződés 
Lisszaboni Szerződés által módosított 
változata 2. cikkének (3) bekezdése szerint 
a belső piac létrehozásának célja 
mostantól olyan horizontális, társadalmi 
és ökológiai vonatkozású célkitűzésekkel 
kapcsolódik össze, mint a fenntartható 
fejlődés, a „magas versenyképességű, 
teljes foglalkoztatottságot és társadalmi 
haladást célul kitűző szociális 
piacgazdaság”, valamint a környezet 
védelme és minőségének javítása;

2. teljes szívből támogatja a Lisszaboni 
Szerződést, különösen figyelembe véve az 
alábbiakat:

- a társadalmi és ökológiai vonatkozású 
horizontális elemekkel összefüggésben a 
belső piac létrehozásának célkitűzése,
- a belső piac, a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió, a fogyasztóvédelem és a 
közegészségüggyel kapcsolatos közös 
biztonsági intézkedések, mint olyan 
alapvető tevékenységi területetek, ahol az 
Európai Unió megosztja illetékességét a 
tagállamokkal,
- a társadalmi és területi kohézió 
támogatásának jelentősége,
- a tagállamok felszólítása, miszerint 
törekedniük kell arra, hogy az 
összgazdasági helyzet és az érintett 
gazdasági ág tekintetében megengedhető
legnagyobb mértékben liberalizálják a 
szolgáltatásokat,
- a versenypolitika mint strukturáló 
eszköz, amely gondoskodik a belső piac 
működéséről, azonban önmagában nem 
cél,
- a nemzeti, regionális és helyi hatóságok 
tiszteletben tartása a közérdekű 
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szolgáltatások területén,
- az Európai Unió kizárólagos 
illetékessége a vámunió területén, 
valamint az Európai Parlament és a 
Tanács jogalkotási hatásköre a vámügyi 
együttműködés bővítésére irányuló 
intézkedések tekintetében;

Or. de

Módosítás 2
Othmar Karas

Véleménytervezet
3 pont

Véleménytervezet Módosítás

3. tudomásul veszi a belső piacról és a 
versenyről szóló jegyzőkönyvet, és ebben 
az összefüggésben megerősíti, hogy a 
versenypolitika a belső piac 
működtetésének eszköze és nem 
önmagában való cél;

törölve

Or. de

Módosítás 3
Othmar Karas

Véleménytervezet
4 pont

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli továbbá, hogy az EK-Szerződés 
Lisszaboni Szerződés által módosított 
változata 2c. cikkének (2) bekezdése 
többek között a belső piacot, a gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziót, a 
fogyasztóvédelmet és a közegészségügy 
terén jelentkező közös biztonsági 
kockázatokat egyenlő jogú fő 

törölve
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területekként nevezi meg, amelyekben az 
Európai Unió és a tagállamok megosztott 
hatáskörrel rendelkeznek;

Or. de

Módosítás 4
Othmar Karas

Véleménytervezet
5 pont

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza továbbá a 
fogyasztóvédelem általános 
érvényesülésének fontosságát más uniós 
politikák meghatározása és végrehajtása 
során, ahogyan ezt az EK-Szerződés 
Lisszaboni Szerződés által módosított 
változatának 6a. cikke kiemeli;

5. hangsúlyozza továbbá a 
fogyasztóvédelem általános 
érvényesülésének fontosságát más uniós 
politikák meghatározása és végrehajtása 
során;

Or. de

Módosítás 5
Othmar Karas

Véleménytervezet
6 pont

Véleménytervezet Módosítás

6. tudomásul veszi az EK-Szerződés 
Lisszaboni Szerződés által módosított 
változatának 53. cikkében foglalt, 
tagállamoknak szóló felszólítást, amely 
szerint azoknak a szolgáltatások további 
liberalizációjára kell törekedniük, 
amennyiben általános gazdasági 
helyzetük és az érintett gazdasági ágazat 
helyzete ezt lehetővé teszi;

törölve

Or. de
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Módosítás 6
Barbara Weiler

Véleménytervezet
6 a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. a szubszidiaritás elve értelmében 
elvárja a nemzeti parlamentektől, hogy
eleget tegyenek a liberalizáció társadalmi 
szabályozásával kapcsolatos 
felelősségüknek;

Or. de

Módosítás 7
Othmar Karas

Véleménytervezet
7 pont

Véleménytervezet Módosítás

7. támogatja, hogy az EK-Szerződés 
Lisszaboni Szerződés által módosított 
változata 16. cikkének megfelelően az 
Európai Parlament és a Tanács 
jogalkotási hatáskörrel rendelkezik az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
terén, különösen figyelembe véve azok 
jelentőségét a társadalmi és területi 
kohézió fejlesztése területén; kiemeli a 
mérlegelési jogkört, amely az általános 
érdekű szolgáltatásokról szóló 
jegyzőkönyv szerint a nemzeti, regionális 
és helyi hatóságokat megilleti;

törölve

Or. de
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Módosítás 8
Othmar Karas

Véleménytervezet
8 pont

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza ezenkívül, hogy az EK-
Szerződés Lisszaboni Szerződés által 
módosított változata 2b. cikkének (1) 
bekezdése szerint az Európai Unió 
kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a 
vámunió terén; kiemeli az Európai 
Parlament és a Tanács vámügyi 
együttműködés erősítésére irányuló 
intézkedésekre vonatkozó jogalkotási 
hatáskörét az EK-Szerződés Lisszaboni 
Szerződés által módosított változata 27a. 
cikkének értelmében;

törölve

Or. de

Módosítás 9
Othmar Karas

Véleménytervezet
9 pont

Véleménytervezet Módosítás

9. támogatja a szubszidiaritás elvének 
erősítését és pontosabb meghatározását, 
valamint a nemzeti parlamentek bevonását 
a jogalkotási folyamatba az EU-Szerződés 
Lisszaboni Szerződés által módosított 
változatának 8c. cikke szerint, 
összefüggésben a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének alkalmazásáról szóló 
jegyzőkönyvvel és a nemzeti 
parlamenteknek az Európai Unióban
betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyvvel;

9. támogatja a szubszidiaritás elvének 
erősítését és pontosabb meghatározását, 
valamint a nemzeti parlamentek bevonását 
a jogalkotási folyamatba; 

Or. de
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