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Módosítás 1
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a szolgáltatások belső piacának az 
európai szociális modell megőrzése mellett
kell kiteljesednie,

A. mivel a szolgáltatások belső piacának ki
kell teljesednie,

Or.en

Módosítás 2
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a szolgáltatások belső piacának
az európai szociális modell megőrzése 
mellett kell kiteljesednie,

A. mivel a szolgáltatások belső piaca 
kiteljesedésének oly módon kell 
megvalósulnia, hogy az ne ássa alá az
európai szociális modellt, különösen a 
tisztességes és biztos foglalkoztatás, 
valamint az általános jólét szempontjából,

Or.pt

Módosítás 3
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a szolgáltatások belső piacának az 
európai szociális modell megőrzése mellett 
kell kiteljesednie,

A. mivel a szolgáltatások belső piacának az 
európai szociális modell megőrzése mellett 
kell kiteljesednie, és a szolgáltatásokról 
szóló irányelv jelentős mértékben 
hozzájárul ehhez,
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Or.de

Módosítás 4
Emilie Turunen

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a szolgáltatások belső piacának az 
európai szociális modell megőrzése mellett 
kell kiteljesednie,

A. mivel a szolgáltatások belső piacának az 
európai szociális modell megőrzése és a 
tisztességes foglalkoztatás biztosítása
mellett kell kiteljesednie,

Or.en

Módosítás 5
Ole Christensen

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a szolgáltatások belső piacának az 
európai szociális modell megőrzése mellett 
kell kiteljesednie,

mivel a szolgáltatások belső piacának az 
európai szociális modell sértetlen
megőrzése mellett kell kiteljesednie,

Or.da

Módosítás 6
Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner, Nadja Hirsch

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a szolgáltatásokról szóló 
irányelv jelentősen megkönnyíti
elsősorban az önálló vállalkozók, valamint 
a kis- és középvállalkozások számára 
tevékenységük folytatását, új üzleti 
területek kialakítását, továbbá azt, hogy 
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más tagállamokból vegyenek fel új 
alkalmazottakat,

Or.de

Módosítás 7
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a szolgáltatásokról szóló 
irányelv végrehajtása továbbra is 
kulcsfontosságú eszköz az egységes piac 
kiteljesítése érdekében,

Or.en

Módosítás 8
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a szolgáltatási ágazat vált az 
Európai Unió legnagyobb gazdasági 
szektorává, és mivel az elmúlt évtized 
folyamán a növekvő kereslet 
következtében azt tapasztalhatjuk, hogy az 
euróövezet túlnyomó részében a 
szolgáltatási ágazat nettó 
munkahelyteremtő volt,

Or.en

Módosítás 9
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új) 



PE448.887v01-00 6/27 AM\830892HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a szolgáltatási ágazat az 
Európai Unió munkahelyeinek és GDP-
jének 70%-át biztosítja,

Or.en

Módosítás 10
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel egy dinamikusabb és több 
munkaerőt igénylő szolgáltatási ágazat 
hozzájárulhatna a növekedés 
fenntartásához,

Or.en

Módosítás 11
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. bízik abban, hogy a szolgáltatásokról 
szóló irányelv valóban kedvező hatással 
lesz a munkahelyteremtésre, valamint a 
szolgáltatások minőségének és 
biztonságának fokozására;

1. bízik abban, hogy a szolgáltatásokról 
szóló irányelvet csak azokban az 
esetekben hajtják végre, amikor kedvező
hatást gyakorol tisztességes és biztos 
munkahelyek létrehozása, valamint a 
szolgáltatások minőségének és 
biztonságának fokozása révén;

Or.pt
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Módosítás 12
Kinga Göncz

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. bízik abban, hogy a szolgáltatásokról 
szóló irányelv valóban kedvező hatással 
lesz a munkahelyteremtésre, valamint a 
szolgáltatások minőségének és 
biztonságának fokozására;

1. bízik abban, hogy a szolgáltatásokról 
szóló irányelv valóban kedvező hatást 
gyakorol majd a munkahelyteremtés, 
valamint a szolgáltatások minőségének és 
biztonságának fokozása révén, továbbá 
azáltal, hogy figyelembe veszi a 
munkahelyek és a szolgáltatások 
valamennyi sajátosságát és szabályozási 
rendszerét;

Or.en

Módosítás 13
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. bízik abban, hogy a szolgáltatásokról 
szóló irányelv valóban kedvező hatással 
lesz a munkahelyteremtésre, valamint a 
szolgáltatások minőségének és 
biztonságának fokozására;

1. határozottan úgy véli, hogy a 
szolgáltatásokról szóló irányelv valóban 
kedvező hatást gyakorol majd a 
munkahelyteremtés, valamint a 
szolgáltatások minőségének és 
biztonságának fokozása révén;

Or.en

Módosítás 14
Emilie Turunen

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. bízik abban, hogy a szolgáltatásokról 1. kétli, hogy a szolgáltatásokról szóló 
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szóló irányelv valóban kedvező hatással 
lesz a munkahelyteremtésre, valamint a 
szolgáltatások minőségének és 
biztonságának fokozására;

irányelv valóban kedvező hatást gyakorol 
majd a munkahelyteremtés, valamint a 
szolgáltatások minőségének és 
biztonságának fokozása révén;

Or.en

Módosítás 15
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. bízik abban, hogy a szolgáltatásokról 
szóló irányelv valóban kedvező hatással 
lesz a munkahelyteremtésre, valamint a 
szolgáltatások minőségének és 
biztonságának fokozására;

1. bízik abban, hogy a szolgáltatásokról 
szóló irányelv valóban kedvező hatást 
gyakorol majd a munkahelyteremtés, 
valamint a szolgáltatások minőségének és 
biztonságának fokozása és a szolgáltatások 
körének szélesítése révén;

Or.en

Módosítás 16
Pervenche Berès

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. bízik abban, hogy a szolgáltatásokról 
szóló irányelv valóban kedvező hatással 
lesz a munkahelyteremtésre, valamint a 
szolgáltatások minőségének és 
biztonságának fokozására;

1. bízik abban, hogy a szolgáltatásokról 
szóló irányelv valóban kedvező hatást 
gyakorol majd fenntartható és minőségi 
munkahelyek létrehozása, valamint a 
szolgáltatások minőségének és 
biztonságának fokozása révén;

Or.fr



AM\830892HU.doc 9/27 PE448.887v01-00

HU

Módosítás 17
Ole Christensen

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. bízik abban, hogy a szolgáltatásokról 
szóló irányelv valóban kedvező hatással 
lesz a munkahelyteremtésre, valamint a 
szolgáltatások minőségének és 
biztonságának fokozására;

1. bízik abban, hogy a szolgáltatásokról 
szóló irányelv valóban kedvező hatást 
gyakorol majd tisztességes munkahelyek 
létrehozása, valamint a szolgáltatások 
minőségének és biztonságának fokozása 
révén;

Or.da

Módosítás 18
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. bízik abban, hogy a szolgáltatásokról 
szóló irányelv valóban kedvező hatással 
lesz a munkahelyteremtésre, valamint a 
szolgáltatások minőségének és 
biztonságának fokozására;

1. bízik abban, hogy a szolgáltatásokról 
szóló irányelv valóban kedvező hatást 
gyakorol majd minőségi munkahelyek 
létrehozása, valamint a szolgáltatások 
minőségének és biztonságának fokozása 
révén;

Or.de

Módosítás 19
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. bízik abban, hogy a szolgáltatásokról 
szóló irányelv valóban kedvező hatással 
lesz a munkahelyteremtésre, valamint a 
szolgáltatások minőségének és 

1. feltételezi, hogy a szolgáltatásokról szóló 
irányelv valóban kedvező hatást gyakorol 
majd a munkahelyteremtés, valamint a 
szolgáltatások minőségének és 
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biztonságának fokozására; biztonságának fokozása révén;

Or.de

Módosítás 20
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a 
szolgáltatásokról szóló irányelv célja a 
piaci lehetőségek feltárása és az üzleti 
tevékenységet akadályozó bürokrácia 
felszámolása, lehetővé téve az Unió 
valamennyi vállalkozása és fogyasztója 
számára, hogy éljenek a szolgáltatási 
ágazaton belüli piaci verseny és választék 
előnyeivel;

Or.en

Módosítás 21
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. megállapítja, hogy a szolgáltatásokról 
szóló irányelv teljes, koherens és 
megfelelő időben történő átültetése 
nélkülözhetetlen az irányelv 
célkitűzéseinek teljes körű teljesítéséhez;

Or.en

Módosítás 22
Rovana Plumb

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a szolgáltatásokról szóló 
irányelvnek meg kell erősítenie a 
társadalmi jólétet és a munkavállalók 
jogait, valamint tisztességes 
munkakörülményeket kell biztosítania az 
Európai Unió valamennyi polgára 
számára;

Or.en

Módosítás 23
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy a szolgáltatásokról 
szóló irányelvet a Szerződések új 
rendelkezéseinek fényében kell értelmezni, 
különös tekintettel az Európai Unióról 
szóló szerződés 3. cikkére, az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSz.) 9. cikkének horizontális 
szociális záradékára, az EUMSz. 14. 
cikkére, a Szerződésekhez csatolt 
(26.) jegyzőkönyvre és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájára;

2. emlékeztet arra, hogy a szolgáltatásokról 
szóló irányelvet a Szerződések új 
rendelkezéseinek fényében kell értelmezni, 
különös tekintettel az Európai Unióról 
szóló szerződés 3. cikkére, az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSz.) 9. cikkének horizontális 
szociális záradékára, az EUMSz. 14. 
cikkére, a Szerződésekhez csatolt 
(26.) jegyzőkönyvre és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájára; hangsúlyozza, hogy 
szolgáltatásokhoz való, az egész EU-ra 
kiterjedő jogot a munkavállalók egyéni és 
kollektív jogaival kell ellensúlyozni; 
kiemeli, hogy az elsődleges jogalkotás 
szintjén is egyértelművé kell tenni azt, 
hogy az általános alapjogok, köztük a 
szociális jellegű alapjogok, nincsenek 
alárendelve a belső piacnak;

Or.de
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Módosítás 24
Pervenche Berès

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy az irányelvet a Viking, 
Laval és Rüffert ügyekben hozott európai 
bírósági ítéletek fényében is meg kell 
vizsgálni, és hogy a szolgáltatásokról szóló 
irányelv zökkenőmentes végrehajtása 
érdekében mindenképpen felül kell 
vizsgálni azt a munkavállalók kiküldetései 
tekintetében;

Or.fr

Módosítás 25
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy az irányelv hatálya 
számos területre, különösen a nem 
gazdasági jellegű általános érdekű 
szolgáltatásokra, az egészségügyi 
szolgáltatásokra és a szociális 
szolgáltatások többségére nem terjed ki; 
hozzáfűzi, hogy az irányelv nem 
vonatkozik a munkajogra, és a tagállamok 
által a szociális biztonság terén hozott 
jogszabályozására sincs hatással;

3. emlékeztet arra, hogy az irányelv hatálya 
számos területre, különösen a nem 
gazdasági jellegű általános érdekű 
szolgáltatásokra, az egészségügyi 
szolgáltatásokra és a szociális 
szolgáltatások többségére nem terjed ki; 
felkéri a Bizottságot, hogy kezdeményezési 
jogkörével élve sürgősen terjesszen elő 
egy, az általános érdekű szolgáltatásokról 
és az általános érdekű szociális 
szolgáltatásokról szóló irányelvre irányuló 
javaslatot; hozzáfűzi, hogy az irányelv 
nem vonatkozik a munkajogra, és a 
tagállamok által a szociális biztonság terén 
hozott jogszabályozására sincs hatással;

Or.de
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Módosítás 26
Emilie Turunen

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy az irányelv hatálya 
számos területre, különösen a nem 
gazdasági jellegű általános érdekű 
szolgáltatásokra, az egészségügyi 
szolgáltatásokra és a szociális 
szolgáltatások többségére nem terjed ki; 
hozzáfűzi, hogy az irányelv nem 
vonatkozik a munkajogra, és a tagállamok 
által a szociális biztonság terén hozott 
jogszabályozására sincs hatással;

3. emlékeztet arra, hogy az irányelv hatálya 
számos területre, különösen a nem 
gazdasági jellegű általános érdekű 
szolgáltatásokra, az egészségügyi 
szolgáltatásokra és a szociális 
szolgáltatások többségére nem terjed ki; 
felkéri a Bizottságot, hogy kövesse 
nyomon a szolgáltatásokról szóló irányelv 
által az általános érdekű szolgáltatásokra 
gyakorolt hatásokat; hangsúlyozza, hogy 
az általános érdekű szolgáltatások 
vonatkozásában jogbiztonságra van 
szükség; hozzáfűzi, hogy az irányelv nem 
vonatkozik a munkajogra, és a tagállamok 
által a szociális biztonság terén hozott 
jogszabályozására sincs hatással; felszólítja 
a tagállamokat, hogy tegyenek jelentést 
minden olyan esetről, amikor a 
szolgáltatásokról szóló irányelv kihatott a 
munkajogra, illetve jogszabályi kollíziót 
eredményezett a munkajoggal; felkéri a 
Bizottságot, hogy figyelmesen kövesse 
nyomon a szolgáltatásokról szóló irányelv 
által a munkajogra gyakorolt hatásokat, 
valamint biztosítsa, hogy a 
szolgáltatásokról szóló irányelv hatálya 
alá tartozó tevékenységek ne 
eredményezzenek jogszabályi kollíziót, 
illetve ne sértsenek meglévő jogokat;

Or.en

Módosítás 27
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
3 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy az irányelv hatálya 
számos területre, különösen a nem 
gazdasági jellegű általános érdekű 
szolgáltatásokra, az egészségügyi 
szolgáltatásokra és a szociális 
szolgáltatások többségére nem terjed ki;
hozzáfűzi, hogy az irányelv nem 
vonatkozik a munkajogra, és a tagállamok 
által a szociális biztonság terén hozott 
jogszabályozására sincs hatással;

3. emlékeztet arra, hogy az irányelv hatálya 
számos területre, különösen a nem 
gazdasági jellegű általános érdekű 
szolgáltatásokra, az egészségügyi 
szolgáltatásokra és a szociális 
szolgáltatások többségére nem terjed ki;
hozzáfűzi, hogy az irányelv nem 
vonatkozik a munkajogra, és a tagállamok 
által a szociális biztonság terén hozott 
jogszabályozására sincs hatással, valamint 
tiszteletben tartja a tagállamok által a 
mentességek tekintetében tett javaslatokat 
is;

Or.pt

Módosítás 28
Ole Christensen

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. megállapítja, hogy az elmúlt években 
problémák merültek fel a belső piac, és 
különösen a szabad mozgás tekintetében, 
és hogy a munkavállalók kiküldetéséről 
szóló irányelv például több tagállamban 
problémákat okozott; felszólítja a 
tagállamokat és az EU-intézményeket, 
hogy folytassák az e problémák megoldása 
érdekében végzett munkát, valamint 
hangsúlyozza ennek kapcsán, hogy a 
belső piacnak nem szabad elsőbbséget 
élveznie az európai szociális modellel 
szemben, illetve nem lehet fontosabb ez 
utóbbinál;

Or.da
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Módosítás 29
Rovana Plumb

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a Bizottságnak az 
egységes piaccal kapcsolatos valamennyi 
jogszabályban rögzítenie kell az 
alapjogokat. Ez biztosítaná, hogy az 
egységes piac alapvető gazdasági 
szabadságainak alkalmazása nem sérti a 
kollektív szerződésekkel és a sztrájkkal 
kapcsolatosan a nemzeti szabályozásban 
meghatározott jogokat;

Or.en

Módosítás 30
Emilie Turunen

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. véleménye szerint az irányelv 
alkalmazási körének tisztását illetően 
továbbra is problémák állnak fenn; minden 
eddiginél szükségesebbnek tart egy, a 
„kereskedelmi szolgáltatások”, az 
„általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások” és az „általános érdekű 
szociális szolgáltatások” fogalmait
egyértelműen meghatározó irányelvet a 
szolgáltatásokról szóló irányelv 
alkalmazási köreinek, valamint az ezen 
irányelv hatályából kizárt szolgáltatásokra 
vonatkozó jog pontos körülhatárolása 
céljából, különösen az engedélyezési 
rendszerek tekintetében;

4. véleménye szerint az irányelv 
alkalmazási körének tisztását illetően 
továbbra is problémák állnak fenn; úgy 
véli, hogy nem kellően egyértelmű a 
szociális szolgáltatások kizárása az 
irányelv hatálya alól; minden eddiginél 
szükségesebbnek tart egy, az „általános 
érdekű szolgáltatások” fogalmát
egyértelműen meghatározó irányelvet a 
szolgáltatásokról szóló irányelv 
alkalmazási köreinek, valamint az ezen 
irányelv hatályából kizárt szolgáltatásokra 
vonatkozó jog pontos körülhatárolása 
céljából, különösen az engedélyezési 
rendszerek tekintetében, valamint annak 
érdekében, hogy meg lehessen védeni az 
általános érdekű szociális szolgáltatásokat 
a piaci versenyre vonatkozó szabályok 
alkalmazásától;
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Or.en

Módosítás 31
Marian Harkin, Dirk Sterckx, Elizabeth Lynne

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. véleménye szerint az irányelv 
alkalmazási körének tisztását illetően 
továbbra is problémák állnak fenn; minden 
eddiginél szükségesebbnek tart egy, a 
„kereskedelmi szolgáltatások”, az 
„általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások” és az „általános érdekű 
szociális szolgáltatások” fogalmait 
egyértelműen meghatározó irányelvet a 
szolgáltatásokról szóló irányelv 
alkalmazási köreinek, valamint az ezen 
irányelv hatályából kizárt szolgáltatásokra
vonatkozó jog pontos körülhatárolása 
céljából, különösen az engedélyezési 
rendszerek tekintetében;

4. véleménye szerint az irányelv 
alkalmazási körének tisztását illetően 
továbbra is problémák állnak fenn; úgy 
véli, hogy az irányelv alkalmazási körének 
átfogó áttekintése fokozza majd az európai 
szolgáltatási ágazat, valamint az ezen 
irányelv hatályából kizárt szolgáltatásokra
– különösen az engedélyezési rendszerek 
tekintetében – vonatkozó jog 
hatékonyságát és eredményességét;

Or.en

Módosítás 32
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. véleménye szerint az irányelv 
alkalmazási körének tisztását illetően 
továbbra is problémák állnak fenn; 
minden eddiginél szükségesebbnek tart 
egy, a „kereskedelmi szolgáltatások”, az 
„általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások” és az „általános érdekű 
szociális szolgáltatások” fogalmait 
egyértelműen meghatározó irányelvet a 
szolgáltatásokról szóló irányelv 

4. felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen 
további pontosításokat az irányelv
hatályát illetően, különös tekintettel a
„gazdasági tevékenységek”, az „általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások” és az 
„általános érdekű szociális szolgáltatások”
fogalmára, valamint az irányelvnek az
általános érdekű szociális szolgáltatások 
terén az engedélyezési rendszerekre 
történő alkalmazása tekintetében;
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alkalmazási köreinek, valamint az ezen 
irányelv hatályából kizárt szolgáltatásokra 
vonatkozó jog pontos körülhatárolása 
céljából, különösen az engedélyezési
rendszerek tekintetében;

Or.en

Módosítás 33
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. véleménye szerint az irányelv 
alkalmazási körének tisztását illetően 
továbbra is problémák állnak fenn; minden 
eddiginél szükségesebbnek tart egy, a 
„kereskedelmi szolgáltatások”, az 
„általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások” és az „általános érdekű 
szociális szolgáltatások” fogalmait
egyértelműen meghatározó irányelvet a 
szolgáltatásokról szóló irányelv 
alkalmazási köreinek, valamint az ezen 
irányelv hatályából kizárt szolgáltatásokra 
vonatkozó jog pontos körülhatárolása 
céljából, különösen az engedélyezési 
rendszerek tekintetében;

4. véleménye szerint az irányelv 
alkalmazási körének tisztását illetően 
továbbra is problémák állnak fenn; úgy 
véli, hogy világosan meg kell határozni a 
„kereskedelmi szolgáltatások”, az 
„általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások” és az „általános érdekű 
szociális szolgáltatások” fogalmát annak 
érdekében, hogy egyértelműen ki lehessen 
jelölni a szolgáltatásokról szóló irányelv 
hatályát, valamint az ezen irányelv 
hatályából kizárt szolgáltatásokra 
vonatkozó jogot, különösen az 
engedélyezési rendszerek tekintetében;

Or.de

Módosítás 34
Kinga Göncz

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. véleménye szerint az irányelv 
alkalmazási körének tisztását illetően 
továbbra is problémák állnak fenn; minden 
eddiginél szükségesebbnek tart egy, a 

4. véleménye szerint az irányelv 
alkalmazási körének tisztását illetően 
továbbra is problémák állnak fenn, ezért 
mélyreható értékelést kell végezni a 
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„kereskedelmi szolgáltatások”, az 
„általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások” és az „általános érdekű 
szociális szolgáltatások” fogalmait
egyértelműen meghatározó irányelvet a 
szolgáltatásokról szóló irányelv 
alkalmazási köreinek, valamint az ezen 
irányelv hatályából kizárt szolgáltatásokra 
vonatkozó jog pontos körülhatárolása 
céljából, különösen az engedélyezési 
rendszerek tekintetében;

tagállamokban szerzett tapasztalatokról;
minden eddiginél szükségesebbnek tart 
egy, a „kereskedelmi szolgáltatások”, az 
„általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások” és az „általános érdekű 
szociális szolgáltatások” fogalmát
egyértelműen meghatározó irányelvet a 
szolgáltatásokról szóló irányelv 
alkalmazási köreinek, valamint az ezen 
irányelv hatályából kizárt szolgáltatásokra 
vonatkozó jog pontos körülhatárolása 
céljából, különösen az engedélyezési 
rendszerek tekintetében;

Or.en

Módosítás 35
Ole Christensen

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. véleménye szerint az irányelv 
alkalmazási körének tisztását illetően 
továbbra is problémák állnak fenn; minden 
eddiginél szükségesebbnek tart egy, a 
„kereskedelmi szolgáltatások”, az 
„általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások” és az „általános érdekű 
szociális szolgáltatások” fogalmait 
egyértelműen meghatározó irányelvet a 
szolgáltatásokról szóló irányelv 
alkalmazási köreinek, valamint az ezen 
irányelv hatályából kizárt szolgáltatásokra 
vonatkozó jog pontos körülhatárolása 
céljából, különösen az engedélyezési 
rendszerek tekintetében;

4. véleménye szerint az irányelv 
alkalmazási körének tisztását illetően 
továbbra is problémák állnak fenn; úgy 
véli, hogy világosabban meg kell 
határozni a „kereskedelmi szolgáltatások”, 
az „általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások” és az „általános érdekű 
szociális szolgáltatások” fogalmát annak 
érdekében, hogy ki lehessen jelölni a 
szolgáltatásokról szóló irányelv hatályát, 
valamint az ezen irányelv hatályából kizárt 
szolgáltatásokra vonatkozó jogot, 
különösen az engedélyezési rendszerek 
tekintetében; ezzel összefüggésben úgy 
véli, jelenleg nincs értelme kiterjeszteni a 
szolgáltatásokról szóló irányelv hatályát; 

Or.da
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Módosítás 36
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. véleménye szerint az irányelv 
alkalmazási körének tisztását illetően 
továbbra is problémák állnak fenn; minden 
eddiginél szükségesebbnek tart egy, a 
„kereskedelmi szolgáltatások”, az 
„általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások” és az „általános érdekű 
szociális szolgáltatások” fogalmait
egyértelműen meghatározó irányelvet a 
szolgáltatásokról szóló irányelv 
alkalmazási köreinek, valamint az ezen 
irányelv hatályából kizárt szolgáltatásokra 
vonatkozó jog pontos körülhatárolása 
céljából, különösen az engedélyezési 
rendszerek tekintetében;

4. véleménye szerint az irányelv 
alkalmazási körének tisztását illetően 
továbbra is problémák állnak fenn; minden 
eddiginél szükségesebbnek tart egy, a 
„kereskedelmi szolgáltatások”, az 
„általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások” és az „általános érdekű 
szociális szolgáltatások” fogalmát
egyértelműen meghatározó irányelvet a 
szolgáltatásokról szóló irányelv 
alkalmazási köreinek, valamint az ezen 
irányelv hatályából kizárt szolgáltatásokra 
vonatkozó jog pontos körülhatárolása 
céljából, különösen az engedélyezési 
rendszerek tekintetében, tiszteletben tartva 
ugyanakkor a szubszidiaritás elvét;

Or.en

Módosítás 37
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy az irányelv alkalmazási 
köréből ki kell zárni azokat a gazdasági 
tevékenységeket (például a 
vándorkereskedőket), amelyek igen mély 
és régi helyi kötődésűek, és amelyek a 
helyi hagyományos és kulturális örökség 
egyedülálló megnyilvánulásai;

Or.it
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Módosítás 38
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. felkéri a Bizottságot, hogy kövesse 
figyelemmel az irányelv által a fenti 
tevékenységekre gyakorolt hatásokat, 
amely tevékenységek elveszíthetik az őket 
a helyi örökség és identitás jelképeivé tevő 
sajátosságokat;

Or.it

Módosítás 39
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4c. felszólítja a Bizottságot, hogy kövesse 
nyomon, mekkora teljes költséggel jár a 
tagállamok számára a szolgáltatásokról 
szóló irányelv végrehajtása;

Or.it

Módosítás 40
Thomas Mann

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy látja, hogy az irányelvvel 
kapcsolatos – különösen a hatályos 
munkajoghoz és az irányelv értelmében 
hatályos munkavállalói jogokhoz fűződő –
kérdések tájékoztató központjaiként az 
egyablakos ügyintézési pontokat kell 

5. úgy látja, hogy az irányelvvel 
kapcsolatos kérdések tájékoztató 
központjaiként az egyablakos ügyintézési 
pontokat kell kijelölni, és az irányelv 
hatálya alól kizárt területek 
vonatkozásában e pontoknak kell 
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kijelölni; tájékoztatást nyújtaniuk az illetékes 
szaktestületekről, ezáltal útmutatásul 
szolgálva; az Európai Parlament nem ért 
egyet azzal a gondolattal, hogy az 
egyablakos ügyintézési pontok részletes 
tájékoztatást vagy tanácsot adjanak 
munkajogi vagy szociális jogi 
kérdésekben, hiszen felelősségi 
szempontból igen összetett helyzet 
alakulhat ki abban az esetben, ha hamis 
információt adnak;

Or.de

Módosítás 41
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy látja, hogy az irányelvvel 
kapcsolatos – különösen a hatályos 
munkajoghoz és az irányelv értelmében 
hatályos munkavállalói jogokhoz fűződő –
kérdések tájékoztató központjaiként az 
egyablakos ügyintézési pontokat kell 
kijelölni;

5. úgy véli, hogy az egyablakos ügyintézési 
pontok elsősorban akkor hatékonyak, ha 
könnyen megtalálhatók, gyakorlatias és 
többnyelvű megközelítést alkalmaznak, 
illetve szolgáltatásaikat elektronikus úton 
is el lehet érni; javasolja továbbá, hogy
ezeket az egyablakos ügyintézési pontokat
második lépésben az irányelvre vonatkozó 
kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatási 
központokká továbbfejleszteni, amelyek 
információkkal szolgálnak, valamint 
bürokráciától mentesen tanácsokat adnak 
a kis- és középvállalkozásoknak a hatályos 
munkajogról;

Or.de

Módosítás 42
Pascale Gruny

Véleménytervezet
5 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

5. úgy látja, hogy az irányelvvel 
kapcsolatos – különösen a hatályos 
munkajoghoz és az irányelv értelmében 
hatályos munkavállalói jogokhoz fűződő –
kérdések tájékoztató központjaiként az 
egyablakos ügyintézési pontokat kell 
kijelölni;

5. úgy látja, hogy az irányelvvel 
kapcsolatos – különösen a hatályos 
munkajoghoz, társadalombiztosítási 
joghoz és az irányelv értelmében hatályos 
munkavállalói jogokhoz fűződő – kérdések 
tájékoztató és tanácsadó központjaiként az 
egyablakos ügyintézési pontokat kell 
kijelölni; a szabályozás összetettsége miatt 
úgy véli, hogy a foglalkoztatás és a 
társadalombiztosítás terén illetékes 
hatóságok által végzett ellenőrzések 
alkalmával a szankciók helyett a 
párbeszédre, a tanácsadásra és a 
tájékoztatásra kell törekedni;

Or.fr

Módosítás 43
Ole Christensen

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy látja, hogy az irányelvvel 
kapcsolatos – különösen a hatályos 
munkajoghoz és az irányelv értelmében 
hatályos munkavállalói jogokhoz fűződő –
kérdések tájékoztató központjaiként az 
egyablakos ügyintézési pontokat kell 
kijelölni;

5. úgy látja, hogy az irányelvvel 
kapcsolatos – különösen a hatályos 
munkajoghoz és az irányelv értelmében 
hatályos munkavállalói jogokhoz fűződő –
kérdések tájékoztató központjaiként az 
egyablakos ügyintézési pontokat kell 
kijelölni, és ezeknek valamennyi 
tagállamban könnyen elérhetőknek kell 
lenniük elektronikus úton és fizikailag 
egyaránt;

Or.da

Módosítás 44
Kinga Göncz

Véleménytervezet
5 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

5. úgy látja, hogy az irányelvvel 
kapcsolatos – különösen a hatályos 
munkajoghoz és az irányelv értelmében 
hatályos munkavállalói jogokhoz fűződő –
kérdések tájékoztató központjaiként az 
egyablakos ügyintézési pontokat kell 
kijelölni;

5. úgy véli, hogy meg kell erősíteni az
egyablakos ügyintézési pontok azon 
megbízatását, hogy tájékoztatást 
nyújtsanak a polgároknak az irányelvvel 
kapcsolatos kérdésekben, és különösen az 
irányelv értelmében hatályos munkajog és
munkavállalói jogok vonatkozásában;

Or.en

Módosítás 45
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy látja, hogy az irányelvvel 
kapcsolatos – különösen a hatályos 
munkajoghoz és az irányelv értelmében 
hatályos munkavállalói jogokhoz fűződő –
kérdések tájékoztató központjaiként az 
egyablakos ügyintézési pontokat kell 
kijelölni;

5. úgy látja, hogy az irányelvvel 
kapcsolatos kérdések tájékoztató 
központjaiként az egyablakos ügyintézési 
pontokat kell kijelölni; e pontok 
tájékoztatást nyújthatnak továbbá az 
irányelv értelmében hatályos munkajog és
munkavállalói jogok vonatkozásában;

Or.en

Módosítás 46
Pascale Gruny

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy összetett szabályozások 
esetén valamennyi polgár számára 
biztosítani kell a lehetőséget, hogy az 
illetékes hatóságokhoz fordulhasson, és 
választ kaphasson kérdéseire; úgy véli, 
hogy a jogbizonytalanság felszámolása 
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érdekében be kell vezetni a válaszadás 
kötelezettségét a munkajog és a 
társadalombiztosítás területén; úgy véli 
továbbá, hogy az átláthatóság fokozása 
érdekében közzé kell tenni az e téren 
meghozott határozatokat;

Or.fr

Módosítás 47
Ole Christensen

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy egyes 
tagállamok még nem hajtották végre teljes 
mértékben a szolgáltatásokról szóló 
irányelvet, és kéri, hogy ezt – amint 
lehetséges – tegyék meg;

Or.da

Módosítás 48
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy eljárást kell indítani és 
szankciókat kell kiszabni azok ellen, akik 
(például be nem jelentett munka vagy az 
önálló vállalkozás látszatát keltő 
munkaviszonyok révén) megkerülik a 
foglalkoztatással kapcsolatos nemzeti 
szabályozásokat;

Or.de
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Módosítás 49
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri az EUMSz. 150. cikke szerinti 
Foglalkoztatási Bizottságot, hogy 
rendszeresen készítsen jelentést az
irányelv foglalkoztatás terén való 
végrehajtásának hatásáról minőségi és 
mennyiségi szempontból egyaránt.

6. felkéri a Bizottságot, hogy valamennyi 
tagállamban szorosan kövesse 
figyelemmel az irányelv végrehajtását, és 
erről rendszeresen készítsen jelentést. E 
jelentés térjen ki az irányelv által az EU 
foglalkoztatására gyakorolt tényleges 
közép- és hosszú távú hatásokra.

Or.en

Módosítás 50
Emilie Turunen

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri az EUMSz. 150. cikke szerinti 
Foglalkoztatási Bizottságot, hogy 
rendszeresen készítsen jelentést az irányelv
foglalkoztatás terén való végrehajtásának 
hatásáról minőségi és mennyiségi 
szempontból egyaránt.

6. felkéri az EUMSz. 150. cikke szerinti 
Foglalkoztatási Bizottságot, hogy 
rendszeresen készítsen jelentést az irányelv
végrehajtása által a foglalkoztatásra 
gyakorolt hatásokról, minőségi és 
mennyiségi szempontból egyaránt; kéri, 
hogy a szolgáltatásokról szóló irányelv 
végrehajtásának és értékelésének további 
szakaszaiban határozottan 
összpontosítsanak a foglalkoztatásra.

Or.en

Módosítás 51
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
6 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri az EUMSz. 150. cikke szerinti 
Foglalkoztatási Bizottságot, hogy 
rendszeresen készítsen jelentést az irányelv
foglalkoztatás terén való végrehajtásának 
hatásáról minőségi és mennyiségi 
szempontból egyaránt.

6. felkéri az EUMSz. 150. cikke szerinti 
Foglalkoztatási Bizottságot, hogy 
rendszeresen készítsen jelentést az irányelv
végrehajtása által a foglalkoztatásra 
gyakorolt hatásokról, minőségi és 
mennyiségi szempontból egyaránt, 
valamint ragaszkodik ahhoz, hogy 
tanulmányozni kell az irányelv 
végrehajtása következtében jelentkező 
gazdasági és szociális hatásokat.

Or.pt

Módosítás 52
Kinga Göncz

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri az EUMSz. 150. cikke szerinti 
Foglalkoztatási Bizottságot, hogy 
rendszeresen készítsen jelentést az irányelv 
foglalkoztatás terén való végrehajtásának 
hatásáról minőségi és mennyiségi 
szempontból egyaránt.

6. felkéri az EUMSz. 150. cikke szerinti 
Foglalkoztatási Bizottságot, hogy a 
tagállamokban végzett mélyreható 
értékelések alapján rendszeresen készítsen 
jelentést az irányelv végrehajtása által a 
foglalkoztatásra gyakorolt hatásokról,
minőségi és mennyiségi szempontból 
egyaránt;

Or.en

Módosítás 53
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri az EUMSz. 150. cikke szerinti 
Foglalkoztatási Bizottságot, hogy 
rendszeresen készítsen jelentést az irányelv

6. felkéri az EUMSz. 150. cikke szerinti 
Foglalkoztatási Bizottságot, hogy 
rendszeresen készítsen jelentést az irányelv
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foglalkoztatás terén való végrehajtásának 
hatásáról minőségi és mennyiségi 
szempontból egyaránt.

végrehajtása által a foglalkoztatásra és a 
munkahelyek minőségére gyakorolt 
hatásokról, minőségi és mennyiségi 
szempontból egyaránt.

Or.de

Módosítás 54
Ole Christensen

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri az EUMSz. 150. cikke szerinti 
Foglalkoztatási Bizottságot, hogy 
rendszeresen készítsen jelentést az irányelv 
foglalkoztatás terén való végrehajtásának 
hatásáról minőségi és mennyiségi 
szempontból egyaránt.

6. felkéri az EUMSz. 150. cikke szerinti 
Foglalkoztatási Bizottságot, hogy évente
készítsen jelentést az irányelv
tagállamokban történő végrehajtása által 
a foglalkoztatásra gyakorolt hatásokról,
minőségi és mennyiségi szempontból 
egyaránt;

Or.da

Módosítás 55
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri az EUMSz. 150. cikke szerinti 
Foglalkoztatási Bizottságot, hogy 
rendszeresen készítsen jelentést az irányelv
foglalkoztatás terén való végrehajtásának 
hatásáról minőségi és mennyiségi 
szempontból egyaránt.

6. felkéri az EUMSz. 150. cikke szerinti 
Foglalkoztatási Bizottságot, hogy 
rendszeresen és kellő időben készítsen 
jelentést az irányelv végrehajtása által a 
foglalkoztatásra gyakorolt hatásokról,
minőségi és mennyiségi szempontból 
egyaránt.

Or.en


