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Módosítás 1
Elizabeth Lynne

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. azon a véleményen van, hogy a belső
piacot ki kell igazítani, hogy az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások mindenki 
számára hozzáférhetőek, magas 
színvonalúak és megfizethetőek legyenek; 
azon a véleményen van, hogy a Bizottság 
javaslata nem elegendő, és sajnálja, hogy 
a koncessziók és a közbeszerzés kivételével 
nem tesz utalást jogalkotási javaslatra;

1. azon a véleményen van, hogy a belső
piacnak mindenki számára magas 
színvonalú és megfizethető általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokat kell 
nyújtania;

Or. en

Módosítás 2
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. azon a véleményen van, hogy a belső 
piacot ki kell igazítani, hogy az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások mindenki 
számára hozzáférhetőek, magas 
színvonalúak és megfizethetőek legyenek;
azon a véleményen van, hogy a Bizottság 
javaslata nem elegendő, és sajnálja, hogy 
a koncessziók és a közbeszerzés kivételével 
nem tesz utalást jogalkotási javaslatra;

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat 
annak biztosítására, hogy az általános
gazdasági érdekű szolgáltatások könnyen 
működtethetőek legyenek a megfelelő 
szinten, világos finanszírozási 
szabályoknak feleljenek meg, a lehető 
legmagasabb színvonalúak és mindenki 
számára hozzáférhetőek legyenek;
hangsúlyozza az olyan nagy hálózati 
iparágak, mint az energia, a közlekedési 
szolgáltatások és az elektronikus 
kommunikáció 
infrastruktúrafejlesztésének fontosságát;

Or. en
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Módosítás 3
Pervenche Berès

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. azon a véleményen van, hogy a belső 
piacot ki kell igazítani, hogy az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások mindenki 
számára hozzáférhetőek, magas 
színvonalúak és megfizethetőek legyenek;
azon a véleményen van, hogy a Bizottság 
javaslata nem elegendő, és sajnálja, hogy a 
koncessziók és a közbeszerzés kivételével 
nem tesz utalást jogalkotási javaslatra;

1. azon a véleményen van, hogy a belső 
piacot ki kell igazítani, hogy az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások mindenki 
számára hozzáférhetőek, magas 
színvonalúak és megfizethetőek legyenek;
azon a véleményen van, hogy a Bizottság
25. javaslata nem elegendő, mivel az 
állampolgárok és az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások érintettjei nem 
újabb közleményt, hanem konkrét 
fellépést várnak; sajnálja, hogy a 
koncessziók és a közbeszerzés kivételével 
nem történik utalás jogalkotási javaslatra;
úgy véli, hogy egy jól működő piac az 
egész Unióra kiterjedő közszolgáltatásokat 
követel meg, például a vasúti és a széles 
sávú hálózatok tekintetében;

Or. en

Módosítás 4

Emilie Turunen

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. azon a véleményen van, hogy a belső 
piacot ki kell igazítani, hogy az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások mindenki 
számára hozzáférhetőek, magas 
színvonalúak és megfizethetőek legyenek;
azon a véleményen van, hogy a Bizottság 
javaslata nem elegendő, és sajnálja, hogy a 
koncessziók és a közbeszerzés kivételével 
nem tesz utalást jogalkotási javaslatra;

1. azon a véleményen van, hogy a belső 
piacot ki kell igazítani, hogy az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások mindenki 
számára hozzáférhetőek, magas 
színvonalúak és megfizethetőek legyenek;
azon a véleményen van, hogy a Bizottság 
javaslata nem elegendő, és sajnálja, hogy a 
koncessziók és a közbeszerzés kivételével 
nem tesz utalást jogalkotási javaslatra;
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felhívja a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy a polgárok az egész EU-ban 
részesüljenek magas színvonalú általános 
érdekű szolgáltatásokban; megjegyzi, 
hogy az egységes piaci 
intézkedéscsomagra irányuló 
kezdeményezés magában foglal egy olyan 
kötelezettségvállalást, amely 2011-re 
előrehoz az általános érdekű 
szolgáltatásokra vonatkozó több 
intézkedést; elvárja, hogy ezek a 
javaslatok tükrözzék az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 14. cikkének 
rendelkezéseit és 26. jegyzőkönyvét;

Or. en

Módosítás 5
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. azon a véleményen van, hogy a belső 
piacot ki kell igazítani, hogy az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások mindenki 
számára hozzáférhetőek, magas 
színvonalúak és megfizethetőek legyenek; 
azon a véleményen van, hogy a Bizottság 
javaslata nem elegendő, és sajnálja, hogy a 
koncessziók és a közbeszerzés kivételével 
nem tesz utalást jogalkotási javaslatra;

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. en

Módosítás 6
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1 a. véleménye szerint az európaiak még 
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számos területen nem aknázták ki teljes 
mértékben az egységes piac nyújtotta 
lehetőségeket, ideértve a személyek, az 
áruk és a szolgáltatások szabad mozgását, 
és úgy véli, hogy új ösztönzőkre van 
szükség különösen a munkavállalók 
tényleges, egész Európára kiterjedő 
földrajzi mobilitásának biztosításához;

Or. en

Módosítás 7
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1 b. hangsúlyozza, hogy az európaiak 
számára egységes piac elsősorban a 
munkahelyekről és új munkahelyek 
teremtéséről szól és alapvető fontosságú 
olyan környezet létrehozása, ahol a 
vállalkozások és a polgárok teljes 
mértékben gyakorolhatják jogaikat;

Or. en

Módosítás 8
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1 a. hangsúlyozza, hogy az egységes piac 
jelentős potenciált kínál a foglalkoztatás, 
a növekedés és a versenyképesség 
szempontjából, és ezek teljes mértékű 
kiaknázásához erős strukturális 
politikákra van szükség;

Or. en
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Módosítás 9
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1 b. hangsúlyozza a képzések és 
képesítések alapvető fontosságát, mivel 
ezek a munkahelyteremtés és a társadalmi 
beilleszkedés, és ennélfogva az egységes 
piac sikerének alapvető elemei;

Or. en

Módosítás 10

Emilie Turunen

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. hangsúlyozza, hogy továbbra is hiú 
ábránd marad a polgároknak az egységes 
piac középpontjába való helyezése, ha ez 
csak arra irányuló stratégia, hogy az 
embereket meggyőzzük arról, hogy az 
egységes piac jó nekik; véleménye szerint 
határozottabb lépéseket kell tenni a 
szolidaritáson alapuló európai modell 
megőrzése és erősítése érdekében;

Or. en

Módosítás 11
Françoise Castex

Véleménytervezet
1 f bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

1 a. kiemeli az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások és az általános érdekű 
szociális szolgáltatások jelentőségét a 
polgárok és a helyi hatóságok egységes 
piaccal való megbékéltetése 
szempontjából, és sajnálatát fejezi ki az 
általános érdekű szolgáltatásokra 
vonatkozóan tervezett intézkedések 
egyértelműségének hiánya miatt;
hangsúlyozza továbbá, hogy a helyi 
hatóságok aggódnak amiatt, hogy a 
felelősségi körükbe tartozó általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások és az 
általános érdekű szociális szolgáltatások 
érdekében történő beavatkozásaikra 
jogbizonytalanság mellett kerül sor;

Or. en

Módosítás 12
Françoise Castex

Véleménytervezet
1 g bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1 b. emlékeztet rá, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 14. cikke 
szerint az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások elveit és feltételeit 
rendeletekben az Európai Parlament és a 
Tanács állapítja meg közszolgálati 
rendeltetésük teljesítése érdekében; ezért 
kéri a Bizottságot, hogy tegyen 
kezdeményezéseket e tekintetben;

Or. en
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Módosítás 13
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. csalódott a szociális szolgáltatásokkal 
kapcsolatos javaslatok elmaradása miatt; 
azon a véleményen van, hogy ezek a 
javaslatok nagyon távol vannak a Barroso 
úr által ígért minőségi kerettől;

törölve

Or. en

Módosítás 14

Emilie Turunen

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. csalódott a szociális szolgáltatásokkal 
kapcsolatos javaslatok elmaradása miatt; 
azon a véleményen van, hogy ezek a 
javaslatok nagyon távol vannak a Barroso 
úr által ígért minőségi kerettől;

2. csalódott a szociális szolgáltatásokkal 
kapcsolatos javaslatok elmaradása miatt; 
azon a véleményen van, hogy ezek a 
javaslatok nagyon távol vannak a Barroso 
úr által ígért minőségi kerettől; felhívja a 
Bizottságot, hogy sürgősen javítson a 
minőségi kereten és az azzal kapcsolatos 
javaslatokon is;

Or. en

Módosítás 15
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. csalódott a szociális szolgáltatásokkal 2. csalódott a magas színvonalú általános 
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kapcsolatos javaslatok elmaradása miatt;
azon a véleményen van, hogy ezek a 
javaslatok nagyon távol vannak a Barroso 
úr által ígért minőségi kerettől;

érdekű szociális szolgáltatásokkal 
kapcsolatos javaslatok elmaradása miatt;
azon a véleményen van, hogy ezek a 
javaslatok nagyon távol vannak a Barroso 
úr által ígért minőségi kerettől;

Or. en

Módosítás 16
Elizabeth Lynne

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy alkosson 
egyértelmű jogszabályt, amely az általános 
érdekű szociális szolgáltatásokat inkább 
az alapvető jogok, semmint a gazdasági 
szempontok alapján határozza meg, erősíti 
a szubszidiaritás és a helyi 
önkormányzatiság elvét, valamint kizárja 
az általános érdekű szociális 
szolgáltatásokat a piaci szabályok 
alkalmazása alól;

törölve

Or. en

Módosítás 17
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy alkosson 
egyértelmű jogszabályt, amely az általános 
érdekű szociális szolgáltatásokat inkább az 
alapvető jogok, semmint a gazdasági 
szempontok alapján határozza meg, erősíti 
a szubszidiaritás és a helyi 
önkormányzatiság elvét, valamint kizárja 
az általános érdekű szociális 
szolgáltatásokat a piaci szabályok 

3. felhívja a Bizottságot, hogy könnyítse 
meg az uniós szabályok alkalmazását 
azáltal, hogy tisztázza az általános érdekű 
szociális szolgáltatásokhoz nyújtott állami 
támogatás és a közbeszerzés belső piaccal 
való összeegyeztethetőségének feltételeit;
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alkalmazása alól;

Or. en

Módosítás 18
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy alkosson
egyértelmű jogszabályt, amely az általános 
érdekű szociális szolgáltatásokat inkább az 
alapvető jogok, semmint a gazdasági 
szempontok alapján határozza meg, erősíti 
a szubszidiaritás és a helyi 
önkormányzatiság elvét, valamint kizárja 
az általános érdekű szociális 
szolgáltatásokat a piaci szabályok 
alkalmazása alól;

3. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő egyértelmű jogalkotási javaslatokat a 
14. cikk és a 26. jegyzőkönyv alapján,
valamint az Alapjogi Chartával 
összhangban, amely tiszteletben tartja a 
szubszidiaritás Szerződésben 
meghatározott elvét, és gátolja a tagállami 
hatóságok, különösen a helyi és regionális 
hatóságok általános érdekű szolgáltatások 
nyújtásával kapcsolatos előjogait 
akadályozó uniós piaci szabályok 
megerősödését, valamint kifejezetten 
megvédi szerepüket az általános érdekű
szociális szolgáltatások nyújtása terén;

Or. en

Módosítás 19

Emilie Turunen

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy alkosson 
egyértelmű jogszabályt, amely az általános 
érdekű szociális szolgáltatásokat inkább az 
alapvető jogok, semmint a gazdasági 
szempontok alapján határozza meg, erősíti 
a szubszidiaritás és a helyi 
önkormányzatiság elvét, valamint kizárja 

3. felhívja a Bizottságot, hogy sürgősen
alkosson egyértelmű jogszabályt, amely az 
általános érdekű szociális szolgáltatásokat 
inkább az alapvető jogok, semmint a 
gazdasági szempontok alapján határozza 
meg, erősíti a szubszidiaritás és a helyi 
önkormányzatiság elvét, valamint kizárja 
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az általános érdekű szociális 
szolgáltatásokat a piaci szabályok 
alkalmazása alól;

az általános érdekű szociális 
szolgáltatásokat a piaci szabályok 
alkalmazásának hatálya alól; rámutat az 
érintett felek körében ez ügyben régóta 
folytatott párbeszédre, és felhívja a 
Bizottságot, hogy végre cselekedjen;

Or. en

Módosítás 20
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy alkosson 
egyértelmű jogszabályt, amely az általános 
érdekű szociális szolgáltatásokat inkább az 
alapvető jogok, semmint a gazdasági 
szempontok alapján határozza meg, erősíti 
a szubszidiaritás és a helyi 
önkormányzatiság elvét, valamint kizárja 
az általános érdekű szociális 
szolgáltatásokat a piaci szabályok 
alkalmazása alól;

3. felhívja a Bizottságot, hogy alkosson 
egyértelmű jogszabályt, amely az általános 
érdekű szociális szolgáltatásokat inkább az 
alapvető jogok, semmint a gazdasági 
szempontok alapján határozza meg, így 
valamennyi európai polgár számára 
egyetemes hozzáférést biztosítva és 
garantálva az általános érdekű szociális 
szolgáltatások magas színvonalát, erősíti a 
szubszidiaritás és a helyi 
önkormányzatiság elvét, valamint kizárja 
az általános érdekű szociális 
szolgáltatásokat a piaci szabályok 
alkalmazásának hatálya alól;

Or. en

Módosítás 21

Emilie Turunen

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3 a. felhívja a Bizottságot annak 
ösztönzésére és támogatására, hogy a 
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szociális gazdaság területén működő 
vállalkozások általános érdekű szociális 
szolgáltatásokat nyújtsanak;

Or. en

Módosítás 22
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3 a. felhívja a Bizottságot a szubszidiaritás 
elvének védelmére és arra, hogy 
tartózkodjon a koncessziókra vonatkozó 
irányelv előterjesztésétől, tekintettel a 
tagállamok között ezen a területen 
fennálló lényeges kulturális 
különbségekre;

Or. en

Módosítás 23
Sari Essayah

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. kötelező erejű szociális záradék 
belefoglalását kéri az egységes piacról 
szóló valamennyi fontos jogszabályba 
annak biztosítása céljából, hogy a
versenyszabályok tiszteletben tartsák az 
alapvető jogokat, valamint a kollektív 
fellépéshez és a munkabeszüntetéshez 
való jog védelme és fenntartása céljából a 
négy alapvető szabadságjog keretében;
külön szociális kollégium létrehozását 
kéri a Bíróságon belül olyan bírákkal, 
akik munkajogra és szociális jogra 
szakosodtak;

4. kéri a Bizottságot, hogy a 29. javaslat 
szerint biztosítsa, hogy az egységes piaccal 
kapcsolatos valamennyi jogszabályban 
kerüljenek figyelembevételre az alapvető
jogok és azok megfelelő alkalmazása;
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Or. en

Módosítás 24
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. kötelező erejű szociális záradék 
belefoglalását kéri az egységes piacról 
szóló valamennyi fontos jogszabályba 
annak biztosítása céljából, hogy a
versenyszabályok tiszteletben tartsák az 
alapvető jogokat, valamint a kollektív 
fellépéshez és a munkabeszüntetéshez való 
jog védelme és fenntartása céljából a négy 
alapvető szabadságjog keretében; külön 
szociális kollégium létrehozását kéri a 
Bíróságon belül olyan bírákkal, akik 
munkajogra és szociális jogra 
szakosodtak;

4. kéri, hogy valamennyi jogalkotási 
javaslatban kerüljön figyelembevételre az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9. cikke, különös tekintettel a
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint a
növekedésre és a foglalkoztatásra 
vonatkozó uniós célokra;

Or. en

Módosítás 25

Emilie Turunen

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. kötelező erejű szociális záradék 
belefoglalását kéri az egységes piacról 
szóló valamennyi fontos jogszabályba 
annak biztosítása céljából, hogy a 
versenyszabályok tiszteletben tartsák az 
alapvető jogokat, valamint a kollektív 
fellépéshez és a munkabeszüntetéshez való 
jog védelme és fenntartása céljából a négy 

4. kötelező erejű szociális záradék 
belefoglalását kéri az egységes piacról 
szóló valamennyi érintett jogszabályba 
annak biztosítása céljából, hogy a 
versenyszabályok ne legyenek 
fontosabbak, mint az alapvető jogok, 
valamint valamennyi alapvető jog, többek 
között a kollektív fellépéshez és a 
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alapvető szabadságjog keretében; külön 
szociális kollégium létrehozását kéri a 
Bíróságon belül olyan bírákkal, akik 
munkajogra és szociális jogra szakosodtak;

munkabeszüntetéshez való jog védelme és 
fenntartása céljából a négy alapvető 
szabadságjog keretében; felkéri a 
Bíróságot, hogy vizsgálja meg külön 
szociális kollégium létrehozását a 
Bíróságon belül olyan bírákkal, akik 
munkajogra és szociális jogra szakosodtak;
felkéri a Bíróságot, hogy eljárásait tegye 
átláthatóbbá, különösen a bírák 
kinevezése és az ügyek elosztása 
tekintetében; rámutat arra, hogy az 
Alapjogi Chartában foglalt jogok 
tiszteletben tartásának biztosítására 
elemezni kell nemcsak valamennyi 
javasolt jogszabály, hanem a már 
elfogadott jogszabályok társadalmi 
hatását is;

Or. en

Módosítás 26
Pervenche Berès

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. kötelező erejű szociális záradék 
belefoglalását kéri az egységes piacról 
szóló valamennyi fontos jogszabályba 
annak biztosítása céljából, hogy a 
versenyszabályok tiszteletben tartsák az 
alapvető jogokat, valamint a kollektív 
fellépéshez és a munkabeszüntetéshez való 
jog védelme és fenntartása céljából a négy 
alapvető szabadságjog keretében; külön 
szociális kollégium létrehozását kéri a 
Bíróságon belül olyan bírákkal, akik 
munkajogra és szociális jogra szakosodtak;

4. sajnálja, hogy nem kerül sor jelentős 
társadalmi hatásvizsgálatokra a 
Lisszaboni Szerződés 9. cikkében foglalt 
új, átfogó szociális záradék alapján; 
kötelező erejű szociális záradék 
belefoglalását kéri az egységes piacról 
szóló valamennyi érintett jogszabályba 
annak biztosítása céljából, hogy az uniós 
szakpolitikák, nevezetesen a 
versenyszabályok hozzájáruljanak a 
szociális előrelépéshez, tiszteletben tartsák 
az alapvető jogokat, valamint a kollektív 
fellépéshez és a munkabeszüntetéshez való 
jog védelme és fenntartása céljából a négy 
alapvető szabadságjog keretében; külön 
szociális kollégium létrehozását kéri a 
Bíróságon belül olyan bírákkal, akik 
munkajogra és szociális jogra szakosodtak;
úgy véli, hogy e tekintetben végre kell 
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hajtani a 29. javaslatot;

Or. en

Módosítás 27
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. kötelező erejű szociális záradék
belefoglalását kéri az egységes piacról 
szóló valamennyi fontos jogszabályba 
annak biztosítása céljából, hogy a
versenyszabályok tiszteletben tartsák az 
alapvető jogokat, valamint a kollektív 
fellépéshez és a munkabeszüntetéshez való
jog védelme és fenntartása céljából a négy 
alapvető szabadságjog keretében; külön 
szociális kollégium létrehozását kéri a 
Bíróságon belül olyan bírákkal, akik 
munkajogra és szociális jogra szakosodtak;

4. kötelező erejű átfogó szociális záradék
megalkotását kéri egy olyan rendelet 
formájában, amely kifejezetten előírja,
hogy a gazdasági szabadságjogok
tiszteletben tartsák az alapvető szociális
jogokat, ütközések esetén elsőbbséget 
biztosítva az alapvető szociális jogoknak,
valamint védi és fenntartja a kollektív 
fellépéshez és a munkabeszüntetéshez való
jogot; külön szociális kollégium 
létrehozását kéri a Bíróságon belül olyan 
bírákkal, akik munkajogra és szociális 
jogra szakosodtak;

Or. en

Módosítás 28
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. kötelező erejű szociális záradék 
belefoglalását kéri az egységes piacról 
szóló valamennyi fontos jogszabályba 
annak biztosítása céljából, hogy a 
versenyszabályok tiszteletben tartsák az 
alapvető jogokat, valamint a kollektív 
fellépéshez és a munkabeszüntetéshez való 
jog védelme és fenntartása céljából a négy 
alapvető szabadságjog keretében; külön 
szociális kollégium létrehozását kéri a 

4. a szociális előrelépésről szóló záradék 
belefoglalást kéri a Lisszaboni 
Szerződésbe, valamint kötelező erejű 
szociális záradék belefoglalását kéri az 
egységes piacról szóló valamennyi érintett
jogszabályba annak biztosítása céljából, 
hogy a versenyszabályok ne aknázzák alá
az alapvető jogokat, valamint a kollektív 
fellépéshez és a munkabeszüntetéshez való 
jog védelme és fenntartása céljából a négy 



AM\854931HU.doc 17/45 PE456.899v01-00

HU

Bíróságon belül olyan bírákkal, akik 
munkajogra és szociális jogra szakosodtak;

alapvető szabadságjog keretében; külön 
szociális kollégium létrehozását kéri a 
Bíróságon belül olyan bírákkal, akik 
munkajogra és szociális jogra szakosodtak;

Or. en

Módosítás 29
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. kötelező erejű szociális záradék 
belefoglalását kéri az egységes piacról 
szóló valamennyi fontos jogszabályba 
annak biztosítása céljából, hogy a 
versenyszabályok tiszteletben tartsák az 
alapvető jogokat, valamint a kollektív 
fellépéshez és a munkabeszüntetéshez való 
jog védelme és fenntartása céljából a négy 
alapvető szabadságjog keretében; külön 
szociális kollégium létrehozását kéri a 
Bíróságon belül olyan bírákkal, akik 
munkajogra és szociális jogra szakosodtak;

4. kötelező erejű szociális záradék 
belefoglalását kéri az egységes piacról 
szóló valamennyi jogszabályba annak 
biztosítása céljából, hogy a 
versenyszabályok tiszteletben tartsák az 
alapvető jogokat, valamint a kollektív 
alkuhoz, a munkabeszüntetéshez való jog 
és az egyesülési jog biztosítása és 
fenntartása céljából a négy alapvető 
szabadságjog keretében; külön szociális 
kollégium létrehozását kéri a Bíróságon 
belül olyan bírákkal, akik munkajogra és 
szociális jogra szakosodtak;

Or. en

Módosítás 30
Pervenche Berès

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4 a. üdvözli a Bizottság elkötelezettségét 
egy transzeurópai közlekedési hálózat 
mellett a 26. javaslatban és az energetikai 
infrastruktúrák mellett a 27. javaslatban, 
de úgy véli, hogy a Bizottságnak, 
amelynek feladata az általános európai 
érdek meghatározása és megvédése, 
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elsődleges célként kezdeményezési jogával 
összhangban el kell köteleznie magát az 
Unió nevében történő fellépésre azokon a 
területeken, ahol megosztott 
hatáskörökkel vagy hatáskörrel 
rendelkezik a tagállamok fellépéseinek 
összehangolására, ahelyett, hogy csupán 
korlátozza a piaci és állami szereplők 
fellépését;

Or. en

Módosítás 31
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4 a. a Bizottságnak az Alapjogi Charta 
hatékony végrehajtásával kapcsolatos új 
stratégiájára (29. javaslat) és a 
Szerződésnek a bővítés következő körével 
összefüggésben történő további 
változtatásaival kapcsolatos vitára való 
tekintettel ragaszkodik egy szociális 
előrelépésről szóló záradék bevezetéséhez 
az EU elsődleges jogába, amely kimondja, 
hogy általában az alapvető jogok, 
valamint a sztrájkhoz és az együttes 
fellépéshez, a kollektív alkuhoz stb. való 
jog mindig elsőbbséget élvez a belső piac 
„alapvető szabadságjogaihoz” képest;

Or. en

Módosítás 32
Françoise Castex

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4 a. üdvözli a 29. javaslatot és a Bizottság 
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hajlandóságát arra, hogy végrehajtsa az 
Alapjogi Chartát és a szociális záradékot 
(az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9. cikke); ragaszkodik ahhoz, 
hogy ezek az intézkedések hatékonyak 
legyenek; kéri, hogy a jogszabályok 
szociális hatását ne csak a Bizottság 
elemezze, hanem kérje ki a Parlament, 
egyéb uniós intézmények és szociális 
partnerek véleményét is;

Or. en

Módosítás 33
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4 a. üdvözli az európai rádióspektrummal 
kapcsolatos cselekvési tervről szóló 
határozatra irányuló javaslatot, 
különösen a digitális hozadék 800 MHz-es 
sávjának 2013-ig történő felszabadítását a 
vidéki területek széles sávú lefedettsége és 
a mindenki számára biztosított gyors 
internet-hozzáférés lehetővé tétele 
érdekében;

Or. en

Módosítás 34
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. a munkavállalók kiküldetéséről szóló 
96/71/EK irányelv1 felülvizsgálatát kéri a 
tagállamok munkaügyi normáinak és
szociális partnerek közötti 
kapcsolatrendszereinek – beleértve a

5. üdvözli a munkavállalók kiküldetéséről 
szóló 96/71/EK irányelv végrehajtására 
vonatkozóan bejelentett jogalkotási 
kezdeményezést, amelynek célja a 
kiküldött munkavállalókat megillető jogok 
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kollektív tárgyalást és a kollektív fellépés 
különböző formáit – védelme és a 
minimálbérre való egyszerű hivatkozás 
helyett az egyenlő munkáért egyenlő 
díjazás elvének fenntartása érdekében;

tiszteletben tartásának biztosítása és a
nemzeti hatóságok és vállalkozások 
kötelezettségeinek biztosítása; felkéri a
tagállamokat, hogy orvosolják a 96/71/EK 
irányelv végrehajtása és alkalmazása 
tekintetében tapasztalható 
hiányosságokat;

Or. en

Módosítás 35
Sari Essayah

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. a munkavállalók kiküldetéséről szóló 
96/71/EK irányelv1 felülvizsgálatát kéri a 
tagállamok munkaügyi normáinak és 
szociális partnerek közötti 
kapcsolatrendszereinek – beleértve a 
kollektív tárgyalást és a kollektív fellépés 
különböző formáit – védelme és a 
minimálbérre való egyszerű hivatkozás 
helyett az egyenlő munkáért egyenlő 
díjazás elvének fenntartása érdekében;

5. a munkavállalók kiküldetéséről szóló 
96/71/EK irányelv1 végrehajtásának a 30. 
javaslat szerinti felülvizsgálatát kéri a 
tagállamok munkaügyi normáinak és 
szociális partnerek közötti 
kapcsolatrendszereinek – beleértve a 
kollektív tárgyalást és a kollektív fellépés 
különböző formáit – védelme és az egyenlő 
munkáért egyenlő díjazás elvének 
fenntartása érdekében;

Or. en

Módosítás 36
Elizabeth Lynne

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. a munkavállalók kiküldetéséről szóló 
96/71/EK irányelv1 felülvizsgálatát kéri a 
tagállamok munkaügyi normáinak és 
szociális partnerek közötti 
kapcsolatrendszereinek – beleértve a 
kollektív tárgyalást és a kollektív fellépés 
különböző formáit – védelme és a 

5. a munkavállalók kiküldetéséről szóló 
96/71/EK irányelv1 felülvizsgálatát kéri a 
tagállamok munkaügyi normáinak és 
szociális partnerek közötti 
kapcsolatrendszereinek – beleértve a 
kollektív tárgyalást és a kollektív fellépés 
különböző formáit – védelme érdekében;
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minimálbérre való egyszerű hivatkozás 
helyett az egyenlő munkáért egyenlő 
díjazás elvének fenntartása érdekében;

Or. en

Módosítás 37
Pervenche Berès

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. a munkavállalók kiküldetéséről szóló 
96/71/EK irányelv1 felülvizsgálatát kéri a 
tagállamok munkaügyi normáinak és 
szociális partnerek közötti 
kapcsolatrendszereinek – beleértve a 
kollektív tárgyalást és a kollektív fellépés 
különböző formáit – védelme és a 
minimálbérre való egyszerű hivatkozás 
helyett az egyenlő munkáért egyenlő 
díjazás elvének fenntartása érdekében;

5. azon a véleményen van, hogy a 30. 
javaslat nem megy elég messzire és a 
munkavállalók kiküldetéséről szóló 
96/71/EK irányelv1 felülvizsgálatát kéri a 
tagállamok munkaügyi normáinak és 
szociális partnerek közötti 
kapcsolatrendszereinek – beleértve a 
kollektív tárgyalást és a kollektív fellépés 
különböző formáit – védelme és a 
minimálbérre való egyszerű hivatkozás 
helyett az egyenlő munkáért egyenlő 
díjazás elvének fenntartása érdekében;

Or. en

Módosítás 38
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. a munkavállalók kiküldetéséről szóló 
96/71/EK irányelv1 felülvizsgálatát kéri a 
tagállamok munkaügyi normáinak és 
szociális partnerek közötti 
kapcsolatrendszereinek – beleértve a 
kollektív tárgyalást és a kollektív fellépés 
különböző formáit – védelme és a 
minimálbérre való egyszerű hivatkozás 
helyett az egyenlő munkáért egyenlő 

5. a munkavállalók kiküldetéséről szóló 
96/71/EK irányelv1 felülvizsgálatát kéri a 
tagállamok munkaügyi normáinak és 
szociális partnerek közötti 
kapcsolatrendszereinek védelme, a 
munkavégzés helye szerinti országban 
érvényben lévő munkaügyi normákra és 
munkafeltételekre vonatkozó szabályozási 
keret tiszteletben tartásának visszaállítása
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díjazás elvének fenntartása érdekében; – beleértve a kollektív tárgyalást és a
kollektív fellépés különböző formáit – és a 
minimumnormákra való egyszerű 
hivatkozás helyett az egyenlő munkáért 
egyenlő díjazás elvének fenntartása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 39
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. a munkavállalók kiküldetéséről szóló 
96/71/EK irányelv1 felülvizsgálatát kéri a 
tagállamok munkaügyi normáinak és 
szociális partnerek közötti 
kapcsolatrendszereinek – beleértve a 
kollektív tárgyalást és a kollektív fellépés 
különböző formáit – védelme és a 
minimálbérre való egyszerű hivatkozás 
helyett az egyenlő munkáért egyenlő 
díjazás elvének fenntartása érdekében;

5. a munkavállalók kiküldetéséről szóló 
96/71/EK irányelv1 felülvizsgálatát kéri a 
tagállamok munkaügyi normáinak és 
szociális partnerek közötti 
kapcsolatrendszereinek – beleértve a 
kollektív tárgyalást és a kollektív fellépés 
különböző formáit – védelme és a 
minimálbérre való egyszerű hivatkozás 
helyett az ugyanazon a munkahelyen
egyenlő munkáért egyenlő díjazásnak az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 18. és 157. cikkében foglalt elve 
fenntartása érdekében;

Or. en

Módosítás 40

Emilie Turunen

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. a munkavállalók kiküldetéséről szóló 
96/71/EK irányelv1 felülvizsgálatát kéri a 
tagállamok munkaügyi normáinak és 

5. a munkavállalók kiküldetéséről szóló 
96/71/EK irányelv1 célzott felülvizsgálatát 
kéri a tagállamok munkaügyi normáinak és 
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szociális partnerek közötti 
kapcsolatrendszereinek – beleértve a 
kollektív tárgyalást és a kollektív fellépés 
különböző formáit – védelme és a 
minimálbérre való egyszerű hivatkozás 
helyett az egyenlő munkáért egyenlő 
díjazás elvének fenntartása érdekében;

szociális partnerek közötti 
kapcsolatrendszereinek – beleértve a 
kollektív tárgyalást és a kollektív fellépés 
különböző formáit – védelme és a 
minimálbérre való egyszerű hivatkozás 
helyett az ugyanazon a munkahelyen
egyenlő munkáért egyenlő díjazás elvének 
fenntartása érdekében; kéri, hogy 
valamennyi ezzel kapcsolatos jogszabály 
tartsa tiszteletben, hogy a munkaügyi 
normák meghatározására a munkavégzés 
helyének megfelelően kerül sor;

Or. en

Módosítás 41
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. a munkavállalók kiküldetéséről szóló 
96/71/EK irányelv1 felülvizsgálatát kéri a 
tagállamok munkaügyi normáinak és 
szociális partnerek közötti 
kapcsolatrendszereinek – beleértve a 
kollektív tárgyalást és a kollektív fellépés 
különböző formáit – védelme és a 
minimálbérre való egyszerű hivatkozás 
helyett az egyenlő munkáért egyenlő 
díjazás elvének fenntartása érdekében;

5. a munkavállalók kiküldetéséről szóló 
96/71/EK irányelv1 felülvizsgálatát kéri a 
tagállamok munkaügyi normáinak és 
szociális partnerek közötti 
kapcsolatrendszereinek – beleértve a 
kollektív tárgyalást és a kollektív fellépés 
különböző formáit – védelme és a 
minimálbérre való egyszerű hivatkozás 
helyett az ugyanazon a munkahelyen vagy 
helyszínen egyenlő munkáért egyenlő 
díjazás elvének fenntartása érdekében;

Or. en

Módosítás 42
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. a munkavállalók kiküldetéséről szóló 5. a munkavállalók kiküldetéséről szóló 
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96/71/EK irányelv1 felülvizsgálatát kéri a 
tagállamok munkaügyi normáinak és 
szociális partnerek közötti 
kapcsolatrendszereinek – beleértve a 
kollektív tárgyalást és a kollektív fellépés 
különböző formáit – védelme és a 
minimálbérre való egyszerű hivatkozás 
helyett az egyenlő munkáért egyenlő 
díjazás elvének fenntartása érdekében;

96/71/EK irányelv1 felülvizsgálatát kéri a 
tagállamok munkaügyi normáinak és 
szociális partnerek közötti 
kapcsolatrendszereinek – beleértve a 
kollektív tárgyalást és a kollektív fellépés 
különböző formáit – védelme és a 
minimálbérre való egyszerű hivatkozás 
helyett az ugyanazon a munkahelyen
egyenlő munkáért egyenlő díjazás elvének 
fenntartása érdekében a munkavállalók 
országok közötti mozgásának, valamint a 
szakértelem és a bevált gyakorlat 
cseréjének ösztönzésére;

Or. en

Módosítás 43

Emilie Turunen

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5 b. kéri a Bizottságot, hogy kezdje meg a 
„szociális dömping” nevű jelenség széles 
körű vizsgálatát a belső piacon érvényben 
lévő fizetések és munkafeltételek terén;
hangsúlyozza, hogy a szociális 
partnereknek és a nemzeti munkaügyi 
felügyeleti hatóságoknak kulcsfontosságú 
szerepet kell játszaniuk ebben a 
vizsgálatban; azt várja a Bizottságtól, 
hogy új jogi lépéseket vagy adott esetben 
további végrehajtási intézkedéseket 
javasoljon;

Or. en

Módosítás 44
Françoise Castex

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

5 a. üdvözli a képesítések elismeréséről és 
a gyűjtött tapasztalatok 
figyelembevételéről szóló 32. és 35. 
javaslatot; kéri ezek belefoglalását az 
európai képesítési keretrendszerbe, és az 
egyes tagállamok eljárásainak 
megfelelően figyelembevételüket az 
ágazati és/vagy vállalati kollektív 
szerződésekben;

Or. en

Módosítás 45
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a második pilléres 
nyugdíjrendszerek bármiféle 
átalakításának a megfelelő nyugdíjakat 
biztosító első pillér megerősítését és 
kiegészítését kell céloznia; emlékezteti a
Bizottságot arra, hogy sok tagállamban jól 
működő első pilléres rendszer létezik; 
sürgeti a Bizottságot, hogy ezt vegye 
figyelembe és használja fel mintaként 
ezeket a példákat az EU-n belül;

6. úgy véli, hogy a nyugdíjrendszereket 
általában továbbra is nemzeti szinten kell 
szabályozni, a szubszidiaritás elvének 
megfelelően; azonban felhívja a 
tagállamokat, hogy hatékonyabban 
hangolják össze nyugdíjpolitikájukat és 
európai szinten osszák meg egymással a 
bevált gyakorlatokat, hogy 
felülkerekedjenek a közös pénzügyi és 
népesedésügyi kihívásokon; felhívja a
Bizottságot és a tagállamokat, hogy
tegyenek előrelépéseket az EU-n belül
mozgó munkavállalókat megillető 
nyugdíjjogosultságok átvihetőségének 
javítása terén;

Or. en

Módosítás 46
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
6 bekezdés 



PE456.899v01-00 26/45 AM\854931HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a második pilléres 
nyugdíjrendszerek bármiféle átalakításának 
a megfelelő nyugdíjakat biztosító első 
pillér megerősítését és kiegészítését kell 
céloznia; emlékezteti a Bizottságot arra, 
hogy sok tagállamban jól működő első 
pilléres rendszer létezik; sürgeti a 
Bizottságot, hogy ezt vegye figyelembe és 
használja fel mintaként ezeket a példákat 
az EU-n belül;

6. hangsúlyozza, hogy a második pilléres 
nyugdíjrendszerek bármiféle átalakításának 
a tagállamok hatáskörébe kell tartoznia és 
a megfelelő nyugdíjakat biztosító első 
pillér megerősítését és kiegészítését kell 
céloznia; emlékezteti a Bizottságot arra, 
hogy sok tagállamban jól működő első 
pilléres rendszer létezik; sürgeti a 
Bizottságot, hogy ezt vegye figyelembe és 
használja fel mintaként ezeket a példákat 
az EU-n belül;

Or. en

Módosítás 47

Emilie Turunen

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a második pilléres 
nyugdíjrendszerek bármiféle átalakításának 
a megfelelő nyugdíjakat biztosító első 
pillér megerősítését és kiegészítését kell 
céloznia; emlékezteti a Bizottságot arra, 
hogy sok tagállamban jól működő első 
pilléres rendszer létezik; sürgeti a 
Bizottságot, hogy ezt vegye figyelembe és 
használja fel mintaként ezeket a példákat 
az EU-n belül;

6. úgy véli, hogy a második pilléres 
nyugdíjrendszerek bármiféle átalakításának 
a megfelelő nyugdíjakat biztosító első 
pillér megerősítését és kiegészítését kell 
céloznia; emlékezteti a Bizottságot arra, 
hogy sok tagállamban jól működő első 
pilléres rendszer létezik; sürgeti a 
Bizottságot, hogy ezt vegye figyelembe és 
használja fel mintaként ezeket a példákat 
az EU-n belül; hangsúlyozza, hogy a 
gazdasági válságot, a demográfiai 
változást és a mobil munkavállalók 
problémáit nem szabad kifogásként 
felhasználni a nyugdíjjogosultság első 
pillére elsőbbségének és fontosságának 
megkérdőjelezésére, különösen a 
szegénység megelőzése tekintetében;

Or. en
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Módosítás 48
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a második pilléres 
nyugdíjrendszerek bármiféle átalakításának 
a megfelelő nyugdíjakat biztosító első 
pillér megerősítését és kiegészítését kell 
céloznia; emlékezteti a Bizottságot arra, 
hogy sok tagállamban jól működő első 
pilléres rendszer létezik; sürgeti a 
Bizottságot, hogy ezt vegye figyelembe és 
használja fel mintaként ezeket a példákat 
az EU-n belül;

6. úgy véli, hogy a második pilléres 
nyugdíjrendszerek bármiféle átalakításának 
a megfelelő nyugdíjakat biztosító első 
pillér megerősítését és kiegészítését kell 
céloznia; emlékezteti a Bizottságot arra, 
hogy sok tagállamban jól működő első 
pilléres rendszer létezik; sürgeti a 
Bizottságot, hogy ezt vegye figyelembe és 
használja fel mintaként ezeket a példákat 
az EU-n belül; kéri, hogy a Bizottság 
értékelje a nyugdíjalapokat érintő 
különböző szabályok szükségességét és a 
nyugdíjjogosultságok átvihetősége 
javításának szükségességét, ideértve
munkahelyváltáskor a vállalati nyugdíj 
hordozhatóságát is; felszólítja a 
Bizottságot, hogy – a szociális partnereket 
időben bevonva a folyamatba – erősítse 
meg a nyugdíjrendszerek, befektetési 
stratégiáik és fizetőképességük 
átláthatóságára vonatkozó szabályozást;

Or. en

Módosítás 49
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a második pilléres 
nyugdíjrendszerek bármiféle átalakításának 
a megfelelő nyugdíjakat biztosító első 
pillér megerősítését és kiegészítését kell 
céloznia; emlékezteti a Bizottságot arra, 
hogy sok tagállamban jól működő első 
pilléres rendszer létezik; sürgeti a 

6. úgy véli, hogy a második pilléres 
nyugdíjrendszerek bármiféle átalakításának 
a megfelelő nyugdíjakat biztosító első 
pillér megerősítését és kiegészítését kell 
céloznia; fontosnak véli továbbá 
adóösztönzők biztosítását a harmadik 
pillér igénybevételéért, amely nem 
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Bizottságot, hogy ezt vegye figyelembe és 
használja fel mintaként ezeket a példákat 
az EU-n belül;

tekintendő a másik két pillér 
alternatívájának; emlékezteti a Bizottságot 
arra, hogy sok tagállamban jól működő 
első pilléres rendszer létezik; sürgeti a 
Bizottságot, hogy ezt vegye figyelembe és 
használja fel mintaként ezeket a példákat 
az EU-n belül;

Or. en

Módosítás 50
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a második pilléres 
nyugdíjrendszerek bármiféle átalakításának 
a megfelelő nyugdíjakat biztosító első 
pillér megerősítését és kiegészítését kell 
céloznia; emlékezteti a Bizottságot arra, 
hogy sok tagállamban jól működő első 
pilléres rendszer létezik; sürgeti a 
Bizottságot, hogy ezt vegye figyelembe és 
használja fel mintaként ezeket a példákat 
az EU-n belül;

6. úgy véli, hogy a második pilléres 
nyugdíjrendszerek bármiféle átalakításának 
a megfelelő nyugdíjakat biztosító első 
pillér megerősítését és kiegészítését kell 
céloznia; emlékezteti a Bizottságot arra, 
hogy sok tagállamban jól működő első 
pilléres rendszer létezik, és hogy ennek 
szerepét garantálni, nem pedig közvetett 
módon aláásni kell; sürgeti a Bizottságot, 
hogy ezt vegye figyelembe és használja fel 
mintaként ezeket a példákat az EU-n belül;

Or. en

Módosítás 51
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6 a. erőteljesen bírálja a Bizottság azon 
szándékát, hogy a finanszírozott 
rendszereknek – nemcsak a 
foglalkoztatóinyugdíj-rendszereknek, 
hanem a magánnyugdíjrendszerek számos 
változatának, életbiztosításoknak stb., 
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amelyeket nyilvánvalóan tájékoztatni kell 
a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézményekről szóló irányelv (IORP) 
javasolt felülvizsgálatáról – „a nyugdíjak 
belső piacának megerősítése” révén 
adjanak új lendületet; erőteljesen bírálja, 
hogy az IORP-irányelv megnyitotta a 
foglalkoztatóinyugdíj-rendszerek által 
nyújtott szolgáltatások piacát a verseny 
előtt és a prudenciális szabályozás 
tekintetében nagymértékben liberalizálta a 
követelményeket;

Or. en

Módosítás 52
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6 b. véleménye szerint a finanszírozott 
rendszerek egészséges eszközeit 
lépésenként kell az állami 
nyugdíjrendszerekbe újraintegrálni –
ahogyan azt Argentína is tette – az 
újraelosztás fokozása érdekében, 
előmozdítandó az időskori szegénység 
megelőzésének és az életszínvonal 
fenntartásának kettős célját a 
nyugdíjrendszerek keresetalapú 
összetevője vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 53
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6 a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
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vizsgálja felül a közbeszerzési 
irányelveket, hogy a tagállamok 
magasabb szociális és gazdasági 
normákat tudjanak elfogadni és 
végrehajtani nemzeti vagy helyi szinten;

Or. en

Módosítás 54
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
valódi szerkezetátalakítási stratégiát,
amely tevékenyen bevon valamennyi 
érintett felet, beleértve a munkavállalókat 
és képviselőiket is; azon a véleményen 
van, hogy a tájékoztatási és konzultációs 
eljárások hozzátartoznak a vállalatokon 
belüli valamennyi tevékenységi területhez, 
a vállalat által hozott stratégiai 
döntésekhez és választásokhoz és azok 
foglalkoztatásra gyakorolt hatásának 
előzetes értékeléséhez;

7. felhívja a Bizottságot, hogy kezdjen 
konzultációt a szociális partnerekkel az 
ipari szerkezetátalakításra való felkészülés 
európai mechanizmusának létrehozása 
érdekében, hogy a forrásokat 
hatékonyabban lehessen átirányítani a 
felemelkedő ágazatokba, és a 
munkavállalóknak több és jobb 
lehetőségeket tudjanak kínálni;

Or. en

Módosítás 55
Sari Essayah

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
valódi szerkezetátalakítási stratégiát, amely 
tevékenyen bevon valamennyi érintett 
felet, beleértve a munkavállalókat és 
képviselőiket is; azon a véleményen van, 
hogy a tájékoztatási és konzultációs 
eljárások hozzátartoznak a vállalatokon 
belüli valamennyi tevékenységi területhez, 

7. felhívja a Bizottságot, hogy a 32. 
javaslat szerint vizsgálja meg a
szerkezetátalakítási stratégiát, hogy
valamennyi érintett felet, beleértve a 
munkavállalókat és képviselőiket is, 
aktívan bevonják a konzultációba; azon a 
véleményen van, hogy a
szerkezetátalakítási stratégiában a
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a vállalat által hozott stratégiai 
döntésekhez és választásokhoz és azok 
foglalkoztatásra gyakorolt hatásának 
előzetes értékeléséhez;

tájékoztatási és konzultációs eljárások
elsősorban a vállalatokon belüli döntések 
munkavállalókra gyakorolt potenciális
hatásának előzetes értékelésére 
vonatkoznak, biztosítva ugyanakkor, hogy 
a bizalmas adatok a versenytársak előtt 
titokban maradjanak;

Or. en

Módosítás 56
Pervenche Berès

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon 
ki valódi szerkezetátalakítási stratégiát, 
amely tevékenyen bevon valamennyi
érintett felet, beleértve a munkavállalókat 
és képviselőiket is; azon a véleményen van, 
hogy a tájékoztatási és konzultációs 
eljárások hozzátartoznak a vállalatokon 
belüli valamennyi tevékenységi területhez, 
a vállalat által hozott stratégiai döntésekhez 
és választásokhoz és azok foglalkoztatásra 
gyakorolt hatásának előzetes értékeléséhez;

7. valódi szerkezetátalakítási stratégiára 
szólít fel; ennélfogva üdvözli a 32. 
javaslatot és konzultációra szólítja fel a
Bizottságot a szociális párbeszédet, az 
előzetes értékelést és az időben történő 
kommunikációt, az érintett felek 
bevonását és a szakmai átmenetet 
mindenki számára biztosító, a változás 
egészségügyi dimenzióját és a 
foglalkoztatást figyelembe vevő 
magatartási kódexre vonatkozó javaslatok 
figyelembevétele érdekében; azon a 
véleményen van, hogy a tájékoztatási és 
konzultációs eljárások hozzátartoznak a 
vállalatokon belüli valamennyi 
tevékenységi területhez, a vállalat által 
hozott stratégiai döntésekhez és 
választásokhoz és azok foglalkoztatásra 
gyakorolt hatásának előzetes értékeléséhez;

Or. en

Módosítás 57
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
7 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon 
ki valódi szerkezetátalakítási stratégiát, 
amely tevékenyen bevon valamennyi 
érintett felet, beleértve a munkavállalókat 
és képviselőiket is; azon a véleményen van, 
hogy a tájékoztatási és konzultációs 
eljárások hozzátartoznak a vállalatokon 
belüli valamennyi tevékenységi területhez, 
a vállalat által hozott stratégiai döntésekhez 
és választásokhoz és azok foglalkoztatásra 
gyakorolt hatásának előzetes értékeléséhez;

7. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon 
ki valódi szerkezetátalakítási stratégiát, 
amely tevékenyen bevon valamennyi 
érintett felet, beleértve a munkavállalókat 
és képviselőiket is; azon a véleményen van, 
hogy a tájékoztatási és konzultációs 
eljárások hozzátartoznak a vállalatokon 
belüli valamennyi tevékenységi területhez, 
a vállalat által hozott stratégiai döntésekhez 
és választásokhoz és azok foglalkoztatásra 
gyakorolt hatásának előzetes értékeléséhez;
véleménye szerint ezt a bevonást ki kell 
terjeszteni az egységes piaci 
intézkedéscsomag valamennyi politikai és 
jogalkotási kezdeményezésére;

Or. en

Módosítás 58
Rovana Plumb

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7 a. úgy véli, hogy az egységes piaci 
stratégiának meg kell erősítenie a 
társadalmi jólétet és a munkavállalók 
jogait, valamint tisztességes 
munkakörülményeket kell biztosítania 
valamennyi uniós polgár számára;

Or. en

Módosítás 59
Françoise Castex

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új) 



AM\854931HU.doc 33/45 PE456.899v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

7 a. tudomásul veszi, hogy a Bizottság 
hajlandó hatékonyabban támogatni a 
szociális párbeszédet és javítani a 
döntések átláthatóságát és a demokráciát;
hangsúlyozza, hogy ezt a hajlandóságot 
konkrét kezdeményezésekkel kell 
alátámasztani; felszólít az európai üzemi 
tanácsok fejlesztésére és az ipari 
ágazatokban közös bizottságok 
létrehozásának támogatására, amelyek 
felhatalmazást kapnak a gazdasági 
szerkezetátalakítással kapcsolatos 
beruházásokhoz kapcsolódó ügyek 
kezelésére;

Or. en

Módosítás 60
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy felülvizsgálja a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK 
irányelvet2, továbbá üdvözli egy olyan 
szakmai kártya bevezetését, amely a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
szabályok betartása mellett – a 
legminimálisabb esetben – adatokat 
tartalmazna a képesítésekről, a 
munkatapasztalatról és az adózási 
szabályok betartásáról; javasolja az egyéni 
készségekről szóló útlevél és a szakmai 
kártya egyesítésének megfontolását, hogy 
uniós szinten egyetlen egységes kártya 
létezzen;

8. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy felülvizsgálja a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvet, 
továbbá üdvözli egy olyan szakmai kártya 
bevezetését, amely a személyes adatok 
védelmére vonatkozó szabályok betartása 
mellett – a legminimálisabb esetben –
adatokat tartalmazna a képesítésekről, a 
munkatapasztalatról és az adózási 
szabályok betartásáról; javasolja az egyéni 
készségekről szóló útlevél és a szakmai 
kártya egyesítésének megfontolását, hogy 
uniós szinten egyetlen egységes kártya 
létezzen; hangsúlyozza a szakmai 
kártyában rejlő lehetőségeket az európai 
szürke gazdaság/be nem jelentett munka 
elleni küzdelemben;

Or. en
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Módosítás 61
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy felülvizsgálja a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK 
irányelvet2, továbbá üdvözli egy olyan 
szakmai kártya bevezetését, amely a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
szabályok betartása mellett – a 
legminimálisabb esetben – adatokat
tartalmazna a képesítésekről, a 
munkatapasztalatról és az adózási 
szabályok betartásáról; javasolja az egyéni 
készségekről szóló útlevél és a szakmai 
kártya egyesítésének megfontolását, hogy 
uniós szinten egyetlen egységes kártya 
létezzen;

8. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy felülvizsgálja a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK 
irányelvet2, továbbá hogy fontolóra veszi
egy olyan szakmai kártya bevezetését, 
amely a személyes adatok védelmére 
vonatkozó szabályok betartása mellett – a 
legminimálisabb esetben – adatokat
tartalmazhatna többek között a 
képesítésekről, a munkatapasztalatról és az 
adózási szabályok betartásáról; javasolja az 
egyéni készségekről szóló útlevél és a 
szakmai kártya egyesítésének 
megfontolását, hogy uniós szinten egyetlen 
egységes kártya létezzen;

Or. en

Módosítás 62

Emilie Turunen

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8 b. a fiatalok külföldi tanulási, képzési és 
foglalkoztatási feltételeinek javítása 
érdekében üdvözli a „Mozgásban az 
ifjúság” kártyát; rámutat, hogy ez a 
kezdeményezés távolról sem elegendő az 
európai fiatalok riasztó munkanélküliségi 
szintjének leküzdéséhez;

Or. en
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Módosítás 63
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. üdvözli a szociális gazdaság innovációs 
tartalékának támogatására irányuló 
javaslatokat; felhívja a figyelmet a 
szociális gazdaság azon részére, amely a 
szövetkezeteket, kölcsönös önsegélyező 
társaságokat, egyesületeket és 
alapítványokat foglalja magában, és amely 
különösen értékes szerepet játszik a 
fenntartható foglalkoztatás és növekedés 
megteremtésében, valamint a szegénység 
és a kirekesztés elleni küzdelemben;

9. üdvözli a szociális gazdaság innovációs 
tartalékának támogatására irányuló 
javaslatokat; kiemeli, hogy a szociális 
gazdaság terén működő számos 
vállalkozás erősen ellenáll a gazdasági és 
társadalmi válságnak, képes 
demokratizálni a gazdaságot, és 
rugalmasan tud válaszolni a változó 
igényekre, továbbá képes az innovációra, 
nemcsak gazdasági és ökológiai, hanem 
társadalmi téren is; felhívja a figyelmet a 
szociális gazdaság azon részére, amely a 
szövetkezeteket, kölcsönös önsegélyező 
társaságokat, egyesületeket és 
alapítványokat foglalja magában, és amely 
különösen értékes szerepet játszik a 
fenntartható foglalkoztatás és növekedés 
megteremtésében, valamint a szegénység 
és a kirekesztés elleni küzdelemben;
emlékezteti a Bizottságot, hogy a szociális 
gazdaság szereplői számára egyenlő 
versenyfeltételeket kell biztosítani, 
nevezetesen az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások jogbiztonságának javítása 
révén;

Or. en

Módosítás 64
Pervenche Berès

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. üdvözli a szociális gazdaság innovációs 9. üdvözli a szociális gazdaság innovációs 
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tartalékának támogatására irányuló 
javaslatokat; felhívja a figyelmet a 
szociális gazdaság azon részére, amely a 
szövetkezeteket, kölcsönös önsegélyező 
társaságokat, egyesületeket és 
alapítványokat foglalja magában, és amely 
különösen értékes szerepet játszik a 
fenntartható foglalkoztatás és növekedés 
megteremtésében, valamint a szegénység 
és a kirekesztés elleni küzdelemben;

tartalékának támogatására irányuló 
javaslatokat, és kitart amellett, hogy a 
belső piac nem fenyegetheti a jogi 
személyek sokszínűségét; a többek között a 
szövetkezetek és kölcsönös önsegélyező 
társaságok által képviselt üzleti modellek 
sokszínűségét olyan közös eszköznek 
tekinti, amely már bizonyította 
rugalmasságát a válságban, és amelyet 
meg kell becsülni; felhívja a figyelmet a 
szociális gazdaság azon részére, amely a 
szövetkezeteket, kölcsönös önsegélyező 
társaságokat, egyesületeket és 
alapítványokat foglalja magában, és amely 
különösen értékes szerepet játszik a 
fenntartható foglalkoztatás és növekedés 
megteremtésében, valamint a szegénység 
és a kirekesztés elleni küzdelemben és kéri, 
hogy a 37. javaslat foglalja magában a 
kölcsönös önsegélyező társaságok és 
egyesületek európai jogállását;

Or. en

Módosítás 65

Emilie Turunen

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. üdvözli a szociális gazdaság innovációs 
tartalékának támogatására irányuló 
javaslatokat; felhívja a figyelmet a 
szociális gazdaság azon részére, amely a 
szövetkezeteket, kölcsönös önsegélyező 
társaságokat, egyesületeket és 
alapítványokat foglalja magában, és amely 
különösen értékes szerepet játszik a 
fenntartható foglalkoztatás és növekedés 
megteremtésében, valamint a szegénység 
és a kirekesztés elleni küzdelemben;

9. üdvözli a szociális gazdaság innovációs 
tartalékának támogatására irányuló 
javaslatokat; felhívja a figyelmet a 
szociális gazdaság azon részére, amely a 
szövetkezeteket, kölcsönös önsegélyező 
társaságokat, egyesületeket és 
alapítványokat foglalja magában, és amely 
különösen értékes szerepet játszik a 
fenntartható foglalkoztatás és növekedés 
megteremtésében, valamint a szegénység 
és a kirekesztés elleni küzdelemben; olyan 
intézkedésekre szólít fel, amelyek a 
jogbizonytalanság megelőzése érdekében 
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külön európai statútumot állapítanak meg 
az alapítványok, a kölcsönös önsegélyező 
társaságok és az egyesületek számára, 
megkönnyítik a határokon átnyúló 
tevékenységeket és biztosítják, hogy a 
szociális irányultságú és innovatív 
vállalkozások gazdasági és szociális 
potenciáljukból a lehető legtöbbet 
hozhassák ki az egységes piacon;

Or. en

Módosítás 66
Rovana Plumb

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. üdvözli a szociális gazdaság innovációs 
tartalékának támogatására irányuló 
javaslatokat; felhívja a figyelmet a 
szociális gazdaság azon részére, amely a 
szövetkezeteket, kölcsönös önsegélyező 
társaságokat, egyesületeket és 
alapítványokat foglalja magában, és amely 
különösen értékes szerepet játszik a 
fenntartható foglalkoztatás és növekedés 
megteremtésében, valamint a szegénység 
és a kirekesztés elleni küzdelemben;

9. üdvözli a szociális gazdaság innovációs 
tartalékának támogatására irányuló 
javaslatokat; felhívja a figyelmet a 
szociális és zöld gazdaság azon részére, 
amely a szövetkezeteket, kölcsönös 
önsegélyező társaságokat, egyesületeket és 
alapítványokat foglalja magában, és amely 
különösen értékes szerepet játszik a 
fenntartható foglalkoztatás és növekedés 
megteremtésében, valamint a szegénység 
és a kirekesztés elleni küzdelemben;

Or. en

Módosítás 67

Emilie Turunen

Véleménytervezet
10 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

10. kéri a szociális gazdaság nagyobb fokú 
bevonását a WTO égisze alatt a társadalmi 

10. kéri a szociális gazdaság nagyobb fokú 
bevonását a WTO égisze alatt a társadalmi 
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befogadás terén kidolgozott nemzeti 
cselekvési tervekbe, továbbá a szociális 
gazdaság erőteljesebb előmozdítását 
strukturális támogatások és szociális 
innovációs programok révén;

befogadás terén kidolgozott nemzeti 
cselekvési tervekbe, továbbá a szociális 
gazdaság erőteljesebb előmozdítását 
strukturális támogatások és szociális 
innovációs programok révén; üdvözli, hogy 
a szociális gazdaság terén működő 
vállalkozásokat a szociális piacgazdaság 
forrásainak részeként azonosítják, és 
olyan intézkedésekre hív fel, melyek 
javítják azok határokon átnyúló 
tevékenységét és maximalizálják 
vállalkozói és foglalkoztatási 
potenciáljukat az egységes piacon;

Or. en

Módosítás 68
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
10 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

10. kéri a szociális gazdaság nagyobb fokú 
bevonását a WTO égisze alatt a társadalmi 
befogadás terén kidolgozott nemzeti 
cselekvési tervekbe, továbbá a szociális 
gazdaság erőteljesebb előmozdítását 
strukturális támogatások és szociális 
innovációs programok révén;

10. kéri a szociális gazdaság nagyobb fokú 
bevonását a WTO égisze alatt a társadalmi 
befogadás terén kidolgozott nemzeti 
cselekvési tervekbe, továbbá a szociális 
gazdaság erőteljesebb előmozdítását 
strukturális támogatások és szociális 
innovációs programok révén; ennélfogva 
szoros együttműködés kialakítását és 
közös mérlegelést javasol az EPSCO és az 
ECOFIN tanácsi formációk döntéseikor;

Or. en

Módosítás 69

Emilie Turunen

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

10 b. üdvözli a Bizottságnak az európai 
szövetkezetek statútumáról szóló 
konzultációra vonatkozó javaslatát, 
melynek célja, hogy ezt a vállalkozási 
formát vonzóbbá tegyék a vállalkozók
számára;

Or. en

Módosítás 70

Emilie Turunen

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10 c. véleménye szerint a 
„társadalomtudatos vállalkozás” 
kezdeményezés akkor lesz a 
leghatékonyabb, ha egyértelmű, pontos 
meghatározásokon alapul és a szociális 
gazdaság vállalkozásaira összpontosít, 
azaz olyan vállalkozásokra, amelyek a) az 
egyént és a szociális célkitűzést részesítik 
előnyben a tőkével szemben, b) tagsága 
önkéntes és nyitott, c) a tagság általi 
demokratikus ellenőrzést gyakorolnak és 
ösztönöznek, d) egyesítik a 
tagok/felhasználók érdekeit és/vagy az 
általános érdeket, e) megvédik és 
alkalmazzák a szolidaritás és a felelősség 
elvét, f) vezetésük autonóm, g) a többletet 
fenntartható fejlesztési célkitűzésekre, 
illetve a tagságot vagy az általános érdeket 
szolgáló szolgáltatások nyújtására 
fordítják;

Or. en
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Módosítás 71

Emilie Turunen

Véleménytervezet
10 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10 d. emlékeztet, hogy a szociális 
gazdaságról szóló állásfoglalásában az 
Európai Parlament a szociális gazdaság 
vállalkozásainak nagyobb elismerését 
kérte, ideértve a koncepció általános 
beillesztését az uniós politikákba, a 
fokozott párbeszédet a szociális gazdaság 
képviselőivel, a vállalkozások 
támogatásának javítását és elismerésüket 
a szociális párbeszéd során; emlékeztet, 
hogy ugyanebben az állásfoglalásban az 
Európai Parlament kérte, hogy a nemzeti 
nyilvántartások vegyék figyelembe a 
szociális gazdaság vállalkozásait, és kérte, 
hogy külön statisztikák készüljenek a 
szociális gazdaság vállalkozásainak 
tevékenységéről;

Or. en

Módosítás 72
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy erősíti a 
vállalatirányítást azzal a kiemelt céllal, 
hogy növelje a munkavállalók bevonását
és javítsa a vállalkozások által nyújtott 
tájékoztatás átláthatóságát, többek között 
a vezetők javadalmazásának 
vonatkozásában is; következetes 
megközelítést kér, amely kiterjed magas 

11. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy erősíti a 
vállalatirányítást és a társadalmi 
felelősségvállalást, különösen a
munkavállalók részvénytulajdonosi 
rendszereinek előmozdítását, a 
részvénytulajdonosok hosszú távú 
kötelezettségvállalásának erősítését és a
fokozott átláthatóságot; elutasítja azonban 
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minimumnormák megállapítására és a 
munkavállalók és képviselőik tájékoztatási 
és konzultációs jogának, valamint a 
döntésekben való részvételi jogának 
előmozdítására.

az e tekintetben a vállalatokra nézve 
kötelező szabályokat;

Or. en

Módosítás 73
Sari Essayah

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy erősíti a 
vállalatirányítást azzal a kiemelt céllal, 
hogy növelje a munkavállalók bevonását 
és javítsa a vállalkozások által nyújtott 
tájékoztatás átláthatóságát, többek között 
a vezetők javadalmazásának 
vonatkozásában is; következetes 
megközelítést kér, amely kiterjed magas 
minimumnormák megállapítására és a 
munkavállalók és képviselőik tájékoztatási 
és konzultációs jogának, valamint a 
döntésekben való részvételi jogának 
előmozdítására.

11. üdvözli a Bizottság nyilvános 
konzultációról szóló 38. javaslatát, mely a 
vállalatirányítás megerősítésére irányul
azzal a kiemelt céllal, hogy növeljék az 
átláthatóságot szociális és 
környezetvédelmi ügyekben, továbbá az 
emberi jogok tiszteletben tartását, és 
hangsúlyozza, hogy a fokozott 
átláthatóság, amely figyelembe veszi az 
üzleti titkokat, a személyzettel való jó 
kapcsolatot és a fenntartható fejlődésnek 
megfelelő termelési eljárásokat, a
vállalkozások, tulajdonosaik és befektetőik 
érdekeit is szolgálja;

Or. en

Módosítás 74
Pervenche Berès

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. üdvözli a Bizottság azon
kezdeményezését, hogy erősíti a 
vállalatirányítást azzal a kiemelt céllal, 
hogy növelje a munkavállalók bevonását és 
javítsa a vállalkozások által nyújtott 

11. üdvözli a Bizottság azon
kötelezettségvállalását, hogy a 38. 
javaslatban erősíti a vállalatirányítást azzal 
a kiemelt céllal, hogy növelje a 
munkavállalók bevonását és javítsa a 
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tájékoztatás átláthatóságát, többek között a 
vezetők javadalmazásának vonatkozásában 
is; következetes megközelítést kér, amely 
kiterjed magas minimumnormák
megállapítására és a munkavállalók és 
képviselőik tájékoztatási és konzultációs 
jogának, valamint a döntésekben való 
részvételi jogának előmozdítására.

vállalkozások által nyújtott tájékoztatás 
átláthatóságát, többek között a vezetők 
javadalmazásának vonatkozásában is;
következetes megközelítést kér, amely 
kiterjed magas minimumnormák – például 
az illetménytáblázatok és a vezetői 
fizetések felső határa– megállapítására, 
hogy hozzájáruljon a részvényesek és a 
munkavállalók közötti jobb egyensúlyhoz
és hogy jobban ösztönözze a hosszú távú 
befektetéseket, és a munkavállalók és
képviselőik tájékoztatási és konzultációs 
jogának, valamint a döntésekben való 
részvételi jogának előmozdítására;

Or. en

Módosítás 75
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy erősíti a 
vállalatirányítást azzal a kiemelt céllal, 
hogy növelje a munkavállalók bevonását és 
javítsa a vállalkozások által nyújtott 
tájékoztatás átláthatóságát, többek között a 
vezetők javadalmazásának vonatkozásában 
is; következetes megközelítést kér, amely 
kiterjed magas minimumnormák 
megállapítására és a munkavállalók és 
képviselőik tájékoztatási és konzultációs 
jogának, valamint a döntésekben való 
részvételi jogának előmozdítására.

11. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy erősíti a 
vállalatirányítást azzal a kiemelt céllal, 
hogy növelje a munkavállalók bevonását és 
javítsa a vállalkozások által nyújtott 
tájékoztatás átláthatóságát, többek között a 
vezetők javadalmazásának vonatkozásában 
is; következetes megközelítést kér, amely 
kiterjed magas minimumnormák 
megállapítására és a munkavállalók és 
képviselőik tájékoztatási és konzultációs 
jogának, valamint a döntésekben való 
részvételi jogának előmozdítására; 
véleménye szerint az igazgatótanácsok és 
a döntéshozó szervek működése javítható 
több nő és különböző hátterű, tapasztalatú 
és szerepű személyek bevonásával, 
ennélfogva intézkedéseket kell hozni e 
testületek és szervek összetétele 
sokszínűségének biztosítására;

Or. en
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Módosítás 76
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy erősíti a 
vállalatirányítást azzal a kiemelt céllal, 
hogy növelje a munkavállalók bevonását és 
javítsa a vállalkozások által nyújtott 
tájékoztatás átláthatóságát, többek között a 
vezetők javadalmazásának vonatkozásában 
is; következetes megközelítést kér, amely 
kiterjed magas minimumnormák 
megállapítására és a munkavállalók és 
képviselőik tájékoztatási és konzultációs 
jogának, valamint a döntésekben való 
részvételi jogának előmozdítására.

11. üdvözli a Bizottság azon 
kezdeményezését, hogy erősíti a 
vállalatirányítást azzal a kiemelt céllal, 
hogy növelje a munkavállalók bevonását és 
javítsa a vállalkozások által nyújtott 
tájékoztatás átláthatóságát, többek között a 
vezetők javadalmazásának vonatkozásában 
is; következetes megközelítést kér, amely 
kiterjed egy magas minimumnormákat 
megállapító rendeletre és a munkavállalók 
és képviselőik tájékoztatási és konzultációs 
jogának, valamint a döntésekben való 
részvételi jogának előmozdítására;

Or. en

Módosítás 77
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11 a. hangsúlyozza, hogy nagyra törő 
európai iparpolitikát kell elfogadni a 
reálgazdaság megerősítésére és az 
intelligensebb és fenntarthatóbb 
reálgazdasághoz vezető átmenet befejezése 
céljából;

Or. en
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Módosítás 78
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
11 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11 a. véleménye szerint a 
vállalatirányításnak magában kell 
foglalnia a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás gyakorlatainak 
elfogadását és a pozitív fellépések 
előmozdítását;

Or. en

Módosítás 79
Pervenche Berès

Véleménytervezet
11 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11 a. felkéri a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot a kis háztartások 
energiapajzsára;

Or. en

Módosítás 80
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
11 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11 a. hangsúlyozza, hogy a sérülékeny 
csoportok banki szolgáltatásokhoz 
(például jelzáloghoz való, de nem 
kizárólag ezekhez a szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó) hozzáférése alapvető 
fontosságú és bármely jogalkotási 
kezdeményezésnek figyelembe kell vennie 
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a fogyasztók pénzügyi bevonását, védelmét 
és megfelelő tájékoztatását.

Or. en


