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Módosítás 1
Frank Engel

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a szolgáltatások az Európai Unió 
GDP-jének kb. 75%-át teszik ki és az 
összes uniós foglalkoztatás 70%-át, míg a 
szolgáltatási irányelv hatálya alá tartozó 
szolgáltatások az EU GDP-jének 45%-át 
és a foglalkoztatás 43%-át jelentik, a 
szolgáltatások unión belüli kereskedelme 
pedig csak a GDP 5%-át termeli, illetve a 
KKV-knak mindössze 8%-a folytat 
külföldön üzleti tevékenységet,

Or. en

Módosítás 2
Paul Murphy

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az értékelés eredményeit és a 
Bizottság által vázolt jövőbeli terveket, és 
kéri, hogy a hárítsák el a fennmaradó 
szabályozási akadályokat, így például a 
tevékenységek korlátozására, a biztosítási 
kötelezettségre, a szervezeti formára és a
tőkerészesedésre vonatkozó 
követelményeket; felhívja a Bizottságot, 
hogy tevékenységeit azokra az 
indokolatlan vagy aránytalan 
követelményekre összpontosítsa, 
amelyeket az egységes piac 
zökkenőmentes működésének 
biztosításához fel kell számolni;

1. tudomásul veszi az értékelés 
eredményeit és a Bizottság által vázolt 
jövőbeli terveket; hangsúlyozza, hogy a
Bizottság megközelítése, amely szerint „a 
szolgáltatási irányelvben foglalt kölcsönös 
értékelési folyamat alapján folytatni kell a 
szolgáltatások belső piacának 
fejlesztését”, nagy valószínűséggel további 
deregulációhoz fog vezetni, mivel az ilyen 
„kölcsönös értékelés” elsősorban a 
szolgáltatók meglévő kötelezettségeinek 
megszüntetésére összpontosít, és a
folyamat nem foglalkozik az irányelv 
átültetésének társadalmi 
következményeivel;
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Or. en

Módosítás 3
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az értékelés eredményeit és a 
Bizottság által vázolt jövőbeli terveket, és
kéri, hogy a hárítsák el a fennmaradó 
szabályozási akadályokat, így például a 
tevékenységek korlátozására, a biztosítási 
kötelezettségre, a szervezeti formára és a 
tőkerészesedésre vonatkozó 
követelményeket; felhívja a Bizottságot, 
hogy tevékenységeit azokra az 
indokolatlan vagy aránytalan 
követelményekre összpontosítsa, 
amelyeket az egységes piac 
zökkenőmentes működésének 
biztosításához fel kell számolni;

1. tudomásul veszi az értékelés 
eredményeit és örömmel fogadja a 
Bizottság által vázolt jövőbeli terveket; 
kéri, hogy a hárítsák el a fennmaradó 
szabályozási akadályokat, így például a 
tevékenységek korlátozására, a biztosítási 
kötelezettségre, a szervezeti formára és a 
tőkerészesedésre vonatkozó 
követelményeket; felhívja a Bizottságot, 
hogy tevékenységeit azokra az 
indokolatlan vagy aránytalan 
követelményekre összpontosítsa, 
amelyeket az egységes piac 
zökkenőmentes működésének 
biztosításához fel kell számolni;

Or. en

Módosítás 4
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat az egységes piac hatalmas 
munkahelyteremtő potenciáljára a 
szolgáltatások terén, ugyanis az elmúlt 
években ezek jelentették valamennyi nettó 
munkahelyteremtés forrását;

Or. en
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Módosítás 5
Frank Engel

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az egységes piac teljes 
potenciálját még nem ismerték fel, és hogy 
a szolgáltatási irányelv jelentős eszköz e 
potenciál további kiaknázásában a 
fenntartható és szociálisan befogadó 
növekedés és munkahelyek útján;

Or. en

Módosítás 6
Paul Murphy

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az értékelési 
folyamatra vonatkozó javaslatokat 
elsősorban és leginkább a lehetséges 
szociális hatások és következmények 
szempontjából kell kellőképpen 
megvizsgálni;

Or. en

Módosítás 7
Paul Murphy

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1b. sürgeti a Bizottságot, hogy oldja meg a 
deregulációból és megerősödött 
versenyből fakadó olyan ügyeket, mint 
például a munkakörülmények, a fizetések 
és a szolgáltatások minőségének romlása;

Or. en

Módosítás 8
Julie Girling

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a válság
eredményeképpen az uniós munkaerőpiac 
hosszú távon széttöredezett maradhat, és 
hogy újabb politikai eltökéltség és elszánt 
fellépés szükséges ahhoz, hogy az európai 
szolgáltatási ágazat továbbfejlődjön és a 
szolgáltatások kereskedelme bővüljön;

2. hangsúlyozza, hogy a válság 
eredményeképpen az uniós munkaerőpiac 
hosszú távon széttöredezett maradhat egyes 
tagállamokban, és hogy újabb politikai 
eltökéltség és elszánt fellépés szükséges 
ahhoz, hogy az európai szolgáltatási ágazat 
továbbfejlődjön, a szolgáltatások 
kereskedelme bővüljön, illetve a határon 
túlra történő szolgáltatásnyújtás 
szabadsága előtérbe kerüljön;

Or. en

Módosítás 9
Kinga Göncz

Véleménytervezet
2a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hogy a szolgáltatások terén hatékony 
és jól működő egységes piacot hozzunk 
létre, felkéri a Bizottságot, hogy fordítson 
nagy figyelmet arra, hogy a 
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tagállamokban rendszeresen ellenőrizzék 
és értékeljék az egyablakos ügyintézési 
pontokat, amelyek kulcsszerepet játszanak 
a szükséges információnak a 
szolgáltatókhoz naprakész és 
felhasználóbarát módon történő 
eljuttatásával;

Or. en

Módosítás 10
Emilie Turunen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy egyes 
szolgáltatásokat különleges jellegük miatt 
kizártak a szolgáltatási irányelvből, és 
hogy adott esetben ágazati uniós 
szabályozásra lehet szükség;

3. megállapítja, hogy egyes 
szolgáltatásokat különleges jellegük miatt 
kizártak a szolgáltatási irányelvből; e 
tekintetben rámutat arra, hogy az 
általános érdekű szolgáltatások és
különösen az általános érdekű szociális 
szolgáltatások terén magas fokú a 
bizonytalanság; rámutat az érdekeltek 
között ebben a kérdésben régóta folyó 
párbeszédre, és felkéri a Bizottságot az 
intézkedésre, valamint arra, hogy tegyen 
javaslatot az általános érdekű szociális 
szolgáltatásokra vonatkozó jogi eszközre;

Or. en

Módosítás 11
Paul Murphy

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy egyes 
szolgáltatásokat különleges jellegük miatt 
kizártak a szolgáltatási irányelvből, és 
hogy adott esetben ágazati uniós 

3. örömmel veszi tudomásul, hogy egyes 
szolgáltatásokat különleges jellegük miatt 
kizártak a szolgáltatási irányelvből, és 
hogy adott esetben nincs szükség az 
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szabályozásra lehet szükség; egységes piac további liberalizálására 
törekvő ágazati uniós szabályozásra;
ellenzi az üzleti szolgáltatások (például 
logisztika, berendezések üzemeltetése, 
forgalmazás, reklámozás) további 
liberalizációját célul kitűző, valamint a 
szolgáltatási koncessziókra vonatkozó 
bizottsági terveket, amelyek célja a 
szolgáltatások egységes piacának teljessé 
tétele;

Or. en

Módosítás 12
Julie Girling

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy egyes 
szolgáltatásokat különleges jellegük miatt 
kizártak a szolgáltatási irányelvből, és 
hogy adott esetben ágazati uniós 
szabályozásra lehet szükség;

3. megállapítja, hogy egyes 
szolgáltatásokat különleges jellegük miatt 
kizártak a szolgáltatási irányelvből, és 
hogy adott esetben ágazati uniós 
szabályozásra lehet szükség, az arányosság 
és a szubszidiaritás elve tiszteletben 
tartásának egyidejű biztosításával;

Or. en

Módosítás 13
Paul Murphy

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felkéri a Bizottságot, hogy a 
szakszervezeti mozgalom, illetve a civil 
szervezetek képviselőinek bevonásával 
kezdeményezzen komoly kivizsgálást a 
felerősödött versenynek a szolgáltatási 
ágazatra gyakorolt hatását illetően, külön 
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figyelmet szentelve a
munkakörülményekre és a 
szolgáltatásnyújtás minőségére;

Or. en

Módosítás 14
Kinga Göncz

Véleménytervezet
3a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hogy az európai uniós polgárokat és 
munkavállalókat az egészségüket, 
biztonságukat vagy környezetüket 
súlyosan károsító szolgáltatóktól megóvja, 
hangsúlyozza, hogy fokozott kölcsönös 
segítségnyújtásra és információcserére 
van szükség a tagállamok között, ez 
utóbbiaknak a saját területükön pozíciót 
kiépítő, tevékenységüket törvénytelen 
módon folytató szolgáltatókkal 
kapcsolatos szúrópróbáiról, 
ellenőrzéseiről és kivizsgálásairól;

Or. en

Módosítás 15
Emilie Turunen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy az egységes piaci 
intézkedéscsomag magában foglal egy 
olyan kötelezettségvállalást, miszerint 
2011-ben az általános érdekű 
szolgáltatásokkal kapcsolatos
intézkedéscsomagot terjesztenek elő, 
amely a szolgáltatások egységes piacának 
működését hivatott javítani;

4. emlékeztet arra, hogy az egységes piaci 
intézkedéscsomag magában foglal egy 
olyan kötelezettségvállalást, miszerint 
2011-ben intézkedéscsomagot terjesztenek 
elő, amely a szolgáltatások egységes 
piacának működését hivatott javítani;
üdvözli az egységes piaci 
intézkedéscsomag keretében javasolt 
intézkedéseket, amelyek az EU-ban 
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szolgáltatásokat nyújtó munkavállalók 
munkakörülményeire irányulnak, 
különösen, ami a kihelyezett 
munkavállalókat illeti, és több törekvést 
vár el a Bizottság részéről e sürgős ügyek 
megoldása érdekében; hangsúlyozza, 
hogy az európai egységes piacnak 
helytálló gazdasági és társadalmi 
szabályokon kell alapulnia, a tisztességes 
versenykörülmények kialakítása 
érdekében; 

Or. en

Módosítás 16
Kinga Göncz

Véleménytervezet
4a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hogy a fogyasztók és munkavállalók 
károkkal szembeni eddigi védelme 
fennmaradjon, sürgeti a Bizottságot, hogy 
fektessen külön hangsúlyt a 
tevékenységüket törvénytelenül gyakorló
szolgáltatókról szóló, a fogyasztóknak 
szánt nyilvános tájékoztatást illető 
tagállami gyakorlatok ellenőrzésére;

Or. en

Módosítás 17
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia 5. úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia 
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és az egységes piaci intézkedéscsomag 
végrehajtása érdekében a szolgáltatási 
irányelv mellett a szolgáltatásnyújtók és a 
munkavállalók mobilitásával kapcsolatos 
kiegészítő kérdésekkel is foglalkozni kell;
ennek érdekében további munkaerő-piaci 
politikákat és nagyobb jogbiztonságot vár 
el, különösen a nyugdíjjogosultságok 
hordozhatósága, a munkavállalók 
kiküldetése és bizonyos szociális 
biztonsági és munkajogi rendelkezések 
tekintetében;

és az egységes piaci intézkedéscsomag 
végrehajtása érdekében a szolgáltatási 
irányelv mellett a szolgáltatásnyújtók és a 
munkavállalók mobilitásával kapcsolatos 
kiegészítő kérdésekkel is foglalkozni kell;
ennek érdekében kéri, hogy a Bizottság a 
szolgáltatások egységes piacának 
„teljesítményellenőrzése” részeként vegye 
figyelembe a szolgáltatási irányelven 
felüli uniós eszközöket, különösen a
szakmai képesítések elismerése, a
nyugdíjjogosultságok hordozhatósága, a 
munkavállalók kiküldetése és bizonyos 
szociális biztonsági és munkajogi 
rendelkezések tekintetében;

Or. en

Módosítás 18
Paul Murphy

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia 
és az egységes piaci intézkedéscsomag 
végrehajtása érdekében a szolgáltatási 
irányelv mellett a szolgáltatásnyújtók és a 
munkavállalók mobilitásával kapcsolatos 
kiegészítő kérdésekkel is foglalkozni kell;
ennek érdekében további munkaerő-piaci 
politikákat és nagyobb jogbiztonságot vár 
el, különösen a nyugdíjjogosultságok 
hordozhatósága, a munkavállalók 
kiküldetése és bizonyos szociális 
biztonsági és munkajogi rendelkezések 
tekintetében;

5. úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia 
és az egységes piaci intézkedéscsomag 
végrehajtása érdekében a szolgáltatási 
irányelv mellett a szolgáltatásnyújtók és a 
munkavállalók mobilitásával kapcsolatos 
kiegészítő kérdésekkel is foglalkozni kell;
ennek érdekében olyan munkaerő-piaci 
politikákat vár el, amelyek nagyobb 
jogbiztonságot nyújtanak, különösen a 
nyugdíjjogosultságok hordozhatósága, a 
munkavállalók kiküldetése és bizonyos 
szociális biztonsági és munkajogi 
rendelkezések tekintetében, miközben 
védelmet jelentenek a munkavállalók 
nyugdíja és jogai szempontjából, akárcsak 
az összes munkavállaló szakszervezeti 
jogai és munkakörülményei 
szempontjából, nem pedig a 
legalacsonyabb munkavállalói fizetések és 
legrosszabb munkakörülmények felé tartó 
versenyt fokozzák;
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Or. en

Módosítás 19
Julie Girling

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia 
és az egységes piaci intézkedéscsomag 
végrehajtása érdekében a szolgáltatási 
irányelv mellett a szolgáltatásnyújtók és a 
munkavállalók mobilitásával kapcsolatos 
kiegészítő kérdésekkel is foglalkozni kell;
ennek érdekében további munkaerő-piaci 
politikákat és nagyobb jogbiztonságot vár 
el, különösen a nyugdíjjogosultságok 
hordozhatósága, a munkavállalók
kiküldetése és bizonyos szociális 
biztonsági és munkajogi rendelkezések 
tekintetében;

5. úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia 
és az egységes piaci intézkedéscsomag 
végrehajtása érdekében a szolgáltatási 
irányelv mellett a szolgáltatásnyújtók és a 
munkavállalók mobilitásával kapcsolatos 
kiegészítő kérdésekkel is foglalkozni kell;
ennek érdekében további munkaerő-piaci 
politikákat és nagyobb jogbiztonságot vár 
el, a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása mellett, különösen a 
nyugdíjjogosultságok hordozhatósága, a 
munkavállalók kiküldetésének érthető 
értelmezése és végrehajtása, valamint
bizonyos szociális biztonsági és munkajogi 
rendelkezések tekintetében;

Or. en

Módosítás 20
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az indokolatlan, 
vagy aránytalan követelmények leginkább 
a foglalkoztatás és társadalmi integráció 
fő előmozdítóinak számító KKV-kat 
sújtják; kiemeli az alternatív 
problémamegoldó mechanizmusok, mint 
például a SOLVIT fontos szerepét annak 
biztosításában, hogy a szolgáltatók, 
különösen a kkv-k teljes mértékben élni 
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tudjanak az egységes piaccal kapcsolatos 
jogaikkal; üdvözli a Bizottság bejelentését, 
mely szerint ez utóbbi felméri ezen 
eszközök hatékonyságát, és jelentést készít 
a további konkrét kezdeményezések iránti 
igényről;

Or. en

Módosítás 21
Paul Murphy

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hogy az Európai Bíróság eseti jogában 
is érvényesüljön a szolgáltatásnyújtás 
szabadsága, ragaszkodik ahhoz, hogy az 
elsődleges uniós jogba be kell vezetni a 
„társadalmi előrehaladásról szóló 
záradékot” amely kiköti, hogy a 
sztrájkoláshoz, az ipari szintű 
megmozduláshoz, a kollektív 
bértárgyalásokhoz való jog és általában az 
alapvető jogok mindig elsőbbséget 
élveznek a belső piac alapvető 
szabadságaival szemben;

Or. en


