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Módosítás 1
Jean-Luc Bennahmias
Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. mivel még túl sok olyan akadály van, 
amelyek miatt az uniós polgárok nem 
tudják teljes mértékben kiaknázni az 
egységes piac előnyeit, ez pedig 
akadályozza az egyazon közösséghez 
tartozás érzésének kialakulását; 

Or. fr

Módosítás 2
Jean-Luc Bennahmias
Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. mivel sürgősen orvosolni kell e 
nehézségeket, hogy az uniós polgárok 
teljes mértékben élvezhessék a szabad
mozgáshoz való jogot, valamint az 
Európai Unióbeli tagságból eredő 
előnyöket; 

Or. fr

Módosítás 3
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck
Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mivel az egységes 
piacra vonatkozó jogszabályokban 
jogalkotási és végrehajtási hézagokra 
derült fény, erősítsék meg a vonatkozó 
jogszabályok tényleges végrehajtására 
irányuló erőfeszítéseiket, különösen a 
szociális védelemmel összefüggő 
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kérdéseket illetően;

Or. en

Módosítás 4
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck
Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1b. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a polgárok szociális 
jogainak és előnyeinek EU-szerte történő 
kihasználása tekintetében 
összpontosítsanak az értékes 
kommunikációs stratégiákra és 
tájékoztatási mechanizmusokra;

Or. en

Módosítás 5
Nadja Hirsch
Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy – a 883/2004/EK 
rendeletnek és az EUMSZ 153. cikkének 
való megfelelés biztosítása mellett –
folytassanak vizsgálatokat a mozgás 
szabadságát gyakorló polgárok 
társadalombiztosítási védelmének javítása 
érdekében, valamint vegyék fontolóra egy 
európai szintű, választható, önkéntes és 
átvihető társadalombiztosítási rendszer 
kialakítását a szorosabb szociálpolitikai 
együttműködés megvalósítása érdekében; 

1. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy – a 883/2004/EK 
rendeletnek és az EUMSZ 153. cikkének 
való megfelelés biztosítása mellett –
folytassanak vizsgálatokat a mozgás 
szabadságát gyakorló polgárok 
társadalombiztosítási védelmének javítása 
érdekében, valamint vegyék fontolóra egy 
európai szintű, választható, önkéntes és 
átvihető társadalombiztosítási rendszer 
kialakítását a szorosabb szociálpolitikai 
együttműködés megvalósítása érdekében; 
az esetleges 28. társadalombiztosítási 
rendszerre vonatkozó korábbi 
megfontolásokat napra késszé kell tenni, 
és a tanulmányokban ezekkel is 
foglalkozni kell;

Or. de
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Módosítás 6
Jutta Steinruck
Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy – a 883/2004/EK 
rendeletnek és az EUMSZ 153. cikkének 
való megfelelés biztosítása mellett –
folytassanak vizsgálatokat a mozgás 
szabadságát gyakorló polgárok 
társadalombiztosítási védelmének javítása 
érdekében, valamint vegyék fontolóra egy 
európai szintű, választható, önkéntes és
átvihető társadalombiztosítási rendszer 
kialakítását a szorosabb szociálpolitikai 
együttműködés megvalósítása érdekében;

1. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy – a 883/2004/EK 
rendeletnek és az EUMSZ 153. cikkének 
való megfelelés biztosítása mellett –
folytassanak vizsgálatokat a mozgás 
szabadságát gyakorló polgárok 
társadalombiztosítási védelmének javítása 
érdekében, valamint vegyék fontolóra egy 
európai szintű átvihető 
társadalombiztosítási rendszer kialakítását 
a szorosabb szociálpolitikai együttműködés 
megvalósítása érdekében;

Or. en

Módosítás 7
Jean-Luc Bennahmias
Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy – a 883/2004/EK 
rendeletnek és az EUMSZ 153. cikkének 
való megfelelés biztosítása mellett –
folytassanak vizsgálatokat a mozgás 
szabadságát gyakorló polgárok 
társadalombiztosítási védelmének javítása
érdekében, valamint vegyék fontolóra egy 
európai szintű, választható, önkéntes és 
átvihető társadalombiztosítási rendszer 
kialakítását a szorosabb szociálpolitikai 
együttműködés megvalósítása érdekében;

1. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy – a 883/2004/EK 
rendeletnek és az EUMSZ 153. cikkének 
való megfelelés biztosítása mellett –
folytassanak vizsgálatokat a mozgás 
szabadságát az EU-ban gyakorló polgárok 
folyamatos társadalombiztosítási 
védelmének és az adott ország polgáraival 
egyenlő bánásmód biztosítása érdekében, 
valamint vegyék fontolóra egy európai 
szintű, választható, az általános rendszert 
kiegészítő, önkéntes és átvihető 
társadalombiztosítási rendszer kialakítását 
a szorosabb szociálpolitikai együttműködés 
megvalósítása érdekében; 

Or. fr
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Módosítás 8
Riikka Manner
Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy – a 883/2004/EK 
rendeletnek és az EUMSZ 153. cikkének 
való megfelelés biztosítása mellett –
folytassanak vizsgálatokat a mozgás 
szabadságát gyakorló polgárok 
társadalombiztosítási védelmének javítása 
érdekében, valamint vegyék fontolóra egy 
európai szintű, választható, önkéntes és 
átvihető társadalombiztosítási rendszer 
kialakítását a szorosabb szociálpolitikai 
együttműködés megvalósítása érdekében;

1. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy – a 883/2004/EK 
rendeletnek és az EUMSZ 153. cikkének 
való megfelelés biztosítása mellett –
folytassanak vizsgálatokat a mozgás 
szabadságát gyakorló polgárok 
társadalombiztosítási védelmének javítása 
érdekében, valamint vegyék fontolóra egy 
európai szintű, választható, önkéntes és 
átvihető társadalombiztosítási rendszer 
kialakítását a szorosabb szociálpolitikai 
együttműködés megvalósítása érdekében; 
tekintetbe veszi, hogy ez a rendelet már a 
kiegészítő nyugdíjrendszerekre
alkalmazható lehet;

Or. en

Módosítás 9
Patrick Le Hyaric
Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy – a 883/2004/EK 
rendeletnek és az EUMSZ 153. cikkének 
való megfelelés biztosítása mellett –
folytassanak vizsgálatokat a mozgás 
szabadságát gyakorló polgárok 
társadalombiztosítási védelmének javítása 
érdekében, valamint vegyék fontolóra egy 
európai szintű, választható, önkéntes és 
átvihető társadalombiztosítási rendszer 
kialakítását a szorosabb szociálpolitikai 
együttműködés megvalósítása érdekében;

1. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy – a 883/2004/EK 
rendeletnek és az EUMSZ 153. cikkének 
való megfelelés biztosítása mellett –
folytassanak vizsgálatokat a mozgás 
szabadságát gyakorló polgárok 
társadalombiztosítási védelmének javítása 
érdekében, valamint vegyék fontolóra egy 
európai szintű, választható, önkéntes és 
átvihető társadalombiztosítási rendszer 
kialakítását a szociális bevált gyakorlatok 
népszerűsítése és a szorosabb 
szociálpolitikai együttműködés 
megvalósítása érdekében;

Or. fr
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Módosítás 10
Patrick Le Hyaric
Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megismétli, hogy a gazdasági 
szabadságjogok nem értelmezhetők úgy, 
hogy felhatalmazzák a vállalkozásokat a 
törvények, valamint az elfogadott szakmai 
és szociális gyakorlatok megkerülésére 
vagy kijátszására, illetve hogy ezeket a 
bérek és a munkafeltételek terén 
tisztességtelen verseny céljaira használják 
fel;

Or. fr

Módosítás 11
Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. arra sürgeti a tagállamokat, hogy tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket az 
összetett nemzeti igazgatási eljárások 
egyszerűsítése érdekében, és biztosítsák, 
hogy az Unión belül mozgó személyek 
számára rendelkezésre álljon a szociális 
biztonsági jogaikkal kapcsolatos szükséges 
tájékoztatás;

2. arra sürgeti a tagállamokat, hogy tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket az 
összetett nemzeti igazgatási eljárások 
egyszerűsítése érdekében, és biztosítsák, 
hogy az Unión belül mozgó személyek 
számára rendelkezésre álljon a szociális 
biztonsági jogaikkal kapcsolatos szükséges 
tájékoztatás; úgy véli, hogy ezeket a 
jogokat minden tagállamban, minden 
polgár számára garantálni kell, egyenlő 
bánásmód mellett és mindenfajta 
megkülönböztetéstől mentesen; úgy véli 
továbbá, hogy külön figyelmet kell 
fordítani a legrászorulóbb és 
leghátrányosabb helyzetű csoportokra,
úgy mint az alacsony képzettségű 
munkavállalókra és a különleges 
szükségletekkel rendelkező 
munkavállalókra;



PE483.810v01-00 8/38 AM\894681HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 12
Jutta Steinruck
Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. arra sürgeti a tagállamokat, hogy tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket az 
összetett nemzeti igazgatási eljárások 
egyszerűsítése érdekében, és biztosítsák, 
hogy az Unión belül mozgó személyek 
számára rendelkezésre álljon a szociális 
biztonsági jogaikkal kapcsolatos szükséges 
tájékoztatás;

2. arra sürgeti a tagállamokat, hogy tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket az 
összetett nemzeti igazgatási eljárások 
egyszerűsítése érdekében, és biztosítsák, 
hogy a munkavállalók, munkaadók és a 
határon átnyúló foglalkoztatási helyzetben 
érintett más felek számára rendelkezésre 
álljon a foglalkoztatással összefüggő 
jogaikkal, különösen a szociális biztonsági 
jogaikkal kapcsolatos szükséges 
tájékoztatás; úgy véli, hogy ennek a 
tájékoztatásnak a szabad mozgáshoz való 
jog gyakorlása előtt, alatt és után is 
rendelkezésre kell állnia;

Or. en

Módosítás 13
Kinga Göncz
Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. arra sürgeti a tagállamokat, hogy tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket az 
összetett nemzeti igazgatási eljárások 
egyszerűsítése érdekében, és biztosítsák, 
hogy az Unión belül mozgó személyek 
számára rendelkezésre álljon a szociális 
biztonsági jogaikkal kapcsolatos szükséges 
tájékoztatás;

2. arra sürgeti a tagállamokat, hogy tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket az 
összetett nemzeti igazgatási eljárások 
egyszerűsítése érdekében, biztosítsák, hogy 
azokat ne alkalmazzák diszkriminatív 
módon, és gondoskodjanak arról, hogy az 
Unión belül mozgó személyek számára 
rendelkezésre álljon a jogaikkal és 
kötelezettségeikkel – úgy mint a szociális 
biztonsági jogaikkal és az adózási 
szabályokkal – kapcsolatos szükséges 
tájékoztatás, továbbá könnyítsék meg 
számukra, hogy szükség esetén 
jogorvoslathoz jussanak; 
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Or. en

Módosítás 14
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck
Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. arra sürgeti a tagállamokat, hogy tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket az 
összetett nemzeti igazgatási eljárások 
egyszerűsítése érdekében, és biztosítsák, 
hogy az Unión belül mozgó személyek 
számára rendelkezésre álljon a szociális 
biztonsági jogaikkal kapcsolatos szükséges 
tájékoztatás;

2. arra sürgeti a tagállamokat, hogy tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket az 
összetett nemzeti igazgatási eljárások 
egyszerűsítése érdekében, és biztosítsák, 
hogy az Unión belül mozgó személyek 
számára rendelkezésre álljon a szociális 
biztonsági jogaikkal kapcsolatos szükséges 
tájékoztatás; e tekintetben örömmel 
üdvözli az olyan kezdeményezéseket, mint 
amilyen a Bizottságé is, amely a 
társadalombiztosítási adatok elektronikus 
cseréjét végző új rendszer kialakítására 
irányul, és fokozott együttműködést kér a 
nemzeti társadalombiztosítási rendszerek 
között;

Or. en

Módosítás 15
Philippe Boulland
Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. arra sürgeti a tagállamokat, hogy tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket az 
összetett nemzeti igazgatási eljárások 
egyszerűsítése érdekében, és biztosítsák, 
hogy az Unión belül mozgó személyek 
számára rendelkezésre álljon a szociális 
biztonsági jogaikkal kapcsolatos szükséges 
tájékoztatás;

2. arra sürgeti a tagállamokat, hogy tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket az 
összetett nemzeti igazgatási eljárások 
egyszerűsítése érdekében, és biztosítsák, 
hogy az Unión belül mozgó személyek 
számára rendelkezésre álljon a szociális 
jogokkal, úgy mint a társadalombiztosítás, 
a munkanélküliségi jogokkal, az 
egészségügyi ellátással kapcsolatos 
szükséges tájékoztatás, különösen a 
közszolgáltatások elektronikus 
elérhetőségének biztosításával;

Or. fr
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Módosítás 16
Jean-Luc Bennahmias
Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. arra sürgeti a tagállamokat, hogy tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket az 
összetett nemzeti igazgatási eljárások 
egyszerűsítése érdekében, és biztosítsák, 
hogy az Unión belül mozgó személyek 
számára rendelkezésre álljon a szociális 
biztonsági jogaikkal kapcsolatos szükséges 
tájékoztatás; 

2. arra sürgeti a tagállamokat, hogy tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket az 
összetett nemzeti igazgatási eljárások 
egyszerűsítése érdekében, és biztosítsák, 
hogy az Unión belül mozgó személyek 
számára rendelkezésre álljon a szociális 
biztonsági jogaikkal kapcsolatos minden 
szükséges tájékoztatás;

Or. fr

Módosítás 17
Jutta Steinruck
Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. sürgeti a Bizottságot, hogy uniós 
szinten hozzon létre egy központi 
koordinációs pontot, amelynek célja a 
szabad mozgáshoz való jogot gyakorló 
munkavállalók, munkaadók és más 
érdekelt felek problémáinak rögzítése, a 
megoldások tagállamok közötti 
kidolgozása és a mobil foglalkoztatási 
jogviszonyokból – ezen belül a 
munkavállalók kiküldéséből – eredő 
problémák megelőzése érdekében;

Or. en

Módosítás 18
Kinga Göncz
Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri a tagállamokat, hogy az uniós 
állampolgárok nem uniós családtagjait 
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kezeljék jóhiszemű ügyfélként mindazon 
közigazgatási eljárások során, amelyeken 
keresztül kell menniük;

Or. en

Módosítás 19
Riikka Manner
Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
az Unióban mozgó valamennyi személy 
számára alakítsanak ki egy egyablakos 
ügyintézési rendszert, amelynek 
segítségével e személyek a fogadó 
tagállam egyetlen ügyintézési pontján 
rendezhetik a munkájukkal és a 
lakhatásukkal kapcsolatos hivatalos 
ügyeiket;

törölve

Or. en

Módosítás 20
Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
az Unióban mozgó valamennyi személy 
számára alakítsanak ki egy egyablakos 
ügyintézési rendszert, amelynek 
segítségével e személyek a fogadó tagállam 
egyetlen ügyintézési pontján rendezhetik a 
munkájukkal és a lakhatásukkal 
kapcsolatos hivatalos ügyeiket;

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
az Unióban mozgó valamennyi személy 
számára alakítsanak ki egy egyablakos 
ügyintézési rendszert, amelynek 
segítségével e személyek a fogadó tagállam 
egyetlen ügyintézési pontján rendezhetik a 
munkájukkal és a lakhatásukkal 
kapcsolatos hivatalos ügyeiket, továbbá 
tájékozódhatnak jogaikról, annak 
érdekében, hogy javítsák az Unión belül 
mozgó polgárok jogainak tényleges 
gyakorlását;

Or. en
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Módosítás 21
Philippe Boulland
Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
az Unióban mozgó valamennyi személy 
számára alakítsanak ki egy egyablakos 
ügyintézési rendszert, amelynek 
segítségével e személyek a fogadó tagállam 
egyetlen ügyintézési pontján rendezhetik a 
munkájukkal és a lakhatásukkal 
kapcsolatos hivatalos ügyeiket;

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
az Unióban mozgó valamennyi személy 
számára alakítsanak ki egy egyablakos 
ügyintézési rendszert, amelynek 
segítségével e személyek a fogadó tagállam 
egyetlen ügyintézési pontján, vagy az 
interneten keresztül rendezhetik a 
munkájukkal és a lakhatásukkal 
kapcsolatos hivatalos ügyeiket; emlékeztet 
arra, hogy fontos az egyablakos és 
multidiszciplináris ügyintézési pontok 
létrehozása a helyi álláskereséssel, 
valamint a közlekedéssel és lakhatással 
kapcsolatos kérdések megoldása 
érdekében;

Or. fr

Módosítás 22
Veronica Lope Fontagné
Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
az Unióban mozgó valamennyi személy 
számára alakítsanak ki egy egyablakos 
ügyintézési rendszert, amelynek 
segítségével e személyek a fogadó tagállam 
egyetlen ügyintézési pontján rendezhetik a 
munkájukkal és a lakhatásukkal 
kapcsolatos hivatalos ügyeiket;

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
az Unióban mozgó valamennyi személy 
számára alakítsanak ki egy egyablakos 
ügyintézési rendszert, amelynek 
segítségével e személyek a fogadó tagállam 
egyetlen ügyintézési pontján rendezhetik a 
munkájukkal és a lakhatásukkal 
kapcsolatos hivatalos ügyeiket; az 
elektronikus kormányzat (e-kormányzat) 
bevezetésére szólít fel ezen egyablakos 
rendszernél, hogy lehetővé váljon az 
internetes közigazgatási ügyintézés;

Or. es
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Módosítás 23
Ria Oomen-Ruijten
Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
az Unióban mozgó valamennyi személy 
számára alakítsanak ki egy egyablakos 
ügyintézési rendszert, amelynek 
segítségével e személyek a fogadó tagállam 
egyetlen ügyintézési pontján rendezhetik a 
munkájukkal és a lakhatásukkal 
kapcsolatos hivatalos ügyeiket;

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
az Unióban mozgó valamennyi személy 
számára alakítsanak ki egy egyablakos 
ügyintézési rendszert, amelynek 
segítségével e személyek a fogadó tagállam 
egyetlen ügyintézési pontján rendezhetik a 
munkájukkal és a lakhatásukkal 
kapcsolatos hivatalos ügyeiket; úgy véli, 
hogy a tagállamoknak a határ menti 
ingázók részére bilaterális ügyintézési 
pontokat kell kiépíteniük, amelyeknek 
többek között a családi ellátások hatékony 
koordinációja lenne a feladatuk;

Or. nl

Módosítás 24
Kinga Göncz
Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
az Unióban mozgó valamennyi személy 
számára alakítsanak ki egy egyablakos 
ügyintézési rendszert, amelynek 
segítségével e személyek a fogadó tagállam 
egyetlen ügyintézési pontján rendezhetik a 
munkájukkal és a lakhatásukkal 
kapcsolatos hivatalos ügyeiket;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy az 
Unióban mozgó valamennyi személy 
számára alakítsanak ki egy egyablakos 
ügyintézési rendszert, amelynek 
segítségével e személyek a fogadó tagállam 
egyetlen ügyintézési pontján rendezhetik a 
munkájukkal és a lakhatásukkal 
kapcsolatos hivatalos ügyeiket; 

Or. en

Módosítás 25
Nadja Hirsch
Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy könnyítsenek a kis- és 
középvállalkozások más tagállamból 
származó munkavállalók felvételével 
kapcsolatos adminisztratív terhein, és egy 
központi szervezetet hozzanak létre; 
felszólítja a tagállamokat, hogy ugyanígy 
egy kézből biztosítsanak információkat 
azoknak a vállalkozóknak, akik egy 
tagállamban befektetni, és ott 
munkahelyeket teremteni kívánnak; 

Or. de

Módosítás 26
Konstantinos Poupakis
Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza az EURES rendszer –
mint az Unión belüli munkanélküliség 
leküzdésére és a megfelelő képesítéssel 
rendelkező jelentkezők hiánya miatt 
betöltetlenül maradó munkahelyek 
jelenségének megoldására szolgáló eszköz
– erősítésének és a nemzeti munkakereső 
rendszerekkel való tényleges 
összekapcsolásának szükségességét;

Or. el

Módosítás 27
Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy növekvő 
problémát jelentenek azok a személyek, 
akik munkát keresve egy másik 
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tagállamba utaznak, de nem tudnak 
munkahelyet találni, és a jogaikra 
vonatkozó információk, illetve az e 
probléma kezelésére szolgáló konkrét 
intézkedések hiányában végül 
hajléktalanná válnak;

Or. en

Módosítás 28
Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. emlékeztet arra, hogy a szabad mozgás 
alapvető jog, amelyet a munkavállalóknak 
a foglalkoztatás, a javadalmazás és az 
egyéb munka- és foglalkoztatási feltételek 
tekintetében a tagállamok munkavállalói 
közötti, állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetéstől mentesen tudniuk 
kell gyakorolni, biztosítva, hogy a migráns 
polgárok egyenlő bánásmódban 
részesüljenek, és ne használják ki őket 
olcsó munkaerőforrásként; 
meggyőződése, hogy e szabadság 
biztosítása érdekében a munkavállalókat 
proaktívan tájékoztatni kell, megfelelő 
jogorvoslati eszközöket kell beállítani, és 
minden tagállamnak szigorúan végre kell 
hajtania a kapcsolódó uniós szabályokat;

Or. en

Módosítás 29
Nadja Hirsch
Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
szabad mozgáshoz való jogot gyakorló 
valamennyi polgárt tájékoztassanak arról, 

4. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
szabad mozgáshoz való jogot gyakorló 
valamennyi polgárt tájékoztassanak arról, 
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hogy külföldi tartózkodásuk során az 
európai egészségbiztosítási kártya révén 
milyen jogok illetik meg őket;

hogy külföldi tartózkodásuk során az 
európai egészségbiztosítási kártya révén 
milyen jogok illetik meg őket; felszólítja a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy az 
európai egészségbiztosítási kártyára 
jogosult minden polgár kérésre megkapja 
a kártyát, és a szabályok helytelen 
alkalmazását késedelem nélkül 
orvosolják; felszólítja a tagállamokat, 
hogy adjanak tájékoztatást az esetleges 
további biztosításról vagy egyéb 
intézkedésről, amelyre a szabad 
mozgáshoz való jogot gyakorló 
polgároknak szükségük lehet ahhoz, hogy 
külföldön ugyanolyan egészségügyi 
ellátásra legyenek jogosultak, mint 
amelyet otthon igénybe vehetnek; 

Or. en

Módosítás 30
Milan Cabrnoch
Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
szabad mozgáshoz való jogot gyakorló 
valamennyi polgárt tájékoztassanak arról, 
hogy külföldi tartózkodásuk során az 
európai egészségbiztosítási kártya révén 
milyen jogok illetik meg őket;

4. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
szabad mozgáshoz való jogot gyakorló 
valamennyi polgárt tájékoztassanak arról, 
hogy külföldi tartózkodásuk során az 
európai egészségbiztosítási kártya révén 
milyen jogok illetik meg őket; az 
információknak elektronikus úton is 
könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, 
mégpedig olyan formában, amely adott 
esetben a fogyatékkal élő polgárok 
számára is elérhető; indokolás: 
összhangban a határon átnyúló 
egészségügyi ellátásra vonatkozó 
betegjogok érvényesítéséről szóló irányelv 
7. cikkének (5) bekezdésével;

Or. cs

Módosítás 31
Kinga Göncz



AM\894681HU.doc 17/38 PE483.810v01-00

HU

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
szabad mozgáshoz való jogot gyakorló 
valamennyi polgárt tájékoztassanak arról, 
hogy külföldi tartózkodásuk során az 
európai egészségbiztosítási kártya révén 
milyen jogok illetik meg őket;

4. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy 
valamennyi polgárt teljes körűen 
tájékoztassanak arról, hogy külföldi 
tartózkodásuk során az európai 
egészségbiztosítási kártya révén milyen
jogok illetik meg őket, valamint arról, 
hogy a különböző tagállamokban a 
szolgáltatások igénybevételekor milyen 
pénzügyi kötelezettségek terhelik őket; 

Or. en

Módosítás 32
Patrick Le Hyaric
Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
szabad mozgáshoz való jogot gyakorló
valamennyi polgárt tájékoztassanak arról, 
hogy külföldi tartózkodásuk során az 
európai egészségbiztosítási kártya révén 
milyen jogok illetik meg őket;

4. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
szabad mozgáshoz való jogot gyakorló 
valamennyi polgárt tájékoztassanak arról, 
hogy külföldi tartózkodásuk során az 
európai egészségbiztosítási kártya révén 
milyen jogok illetik meg őket, valamint a 
munkához való jogra, a szociális 
védelemre és a szociális lakhatásra 
vonatkozó jogokról is;

Or. fr

Módosítás 33
Veronica Lope Fontagné
Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
szabad mozgáshoz való jogot gyakorló

4. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy 
valamennyi polgárt tájékoztassanak arról, 
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valamennyi polgárt tájékoztassanak arról, 
hogy külföldi tartózkodásuk során az 
európai egészségbiztosítási kártya révén 
milyen jogok illetik meg őket;

hogy külföldi tartózkodásuk során az 
európai egészségbiztosítási kártya révén 
milyen jogok illetik meg őket; kéri, hogy a 
tájékoztatás könnyen elérhető, és 
közérthető legyen;

Or. es

Módosítás 34
Ria Oomen-Ruijten
Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
szabad mozgáshoz való jogot gyakorló 
valamennyi polgárt tájékoztassanak arról, 
hogy külföldi tartózkodásuk során az 
európai egészségbiztosítási kártya révén 
milyen jogok illetik meg őket;

4. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
szabad mozgáshoz való jogot gyakorló 
valamennyi polgárt tájékoztassanak arról, 
hogy külföldi tartózkodásuk vagy egy 
másik tagállam egészségügyi ellátásának 
igénybevétele során az európai 
egészségbiztosítási kártya révén milyen 
jogok illetik meg őket;

Or. nl

Módosítás 35
Jean-Luc Bennahmias
Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
szabad mozgáshoz való jogot gyakorló 
valamennyi polgárt tájékoztassanak arról, 
hogy külföldi tartózkodásuk során az 
európai egészségbiztosítási kártya révén 
milyen jogok illetik meg őket;

4. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy hozzanak megfelelő 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
szabad mozgáshoz való jogot gyakorló 
valamennyi polgárt tájékoztassanak arról, 
hogy külföldi tartózkodásuk során az 
európai egészségbiztosítási kártya révén 
milyen jogok illetik meg őket, hogy a 
lehető legegyszerűbben élvezhessék e 
jogok előnyeit;

Or. fr
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Módosítás 36
Philippe Boulland
Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
szabad mozgáshoz való jogot gyakorló
valamennyi polgárt tájékoztassanak arról, 
hogy külföldi tartózkodásuk során az 
európai egészségbiztosítási kártya révén 
milyen jogok illetik meg őket;

4. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy 
valamennyi polgárt tájékoztassanak arról, 
hogy külföldi tartózkodásuk során az 
európai egészségbiztosítási kártya révén 
milyen jogok illetik meg őket;

Or. fr

Módosítás 37
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck
Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli a határokon átnyúló 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés elősegítéséről szóló bizottsági 
javaslatokat; felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a határon 
átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó 
betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. 
március 9-i 2011/24/EU európai 
parlamenti es tanácsi irányelv gyors és 
eredményes végrehajtását, kellő módon 
figyelembe véve az egyetemesség, a jó 
minőségű ellátáshoz való hozzáférés, a 
méltányosság és a szolidaritás elveit; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy folytassák munkájukat a 
távorvoslási és e-egészségügyi 
szolgáltatások széles körű kiépítésének 
2020-ra kitűzött célja érdekében, továbbá 
támogatja az uniós polgárok saját 
betegadataikhoz való biztonságos 
internetes hozzáférésének biztosítására és 
a betegnyilvántartások átjárhatóságának 
biztosítására irányuló kísérleti 
projekteket, ezáltal biztosítva a betegek 
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részére az ellátás folyamatosságát;

Or. en

Módosítás 38
Nadja Hirsch
Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. arra sürgeti a tagállamokat, hogy 
egyszerűsítsék a külföldön nyújtott ellátás 
megtérítésével kapcsolatos igazgatási 
eljárásokat;

5. arra sürgeti a tagállamokat, hogy 
egyszerűsítsék a külföldön nyújtott ellátás 
megtérítésével kapcsolatos igazgatási 
eljárásokat, és gondoskodjanak arról, 
hogy társadalombiztosítási alapjaik és 
betegbiztosító intézményeik minden 
szükséges lépést megtegyenek annak 
érdekében, hogy megfelelő védelmet 
biztosítsanak a szabad mozgáshoz való 
jogot gyakorló munkavállalók számára; 

Or. de

Módosítás 39
Kinga Göncz
Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. arra sürgeti a tagállamokat, hogy 
egyszerűsítsék a külföldön nyújtott ellátás 
megtérítésével kapcsolatos igazgatási 
eljárásokat;

5. arra sürgeti a tagállamokat, hogy 
egyszerűsítsék a külföldön nyújtott ellátás 
megtérítésével kapcsolatos igazgatási 
eljárásokat, és a lehetséges mértékben
gyorsítsák fel a másik tagállamban 
felmerülő egészségügyi ellátási költségek 
megtérítését;

Or. en

Módosítás 40
Jean-Luc Bennahmias
Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. arra sürgeti a tagállamokat, hogy 
egyszerűsítsék a külföldön nyújtott ellátás 
megtérítésével kapcsolatos igazgatási 
eljárásokat; 

5. arra sürgeti a tagállamokat, hogy 
egyszerűsítsék a külföldön nyújtott ellátás 
megtérítésével kapcsolatos igazgatási 
eljárásokat, hogy gyorsabb legyen ennek a 
megtérítése;

Or. fr

Módosítás 41
Konstantinos Poupakis
Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza a munkavállalási 
mobilitás előmozdításának 
szükségességét; hangsúlyozza egyben az 
oktatás és a vállalkozási készség szerepét a 
bürokratikus akadályok elhárítása, az 
eljárások egyszerűsítése és az 
információkhoz való hozzáférés erősítése 
révén abban, hogy teljes mértékben 
kihasználhatóak legyenek az egységes 
piac előnyei, és ezzel párhuzamosan 
védeni lehessen az európai szociális 
modellt;

Or. el

Módosítás 42
Philippe Boulland
Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. sürgeti a tagállamokat, hogy 
egyszerűsítsék a nyilvános pályázati 
eljárásokat, valamennyi uniós 
vállalkozásnak egyenlő hozzáférést 
biztosítása érdekében, és ösztönözzék a 
pályázó vállalatokat a társadalmi 
felelősségvállalásuk mértékére vonatkozó 
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információk megadására;

Or. fr

Módosítás 43
Ramona Nicole Mănescu
Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. ajánlja a Bizottságnak és a 
tagállamoknak, hogy javítsák az új 
vállalkozók számára a meglévő feltételeket 
annak érdekében, hogy jobban ki lehessen 
használni az új, fenntartható 
munkahelyek teremtésére bennük rejlő 
nagy lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 44
Nadja Hirsch
Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a belső piaci információs 
rendszer (IMI) által támogatott, az Unión 
belüli határokon átnyúló mobilitás 
megkönnyítését célzó európai szakmai 
kártya bevezetését; véleménye szerint egy 
ilyen eszköz segíthet az uniós 
munkaerőpiacon tartósan fennálló 
különbözőségek kezelésében;

6. üdvözli a belső piaci információs 
rendszer (IMI) által támogatott, az Unión 
belüli határokon átnyúló mobilitás 
megkönnyítését célzó európai szakmai 
kártya bevezetését, amelynek kritériumait 
először értékelni kell; véleménye szerint az 
uniós munkaerőpiacon tartósan fennálló 
különbözőségek kezelése érdekében az 
IMI-vel elérhető a hazai tagállam és a 
fogadó ország közötti gyorsabb 
együttműködés; 

Or. de

Módosítás 45
Patrick Le Hyaric
Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a belső piaci információs 
rendszer (IMI) által támogatott, az Unión 
belüli határokon átnyúló mobilitás 
megkönnyítését célzó európai szakmai 
kártya bevezetését; véleménye szerint egy 
ilyen eszköz segíthet az uniós 
munkaerőpiacon tartósan fennálló 
különbözőségek kezelésében;

6. üdvözli a belső piaci információs 
rendszer (IMI) által támogatott, az Unión 
belüli határokon átnyúló mobilitás 
megkönnyítését célzó európai szakmai 
kártya bevezetését; véleménye szerint egy 
ilyen eszköz a szociális védelem felfelé 
irányuló összehangolásával segíthet az 
uniós munkaerőpiacon tartósan fennálló 
különbözőségek kezelésében;

Or. fr

Módosítás 46
Veronica Lope Fontagné
Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a belső piaci információs 
rendszer (IMI) által támogatott, az Unión 
belüli határokon átnyúló mobilitás 
megkönnyítését célzó európai szakmai 
kártya bevezetését; véleménye szerint egy 
ilyen eszköz segíthet az uniós 
munkaerőpiacon tartósan fennálló 
különbözőségek kezelésében;

6. üdvözli a belső piaci információs 
rendszer (IMI) által támogatott, a 
közigazgatási eljárások és az Unión belüli 
határokon átnyúló mobilitás 
megkönnyítését célzó európai szakmai 
kártya bevezetését; véleménye szerint egy 
ilyen eszköz segíthet az uniós 
munkaerőpiacon tartósan fennálló 
különbözőségek kezelésében;

Or. es

Módosítás 47
Jutta Steinruck
Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a belső piaci információs 
rendszer (IMI) által támogatott, az Unión 
belüli határokon átnyúló mobilitás 
megkönnyítését célzó európai szakmai 
kártya bevezetését; véleménye szerint egy 
ilyen eszköz segíthet az uniós 
munkaerőpiacon tartósan fennálló 

6. üdvözli a belső piaci információs 
rendszer (IMI) által támogatott, az Unión 
belüli határokon átnyúló önkéntes
mobilitás megkönnyítését célzó európai 
szakmai kártya bevezetését; véleménye 
szerint egy ilyen eszköz segíthet az uniós 
munkaerőpiacon tartósan fennálló 
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különbözőségek kezelésében; különbözőségek kezelésében;

Or. en

Módosítás 48
Jean-Luc Bennahmias
Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megismétli a tagállamokhoz intézett 
azon felhívását, hogy az összehasonlítható 
képesítésekkel rendelkező jövőbeli 
munkaerő megteremtése érdekében 
fokozottan hangolják össze a formális és 
informális oktatási rendszereiket;

7. megismétli a tagállamokhoz intézett 
azon felhívását, hogy az összehasonlítható 
képesítésekkel rendelkező jövőbeli 
munkaerő megteremtése érdekében 
mindenekelőtt fokozottan hangolják össze 
a formális és informális oktatási 
rendszereiket a munka világával, a 
tanulmányok, szakmai tapasztalat, vagy 
önkéntes tevékenység során a különböző 
tagállamokban megszerzett tudás 
elismerése céljából, és ily módon javítva 
minden uniós polgár különböző nemzeti 
munkaerőpiacokon való beilleszkedését;

Or. fr

Módosítás 49
Veronica Lope Fontagné
Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megismétli a tagállamokhoz intézett 
azon felhívását, hogy az összehasonlítható 
képesítésekkel rendelkező jövőbeli 
munkaerő megteremtése érdekében 
fokozottan hangolják össze a formális és 
informális oktatási rendszereiket;

7. megismétli a tagállamokhoz intézett 
azon felhívását, hogy az összehasonlítható 
képesítésekkel rendelkező jövőbeli 
munkaerő megteremtése érdekében 
fokozottan hangolják össze a formális és 
informális oktatási rendszereiket; 
hangsúlyozza, hogy az Európai Képesítési 
Keretrendszer segítségével további 
erőfeszítésekre van szükség a nemzeti 
képesítési rendszerek közötti átjárhatóság 
biztosítására;

Or. es
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Módosítás 50
Jutta Steinruck
Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megismétli a tagállamokhoz intézett 
azon felhívását, hogy az összehasonlítható 
képesítésekkel rendelkező jövőbeli 
munkaerő megteremtése érdekében 
fokozottan hangolják össze a formális és 
informális oktatási rendszereiket;

7. megismétli a tagállamokhoz intézett 
azon felhívását, hogy hozzanak létre a 
formális és informális oktatás elismerését 
szolgáló rendszert, és az összehasonlítható 
képesítésekkel rendelkező jövőbeli 
munkaerő megteremtése érdekében azt 
jobban hangolják össze; 

Or. en

Módosítás 51
Nadja Hirsch
Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megismétli a tagállamokhoz intézett 
azon felhívását, hogy az összehasonlítható 
képesítésekkel rendelkező jövőbeli 
munkaerő megteremtése érdekében 
fokozottan hangolják össze a formális és 
informális oktatási rendszereiket;

7. megismétli a tagállamokhoz intézett 
azon felhívását, hogy az összehasonlítható 
képesítésekkel rendelkező jövőbeli 
munkaerő megteremtése érdekében 
fokozottan hangolják össze a formális és 
informális oktatási rendszereiket, ami 
előnyére válhat a közös európai 
munkaerőpiacnak, és növelheti a 
termelékenység szintjét; 

Or. en

Módosítás 52
Philippe Boulland
Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megismétli a tagállamokhoz intézett 
azon felhívását, hogy az összehasonlítható 
képesítésekkel rendelkező jövőbeli 
munkaerő megteremtése érdekében 
fokozottan hangolják össze a formális és 

7. megismétli a tagállamokhoz intézett 
azon felhívását, hogy az összehasonlítható 
képesítésekkel rendelkező jövőbeli 
munkaerő megteremtése érdekében 
javítsák a gyermekkori nyelvtanulást és
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informális oktatási rendszereiket; fokozottan hangolják össze a formális és 
informális oktatási rendszereiket;

Or. fr

Módosítás 53
Kinga Göncz
Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megismétli a tagállamokhoz intézett 
azon felhívását, hogy az összehasonlítható 
képesítésekkel rendelkező jövőbeli 
munkaerő megteremtése érdekében 
fokozottan hangolják össze a formális és 
informális oktatási rendszereiket;

7. megismétli a tagállamokhoz intézett 
azon felhívását, hogy az összehasonlítható 
és könnyen elismerhető képesítésekkel 
rendelkező jövőbeli munkaerő 
megteremtése érdekében fokozottan 
hangolják össze a formális és informális 
oktatási rendszereiket;

Or. en

Módosítás 54
Milan Cabrnoch
Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megismétli a tagállamokhoz intézett 
azon felhívását, hogy az összehasonlítható 
képesítésekkel rendelkező jövőbeli 
munkaerő megteremtése érdekében 
fokozottan hangolják össze a formális és 
informális oktatási rendszereiket;

7. megismétli a tagállamokhoz intézett 
azon felhívását, hogy az összehasonlítható 
képesítésekkel rendelkező jövőbeli 
munkaerő megteremtése érdekében 
fokozottan hangolják össze a formális és 
informális oktatási rendszereiket, az egész 
életen át tartó tanulást is ideértve;

Or. cs

Módosítás 55
Ria Oomen-Ruijten
Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy az oktatási 
intézményeknek a kiadott diploma 
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mellékletében fel kell tüntetniük, hogy a 
nemzeti diploma miként vethető össze és 
értékelhető egy másik tagállamban –
különösen a szomszédos országokban –
szerzett diplomához képest;

Or. nl

Módosítás 56
Konstantinos Poupakis
Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
foglalkoztatási diszkrimináció leküzdése 
érdekében biztosítsák az európai 
irányelvek helyes alkalmazását a
foglalkoztatás területén, a munkavállalók 
mobilitásának fellendítése részeként;

Or. el

Módosítás 57
Veronica Lope Fontagné
Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. rámutat a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK 
irányelvben foglalt automatikus elismerés 
sikerére, és kéri, hogy vegyék fontolóra 
más szakmákra való kiterjesztésének 
lehetőségét;

Or. es

Módosítás 58
Ramona Nicole Mănescu
Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7a. kéri a tagállamokat, hogy tegyék meg 
a szükséges intézkedéseket a strukturális 
és kohéziós alapokhoz való hozzáférés 
érdekében, és a megszerzett összegeket 
használják fel a szakképzéssel kapcsolatos 
programokra a kkv-k további fenntartása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 59
Kinga Göncz
Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
tagállamok által alkalmazott hátrányosan 
megkülönböztető szabályokkal és 
gyakorlatokkal szemben alkalmazzon zéró 
toleranciát;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
tagállamok által alkalmazott hátrányosan 
megkülönböztető szabályokkal és 
gyakorlatokkal szemben – mint amilyen 
például a külföldi diákok diszkriminatív 
felvétele, az ellenőrzések, például az
árukat importáló vagy külföldön 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozók túlzott 
ellenőrzése, és az olyan követelmények, 
mint például kiterjedt dokumentáció 
megkövetelése egy bizonyos uniós 
tagállamban vállalkozását elindítani 
kívánó külföldi szolgáltatótól –
alkalmazzon zéró toleranciát;

Or. en

Módosítás 60
Jean-Luc Bennahmias
Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
tagállamok által alkalmazott hátrányosan 
megkülönböztető szabályokkal és 
gyakorlatokkal szemben alkalmazzon zéró 

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
tagállamok által az európai 
munkavállalókkal szemben alkalmazott 
hátrányosan megkülönböztető 
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toleranciát; szabályokkal és gyakorlatokkal szemben 
alkalmazzon zéró toleranciát, és 
következésképpen felszólítja a Bizottságot, 
hogy indítsa meg a megfelelő eljárásokat, 
amennyiben egy tagállam nem tartja 
tiszteletben az uniós jogot;

Or. fr

Módosítás 61
Veronica Lope Fontagné
Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
tagállamok által alkalmazott hátrányosan 
megkülönböztető szabályokkal és 
gyakorlatokkal szemben alkalmazzon zéró 
toleranciát; 

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
tagállamok által a foglalkoztatás terén 
alkalmazott, az uniós jogba ütköző, 
hátrányosan megkülönböztető 
szabályokkal és gyakorlatokkal szemben 
alkalmazzon zéró toleranciát;

Or. es

Módosítás 62
Jutta Steinruck
Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. úgy véli, hogy a szociális és
munkaügyi jogszabályokat, a kollektív 
szerződéseket, az ipari kapcsolati 
rendszereket, az egyenlő bánásmódot és az 
egyenlő munkáért járó egyenlő díjazás 
elvét tiszteletben kell tartani, meg kell 
védeni és elő kell mozdítani; úgy véli 
továbbá, hogy tiszteletben kell tartani és 
alkalmazni kell az azonos helyen azonos 
munkáért járó egyenlő díjazás elvét, 
amelyet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 18. és 157. cikke állapított 
meg;

Or. en
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Módosítás 63
Jutta Steinruck
Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. felszólítja a Bizottságot, hogy 
gondosan kövesse figyelemmel a 
2000/78/EK irányelv tagállamokban 
történő átültetését és tényleges 
alkalmazását is, és amennyiben 
hiányosságokat észlel, avatkozzon be; 
felszólítja a tagállamokat és a Tanácsot, 
hogy tekintsék prioritásnak a személyek 
közötti, vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális 
irányultságra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
irányelvre irányuló javaslat sürgős 
elfogadását;

Or. en

Módosítás 64
Nadja Hirsch
Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy az EU-ban 
javítani kell a kiküldött munkavállalók 
munkafeltételeit és mindenfajta 
megkülönböztetéstől mentesen szavatolni 
kell megfelelő védelmüket; kéri a 
kiküldött munkavállalókról szóló irányelv 
átültetésének és alkalmazásának a 
szociális partnerekkel szoros 
együttműködésben történő javítását;

Or. de

Módosítás 65
Patrick Le Hyaric
Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8a. kéri a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy a munkavállalók jogait, valamint a 
kollektív tárgyaláshoz és a kollektív 
fellépéshez való jogot sorolja a 
versenyszabályok elé;

Or. fr

Módosítás 66
Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatási 
mobilitást össze kell kötni a 
munkavállalók jogainak biztosításával, 
egyenlő bánásmód mellett és 
megkülönböztetés nélkül, és nem szabad, 
hogy abban egyes munkaadók lehetőséget 
lássanak a bérek és a 
társadalombiztosítási járulékok 
csökkentésére vagy általában véve a 
munkakörülmények rontására, 
kihasználva a bonyolult szabályokat; 
meggyőződése, hogy a lehetséges szociális 
dömping a nemzeti munkaerőpiacokat is 
hátrányosan érintheti, ezért külön 
figyelmet kell fordítani az uniós szabályok 
végrehajtására és érvényre juttatására;

Or. en

Módosítás 67
Jutta Steinruck
Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy a közelgő 
jogalkalmazási irányelvnek a visszaélések 
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megelőzése és a munkavállalók védelme 
érdekében tisztáznia kell azokat a 
szabályokat és kötelezettségeket, amelyek 
alapján a másik tagállamba 
munkavállalókat kiküldő vállalatoknak 
működniük kell; úgy véli, hogy a 
végrehajtási irányelvnek biztosítania kell 
különösen a kollektív szerződés és a 
kollektív fellépés védelmét, a hatósági 
jogkörök betartását, az alvállalkozásba 
adás korlátját és a vállalat azon fő 
tevékenységének a meghatározását, amely 
nem szervezhető ki és nem adható 
alvállalkozásba, a postafiók-vállalatok 
megakadályozását, a kiküldött 
munkavállalók tájékoztatáshoz való jogát, 
valamint olyan struktúrák létrehozását, 
amelyek anyanyelvükön biztosítanak 
tanácsadást és támogatást a kiküldött 
munkavállalók számára a tagállamokban, 
az Európai Unió támogatásával és a 
szakszervezetek részvételével; 
hangsúlyozza, hogy a Monti II. 
rendeletnek egy átfogó, kötelező erejű 
szabályozásnak kell lennie, amely az 
egységes piac keretében kifejezetten 
kötelezővé teszi, hogy a gazdasági 
szabadságjogok tiszteletben tartsák az 
alapvető szociális jogokat, ideértve nem 
csak a munkabeszüntetéshez való jogot, 
hanem a kollektív szerződéseket is, 
ütközés esetén elsőbbséget ad az alapvető 
szociális jogoknak, valamint védi és 
fenntartja a kollektív szerződéshez, 
fellépéshez, illetve a munkabeszüntetéshez 
való jogot;

Or. en

Módosítás 68
Jutta Steinruck
Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. kéri egy szociális előrehaladásról szóló 
jegyzőkönyv felvételét az uniós 
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szerződésekbe, összhangban az EU-nak 
azzal a fő célkitűzésével, hogy javítani 
kívánja lakosságának élet- és 
munkakörülményeit; felszólítja továbbá a 
Bizottságot, hogy teljes mértékben tartsa 
tiszteletben a Szerződés 9. cikkében 
megállapított szociális záradékot, és 
foglaljon bele kötelező erejű szociális 
záradékot az egységes piacról szóló 
valamennyi fontos jogszabályba annak 
biztosítása céljából, hogy a 
versenyszabályok ne gyengítsék az 
alapvető jogokat, valamint a négy 
alapvető szabadság keretében a kollektív 
fellépéshez és a munkabeszüntetéshez 
való jog védelme és fenntartása céljából;

Or. en

Módosítás 69
Jutta Steinruck
Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. megismétli a Bizottsághoz intézett azon 
felhívását, hogy végezze el a 
nyugdíjalapokra vonatkozó különböző 
szabályok értékelését, és emlékeztet arra, 
hogy javítani kell a nyugdíjaknak a 
munkáltató változása esetén való 
hordozhatóságát.

10. megismétli a Bizottsághoz intézett azon 
felhívását, hogy végezze el a 
nyugdíjalapokra vonatkozó különböző 
szabályok értékelését, és emlékeztet arra, 
hogy javítani kell a nyugdíjaknak a 
munkáltató változása esetén való 
hordozhatóságát; felszólítja a Bizottságot, 
hogy erősítse meg a nyugdíjrendszerek, 
befektetési stratégiáik és fizetőképességük 
átláthatóságára vonatkozó szabályokat, a 
szociális partnereknek a folyamat korai 
szakaszában történő bevonása mellett;

Or. en

Módosítás 70
Jean-Luc Bennahmias
Véleménytervezet
10 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

10. megismétli a Bizottsághoz intézett azon 
felhívását, hogy végezze el a 
nyugdíjalapokra vonatkozó különböző 
szabályok értékelését, és emlékeztet arra, 
hogy javítani kell a nyugdíjaknak a 
munkáltató változása esetén való 
hordozhatóságát.

10. megismétli a Bizottsághoz intézett azon 
felhívását, hogy végezze el a
nyugdíjalapokra vonatkozó különböző 
szabályok értékelését, és emlékeztet arra, 
hogy javítani kell a nyugdíjaknak a 
munkáltató változása, valamint a más 
országban található székhelye esetén való 
hordozhatóságát.

Or. fr

Módosítás 71
Philippe Boulland
Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. megismétli a Bizottsághoz intézett azon 
felhívását, hogy végezze el a 
nyugdíjalapokra vonatkozó különböző 
szabályok értékelését, és emlékeztet arra, 
hogy javítani kell a nyugdíjaknak a 
munkáltató változása esetén való 
hordozhatóságát.

10. megismétli a Bizottsághoz intézett azon 
felhívását, hogy végezze el a 
nyugdíjalapokra vonatkozó különböző 
szabályok értékelését, és emlékeztet arra, 
hogy javítani kell a nyugdíjaknak a 
munkáltató változása, valamint a más 
tagállamban található székhelye esetén 
való hordozhatóságát.

Or. fr

Módosítás 72
Nadja Hirsch
Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. megismétli a Bizottsághoz intézett azon 
felhívását, hogy végezze el a 
nyugdíjalapokra vonatkozó különböző 
szabályok értékelését, és emlékeztet arra, 
hogy javítani kell a nyugdíjaknak a 
munkáltató változása esetén való 
hordozhatóságát.

10. megismétli a Bizottsághoz intézett azon 
felhívását, hogy végezze el a 
nyugdíjalapokra vonatkozó különböző 
szabályok értékelését, és emlékeztet arra, 
hogy javítani kell a nyugdíjaknak –
különösen a foglalkoztatói nyugdíjaknak 
– a munkáltató változása esetén való 
hordozhatóságát.
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Or. de

Módosítás 73
Kinga Göncz
Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. üdvözli a Bizottság 
kötelezettségvállalását, miszerint 
időszakonként meg fogja ismételni a 
polgárok egységes piac működésével 
kapcsolatos véleményeinek és aggályainak 
megvizsgálását; felszólítja azonban a 
Bizottságot, hogy végezzen részletes 
kutatást az egyes tagállamokban a szabad 
mozgáshoz való jogot gyakorló uniós 
munkavállalók által tapasztalt konkrét 
problémákkal kapcsolatban, és terjesszen 
elő konkrét javaslatokat az uniós vagy 
tagállami szinten teendő intézkedésekre 
vonatkozóan; 

Or. en

Módosítás 74
Ramona Nicole Mănescu
Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. kéri, hogy a tagállamok tegyenek 
meg minden szükséges intézkedést a 
nyugdíjak hordozhatóságának jogi és 
gyakorlati javítása céljából, annak 
érdekében, hogy fenntartsák a 
munkavállalók mobilitását és az egységes 
európai piachoz való hatékony 
hozzáférést;

Or. en

Módosítás 75
Jutta Steinruck
Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)



PE483.810v01-00 36/38 AM\894681HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

10a. megállapítja, hogy a közbeszerzés egy 
kulcsfontosságú piaci alapú eszköz, amely 
szerepet játszik a fenntartható 
foglalkoztatás és munkafeltételek 
elősegítésében; kéri, hogy a szerződések 
odaítélésének tegyék kötelező 
kritériumává a szociális normák és 
kollektív szerződések betartását, valamint 
a törvényes minimálbérek és díjak 
kifizetését a szerződés teljesítése során és 
az alapanyagellátás láncában és az 
ellátási láncban, az azonos helyen azonos 
munkáért járó egyenlő díjazás elvének 
érvényre juttatása céljából; 

Or. en

Módosítás 76
Jutta Steinruck
Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10b. 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;

Or. en

Módosítás 77
Jutta Steinruck
Véleménytervezet
10 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

10c. az a véleménye, hogy azok a jövőbeni 
jogszabályok, amelyek tekintetében a kkv-
k számára mentességet vagy könnyített 
szabályozást határoztak meg, elsősorban a 
szociálpolitikát érintik, és hogy a szociális 
kérdések esetében a mentességek vagy 
könnyített szabályok nem helyénvalóak és 
a munkavállalók egészsége és biztonsága 
szempontjából veszélyesek, és emlékeztet 
arra, hogy a Szerződés rendelkezése 
szerint a foglalkoztatásra és 
szociálpolitikára vonatkozó jogszabályok 
mindenfajta felülvizsgálatába be kell 
vonni a szociális partnereket; úgy véli, 
hogy az alacsony kockázatú 
tevékenységeket folytató kisvállalatok írott 
kockázatértékelés készítése alóli
felmentése növelni fogja a munkavállalók 
munkahelyen felmerülő kockázatoknak 
való kitettségét, és hogy a 
mikrovállalkozások kizárásával járó 
költségek kiszámításakor tekintetbe 
kellene venni a balesetek és egyéb 
egészségügyi és biztonsági problémák 
megnövekedett kockázatát is; ellenzi a 
Bizottságnak azt a javaslatát, hogy a 
kisvállalkozásokra mentességnek vagy 
könnyített szabályoknak kell vonatkozniuk 
a munkavállalók kiküldéséről szóló 
irányelv közelgő végrehajtási irányelvét és 
a harmadik országbeli állampolgárok 
idényjellegű munkavállalás céljából való 
belépésének és tartózkodásának 
feltételeiről szóló irányelvet illetően, 
tekintettel arra, hogy a 
mikrovállalkozások felmentése e két új 
jogalkotási eszköz alól lehetetlenné tenné 
a kiküldött és migráns munkavállalókkal 
való egyenlő bánásmód biztosítását, és 
még inkább aláásná a munkavállalók 
kiküldéséről szóló irányelv kiküldött 
munkavállalók jogainak védelmére 
vonatkozó célkitűzését;

Or. en
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