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Módosítás 1
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja az Európai Tanácsot és a 
Bizottságot arra, hogy az európai 
szemeszteren belül fordítson nagyobb 
figyelmet az EU gazdasági pillérjét jelentő 
egységes piacra; hangsúlyozza, hogy az 
egységes piacnak egy olyan európai 
gazdasági kormányzás középpontjában kell 
állnia, amelynek célja, hogy a belső 
egyensúlytalanságok leküzdése és egy 
irányba mutató versenyképességi 
dinamikák előidézése által megerősítse a 
növekedést, a foglalkoztatottságot és a 
társadalmi kohéziót;

1. felhívja az Európai Tanácsot és a 
Bizottságot arra, hogy a szolgáltatási 
ágazat lehetőségeinek kiaknázása, a 
magántőke innovatív projektek 
finanszírozásába való bevonzása és a 
hatékony energiafelhasználás 
előmozdítása érdekében az európai 
szemeszteren belül fordítson nagyobb 
figyelmet az EU gazdasági pillérjét jelentő 
egységes piacra; hangsúlyozza, hogy az 
egységes piacnak egy olyan európai 
gazdasági kormányzás középpontjában kell 
állnia, amelynek célja, hogy a belső 
egyensúlytalanságok leküzdése és egy 
irányba mutató versenyképességi 
dinamikák előidézése által megerősítse a 
növekedést, a foglalkoztatottságot és a 
társadalmi kohéziót;

Or. lt

Módosítás 2
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja az Európai Tanácsot és a 
Bizottságot arra, hogy az európai 
szemeszteren belül fordítson nagyobb 
figyelmet az EU gazdasági pillérjét jelentő 
egységes piacra; hangsúlyozza, hogy az 
egységes piacnak egy olyan európai 
gazdasági kormányzás középpontjában kell 

1. felhívja az Európai Tanácsot és a 
Bizottságot arra, hogy az európai 
szemeszteren belül fordítson nagyobb 
figyelmet az EU gazdasági pillérjét jelentő 
egységes piacra; hangsúlyozza, hogy az 
egységes piacnak egy olyan európai 
gazdasági kormányzás középpontjában kell 
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állnia, amelynek célja, hogy a belső 
egyensúlytalanságok leküzdése és egy 
irányba mutató versenyképességi 
dinamikák előidézése által megerősítse a 
növekedést, a foglalkoztatottságot és a 
társadalmi kohéziót;

állnia, amelynek célja, hogy a belső 
egyensúlytalanságok leküzdése és a
versenyképesség fokozása által 
megerősítse a növekedést, a 
foglalkoztatottságot és a társadalmi 
kohéziót;

Or. de

Módosítás 3
Pascal Canfin

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja az Európai Tanácsot és a 
Bizottságot arra, hogy az európai 
szemeszteren belül fordítson nagyobb 
figyelmet az EU gazdasági pillérjét jelentő 
egységes piacra; hangsúlyozza, hogy az 
egységes piacnak egy olyan európai 
gazdasági kormányzás középpontjában kell 
állnia, amelynek célja, hogy a belső 
egyensúlytalanságok leküzdése és egy 
irányba mutató versenyképességi 
dinamikák előidézése által megerősítse a
növekedést, a foglalkoztatottságot és a 
társadalmi kohéziót;

1. felhívja az Európai Tanácsot és a 
Bizottságot arra, hogy az európai 
szemeszteren belül fordítson nagyobb 
figyelmet az EU gazdasági pillérjét jelentő 
egységes piacra; hangsúlyozza, hogy az 
egységes piacnak egy olyan európai 
gazdasági kormányzás középpontjában kell 
állnia, amelynek célja, hogy a belső 
egyensúlytalanságok leküzdése és egy 
irányba mutató versenyképességi 
dinamikák előidézése által megerősítse az 
intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedést, a foglalkoztatottságot és a 
társadalmi kohéziót;

Or. en

Módosítás 4
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli, hogy „az egységes piac 
lehetőségeinek kiaknázása” a 2012-re 
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végrehajtandó tíz célkitűzés egyikeként 
szerepel a 2011-es éves növekedési 
jelentésben; 

Or. de

Módosítás 5
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felhívja az Európai Tanácsot és a 
Bizottságot, hogy a digitális egységes piac 
konszolidációja érdekében terjessze ki az 
európai szemesztert a nagyteljesítményű 
szélessávú hozzáférés elterjedése
előrehaladásának felülvizsgálatára, 
beleértve a piacra történő bejutáshoz 
kapcsolódó kötelezettségeket és az erősebb 
fogyasztói jogokat, ideértve a szerződésre 
és az árakra vonatkozó teljes körű 
tájékoztatást és a számhordozást; felhívja 
továbbá a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy 2012-ben számoljanak be a 
barangolásos adatátviteli díjak 
csökkentését célzó intézkedések és a 
„cloud computing”, a „tárgyak internete”, 
az elektronikus aláírások és a 
számítógépes biztonság tárgyú fellépések 
végrehajtásáról;

Or. en

Módosítás 6
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1c. felhívja a Bizottságot, hogy a 2012-es 
éves növekedési jelentésbe vegye fel az 
egységes piaci intézkedéscsomag 2012 
végéig elfogadandó 12 kiemelt 
intézkedését; 

Or. de

Módosítás 7
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. felhívja a tagállamokat, hogy a 
Bizottság ajánlásainak megfelelően 
hajtsanak végre további reformokat a 
szolgáltatási ágazatban, különösen oly 
módon, hogy lebontják az indokolatlan 
korlátozásokat a szakmai szolgáltatások, a 
kiskereskedelem és a hálózatos iparágak 
terén, valamint hogy javítsák az üzleti 
környezetet a bürokrácia mérséklésével és 
a közbeszerzési szerződések odaítélése 
átláthatóságának fokozásával;

Or. de

Módosítás 8
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. felkéri a Bizottságot, hogy azon 
tagállamok figyelmét, amelyekről a 
nemzeti reformprogramjuk értékeléséről 
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azt állapították meg, hogy nem használják 
megfelelően fel az uniós finanszírozást, 
hívja fel arra, hogy melyek azok a konkrét 
területek, amelyeken még mindig 
kiaknázatlan lehetőségek vannak;

Or. de

Módosítás 9
Rafał Trzaskowski

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot arra, hogy minden 
év januárjában nyújtsa be az illetékes 
parlamenti bizottságok – köztük a belső 
piaci bizottsága – számára a megelőző 
európai szemeszter eredményeit és az új 
éves növekedési jelentést;

2. megítélése szerint az Európai 
Parlament európai szemeszteren belüli 
szerepe sürgős pontosításra szorul, és a 
gazdasági párbeszédnek a folyamat 
demokratikus legitimációjának megfelelő 
parlamenti ellenőrzésen keresztül történő
megerősítését kell szolgálnia; felhívja a 
Bizottságot arra, hogy minden év 
januárjában nyújtsa be az illetékes 
parlamenti bizottságok – köztük a belső 
piaci bizottsága – számára a megelőző 
európai szemeszter eredményeit és az új 
éves növekedési jelentés;

Or. en

Módosítás 10
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot arra, hogy minden 
év januárjában nyújtsa be az illetékes 
parlamenti bizottságok – köztük a belső 
piaci bizottsága – számára a megelőző 

2. felhívja a Bizottságot arra, hogy minden 
év januárjában nyújtsa be az illetékes 
parlamenti bizottságok – köztük a belső 
piaci bizottsága – számára a megelőző 
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európai szemeszter eredményeit és az új 
éves növekedési jelentést;

európai szemeszter eredményeit és az új 
éves növekedési jelentést, miután 
mindkettőbe beépítette a részletes 
bizottsági visszajelzéseket;

Or. en

Módosítás 11
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot arra, hogy évente 
végezzen felmérést az egységes piac 
tagállamok általi, nemzeti 
reformprogramjaik keretében történő 
végrehajtásáról;

4. felhívja a Bizottságot arra, hogy évente 
végezzen felmérést az egységes piac 
tagállamok általi, nemzeti 
reformprogramjaik keretében történő 
végrehajtásáról és ezzel összefüggésben 
vizsgálja meg az átültetés és a végrehajtás 
utáni felülvizsgálat előrehaladását;

Or. en

Módosítás 12
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot az 
európai szemeszter hatókörének 
kiszélesítésére olyan eszközökkel, mint a 
belső piaci eredménytábla és az egységes 
piaci intézkedéscsomagban szereplő 
intézkedésjavaslatok;

5. felhívja a Bizottságot, hogy az európai 
szemesztert még módszeresebben 
kapcsolja az aktuális uniós 
kezdeményezésekhez – így a belső piaci 
eredménytáblához és az egységes piaci 
intézkedéscsomaghoz – annak érdekében, 
hogy az egységes piac kiteljesítését teljes 
mértékben figyelembe lehessen venni és 
az európai gazdaságpolitika 
következetességét biztosítani lehessen;
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Or. de

Módosítás 13
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot az 
európai szemeszter hatókörének 
kiszélesítésére olyan eszközökkel, mint a 
belső piaci eredménytábla és az egységes 
piaci intézkedéscsomagban szereplő 
intézkedésjavaslatok;

5. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot az 
európai szemeszter hatókörének 
kiszélesítésére olyan eszközökkel, mint a 
belső piaci eredménytábla és az egységes 
piaci intézkedéscsomagban szereplő 
intézkedésjavaslatok, a kiemelt 
prioritásként azonosított 12 
mozgatórugójának végrehajtásával;

Or. en

Módosítás 14
Pascal Canfin

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli az EU 2020 stratégia európai 
szemeszter végrehajtásában való 
figyelembevételének szükségességét; 
hangsúlyozza, hogy az egységes piaci 
intézkedéscsomag keretében tett 
kezdeményezéseknek összhangban kell 
állniuk az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés EU 2020-as 
stratégiájának 7 kiemelt 
kezdeményezésével és hozzá kell járulniuk 
azok eléréséhez;

Or. en
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Módosítás 15
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felhívja továbbá a Tanácsot és a 
Bizottságot az európai szemeszter 
hatókörének annak érdekében történő
kiszélesítésére, hogy az uniós 
fogyasztóvédelmi politika még ésszerűbb 
legyen és abba integrálódjon, valamint 
hogy alkalmazzon a fogyasztói 
eredménytáblához hasonló eszközöket az 
uniós jogszabályok – a fogyasztói jogokra, 
fogyasztói hitelre, és a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó 
irányelvek – kedvező hatásának mérése 
céljából történő felhasználására,

Or. en

Módosítás 16
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot az egységes piac 
gazdaságának gerincét adó kkv-knak 
nyújtott támogatás növelésére az éves 
növekedési jelentés megállapításaival 
összhangban.

6. felhívja a Bizottságot az egységes piac 
gazdaságának gerincét adó kkv-knak 
nyújtott támogatás növelésére a fő uniós 
célkitűzések elérésében az egyes 
tagállamok által elért előrehaladást 
figyelembe véve, az éves növekedési 
jelentés megállapításaival összhangban, és 
olyan intézkedéscsomag révén, amely 
megszünteti a kkv-k finanszírozáshoz való 
hozzáférésekor az EU-n belül létező eltérő 
szabályrendszerekkel való szembesülésből 
eredő akadályokat.

Or. lt
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Módosítás 17
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot az egységes piac 
gazdaságának gerincét adó kkv-knak 
nyújtott támogatás növelésére az éves 
növekedési jelentés megállapításaival 
összhangban.

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat 
az egységes piac gazdaságának gerincét 
adó kkv-knak nyújtott támogatás 
növelésére az éves növekedési jelentés 
megállapításaival összhangban, különösen 
a kisvállalkozói intézkedéscsomag teljes 
körű végrehajtása révén.

Or. de

Módosítás 18
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot az egységes piac 
gazdaságának gerincét adó kkv-knak 
nyújtott támogatás növelésére az éves 
növekedési jelentés megállapításaival 
összhangban.

6. felhívja a Bizottságot az egységes piac 
gazdaságának gerincét adó kkv-knak 
nyújtott támogatás növelésére az éves 
növekedési jelentés megállapításaival 
összhangban; sürgeti a Bizottságot 
hathatós intézkedések megtételére a kkv-k 
és az induló innovatív vállalkozások 
finanszírozáshoz való hozzáférésének 
javítására, valamint az EU-ban az üzleti 
környezet javításának, az eljárások 
egyszerűsítésének és az egységes piacon a 
vállalkozások igazgatási terhei 
csökkentésének biztosítására;

Or. en
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Módosítás 19
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot az egységes piac 
gazdaságának gerincét adó kkv-knak 
nyújtott támogatás növelésére az éves 
növekedési jelentés megállapításaival 
összhangban.

6. felhívja a Bizottságot az egységes piac 
gazdaságának gerincét adó kkv-knak 
nyújtott támogatás növelésére az éves 
növekedési jelentés megállapításaival 
összhangban; támogatja e tekintetben az 
uniós közbeszerzési szabályok abból a 
célból történő felülvizsgálatát, hogy azok 
támogassák az egységes piacon belüli 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést az innovatív, határokon 
átnyúló beszerzések fellendítése és a kkv-k 
számára a szabályozási egyszerűsítés, a 
nagyobb átláthatóság és jogbiztonság 
biztosítása révén;

Or. en

Módosítás 20
Louis Grech

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. véleménye szerint az egységes piac 
újraindítása, és különösen a kisvállalkozói 
intézkedéscsomag végrehajtása 
elengedhetetlen előfeltétele Európa 
fenntartható fejlődésének 2020-ig történő 
elérésére; javasolja, hogy az európai 
versenyképesség globális szintű 
garantálására érdekében haladéktalan 
fejlesztésre van szükség a kulcsfontosságú 
területeken, többek között például a 
szolgáltatási ágazatban, a 
közbeszerzésben, a kutatásban, 
innovációban, oktatásban, 
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energiaügyekben és elektronikus 
kereskedelemben;

Or. en


