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Módosítás 1
Louis Grech

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A a. mivel a jelenlegi gazdasági recesszió 
és a tagállamokban újjáéledő 
protekcionista gazdasági magatartás 
veszélybe sodorta az európai integrációs 
folyamat legláthatóbb eredményei 
némelyikét; mivel a 2013-as évnek a 
polgárok európai évévé nyilvánítására 
irányuló bizottsági javaslatnak 
foglalkoznia kell az EU társadalmi-
gazdasági problémáival, és a polgárok 
szolgálatában álló piac kialakítására kell 
törekednie;

Or. en

Módosítás 2
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. tekintettel a 2011. október 3–4-én 
Krakkóban tartott első egységes piaci 
fórum eredményeire és különösen a 
krakkói nyilatkozatra, amely kiemeli a 
mindennapok során a polgárok előtt álló 
akadályokat és a felszámolásuk érdekében 
meghozandó intézkedéseket;

Or. pl
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Módosítás 3
Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a jelentést és megismétli, hogy 
az egységes piac csak úgy valósítható meg 
maradéktalanul, ha felszámolják a 
személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke 
szabad mozgása útjában még fennálló 
akadályokat, így kézzelfogható előnyöket 
kínálva az európai polgárok és 
vállalkozások számára;

1. üdvözli a jelentést és megismétli, hogy 
az egységes piac csak úgy valósítható meg 
maradéktalanul, ha felszámolják a 
személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke 
szabad mozgása útjában még fennálló 
akadályokat, így kézzelfogható előnyöket 
kínálva az európai polgárok és 
vállalkozások számára;  ez a gazdasági 
integráció ugyanakkor semmilyen 
körülmények között sem valósítható meg 
vagy mozdítható előre a munkavállalók, a 
munkavállalói jogok, az EU által 
érvényesítendő szociális vívmányok vagy a 
környezet rovására;

Or. el

Módosítás 4
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a jelentést és megismétli, hogy 
az egységes piac csak úgy valósítható meg 
maradéktalanul, ha felszámolják a 
személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke 
szabad mozgása útjában még fennálló 
akadályokat, így kézzelfogható előnyöket 
kínálva az európai polgárok és 
vállalkozások számára;

1. tudomásul veszi a jelentést és 
megismétli, hogy az egységes piac csak 
úgy valósítható meg maradéktalanul, ha
fokozatosan felszámolják a személyek, 
áruk, szolgáltatások és a tőke szabad 
mozgása útjában még fennálló
indokolatlan, határokon átnyúló 
akadályokat;

Or. de
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Módosítás 5
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a jelentést és megismétli, hogy 
az egységes piac csak úgy valósítható meg 
maradéktalanul, ha felszámolják a 
személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke 
szabad mozgása útjában még fennálló 
akadályokat, így kézzelfogható előnyöket 
kínálva az európai polgárok és 
vállalkozások számára;

1. üdvözli a jelentést és megismétli, hogy
az egységes piac csak úgy valósítható meg 
maradéktalanul, ha felszámolják a 
személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke 
szabad mozgása útjában még fennálló 
akadályokat, így kézzelfogható előnyöket 
kínálva az európai polgárok és 
vállalkozások számára;

Or. en

Módosítás 6
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. különösen hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy felszámolják az európai 
polgárok szabad mozgása előtti 
akadályokat, különösen azzal, hogy 
biztosítják számukra a bármelyik 
tagállamba való utazásuk során az élet 
több vonatkozásában az őket megillető 
uniós jogok gyakorlását. Ez különösen a 
munkavállalók és szakemberek szabad 
mozgása, s ennélfogva a belső piac 
kialakítása tekintetében lényeges.

Or. en

Módosítás 7
Matteo Salvini
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólítja a Bizottságot, hogy hajtsa 
végre az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 174. cikkét, különösen a szigeti 
és hegyi régiók tekintetében, amelyek 
lakosai nem rendelkeznek ugyanolyan 
egészségügyi ellátáshoz, foglalkoztatáshoz 
és oktatáshoz való hozzáféréssel, mint a 
városokban és nagyvárosokban élő 
polgárok; sürgeti a Bizottságot, hogy 
tegyen nagyobb erőfeszítéseket a 
szélessávú hozzáférés szigeteken és hegyi 
régiókban való biztosítása érdekében, 
illetve a jogokhoz való hozzáférés 
vonatkozásában valósítsa meg mindazon 
politikákat, amelyek e régiók 
elnéptelenedésének megakadályozásához 
szükségesek;

Or. it

Módosítás 8
Simon Busuttil

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 b. helyesli a Bizottság elköteleződését 
egy olyan jogi aktus tervezetének 2012-ig 
történő benyújtása mellett, amely a 
szakmai képesítések gyorsabb és kevésbé 
bürokratikus elismerésére irányul. E 
területen fontos prioritásnak tekinti a 
szakmai képesítések elismerésének 
elektronikus kérvényezésének lehetőségét;

Or. en
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Módosítás 9
Simon Busuttil

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 c. emlékeztet a nyugdíjjogosultság uniós 
tagállamokon keresztüli 
hordozhatóságának fontosságára, amely 
továbbra is olyan jelentős akadályt képez, 
amely eltántorítja a polgárokat a szabad 
mozgásához való joguk gyakorlásától.

Or. en

Módosítás 10
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 d. határozottan megerősíti 
meggyőződését az egyablakos ügyintéző 
tájékoztatási pontok fontosságáról;
helyesli az egyablakos ügyintéző 
információs portál létrehozására, illetve 
az információáramlás egyszerűsítésére 
irányuló bizottsági erőfeszítéseket.
Felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa 
elő az egyes tagállamokban felállítandó 
egyablakos ügyintézőhelyek megfelelő 
forrásokkal való ellátására irányuló 
megoldásokat.  Javasolja, hogy ezeket az 
egyablakos ügyintézőhelyeket az Európai 
Bizottság különböző tagállami 
képviseleteiben alakítsák ki;

Or. en
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Módosítás 11
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 e. elismeri, hogy az adminisztrációs 
akadályok továbbra is jelentős gátakat 
képeznek az Európai Unión belül.  
Felszólítja a Bizottságot, hogy találjon 
eredményesebb megoldásokat azzal, hogy 
– akár közvetlenül, akár a helyi igazgatási 
hatóságon keresztül – folyamatosan 
azonosítja és kezeli a határokon átnyúló 
adminisztrációs eljárások során a 
polgárok előtt álló akadályokat és 
torlódásokat.

Or. en

Módosítás 12
Simon Busuttil

Véleménytervezet
1 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 f. felismeri, hogy a polgárok az Európai 
Unión belüli szabad mozgásuk során 
nyelvi nehézségekkel szembesülnek a 
nemzeti bíróságok, intézmények és 
hivatalok előtt. Felhívja a Bizottságot, 
hogy kézzelfogható és célszerű megoldást 
ajánljon annak érdekében, hogy a 
polgárokat segítse e jelentős akadályok 
leküzdésében, anélkül, hogy ez komoly 
terheket róna a tagállami hatóságokra. 

Or. en
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Módosítás 13
Simon Busuttil

Véleménytervezet
1 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 g. helyesli a Bizottság az iránti 
erőfeszítéseit, hogy a légi utasok tisztában 
legyenek és éljenek jogaikkal, különösen 
a járatok késése és törlése esetén. Kéri, 
hogy a Bizottság továbbra is kövesse 
nyomon a légi utasok jogainak helyzetét 
az EU-ban, valamint javasoljon és tegyen 
eredményes lépéseket e területen. Helyesli 
a Bizottság szándékát a visszautasított 
beszállás és légi járatok törlése vagy 
hosszú késése esetén az utasoknak 
nyújtandó kártalanításról és segítségről 
szóló 261/2004/EK rendelet 
felülvizsgálatára. Felszólítja a Bizottságot, 
hogy tegyen róla, hogy a szervezett utazási 
formákról szóló irányelv felülvizsgálata 
ne szenvedjen további késedelmeket.

Or. en

Módosítás 14
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Véleménytervezet
1 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 h. támogatja a más tagállamban 
korábban már regisztrált gépjárművek 
regisztrációjáról szóló kezdeményezés 
kidolgozására irányuló bizottsági 
erőfeszítéseket, minthogy ez csökkenteni 
fogja az újbóli nyilvántartásba vétellel 
kapcsolatos kényelmetlen formalitásokat 
és papírmunkát, és meg fogja akadályozni 
a gépjármű-nyilvántartási adó kettős 
kifizetését. Felszólítja a Bizottságot, hogy 
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2012-ben nyújtson be erre irányuló 
jogalkotási javaslatot.

Or. en

Módosítás 15
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Véleménytervezet
1 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 i. üdvözli a határokon átnyúló 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés elősegítéséről szóló bizottsági 
javaslatot, amely a saját tagállamukon 
kívül tartózkodó polgárok lelki 
nyugalmának biztosítására, illetve az 
egészségügyi szolgáltatások minőségének 
és elérhetőségének javítására irányul;

Or. en

Módosítás 16
Simon Busuttil

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. tudomásul veszi a fogyasztók jogainak 
megerősítéséről és a 20 fő aggályról szóló, 
közelmúltbeli bizottsági kiadványokat, 
amelyek kiemelik az egységes piacon 
továbbra is fennálló tájékoztatásbeli, 
jogalkotási és végrehajtási hiányosságokat, 
továbbá a polgárok ellenérzését és 
ismerethiányát a piacon belüli jogaikat
illetően;

2. tudomásul veszi a fogyasztók jogainak 
megerősítéséről és a 20 fő aggályról szóló, 
közelmúltbeli bizottsági kiadványokat, 
amelyek kiemelik az egységes piacon 
továbbra is fennálló tájékoztatásbeli, 
jogalkotási és végrehajtási hiányosságokat, 
továbbá a polgárok csalódottságát amiatt, 
hogy nem kapnak megfelelő tájékoztatást 
és következésképpen nem tudják 
hathatósan gyakorolni az egységes piacon 
belüli jogaikat. Felszólítja a Bizottságot, 
hogy e hiányosságokat küszöbölje ki.
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Or. en

Módosítás 17
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. tudomásul veszi a fogyasztók jogainak 
megerősítéséről és a 20 fő aggályról szóló, 
közelmúltbeli bizottsági kiadványokat, 
amelyek kiemelik az egységes piacon 
továbbra is fennálló tájékoztatásbeli, 
jogalkotási és végrehajtási hiányosságokat, 
továbbá a polgárok ellenérzését és 
ismerethiányát a piacon belüli jogaikat 
illetően;

2. tudomásul veszi a fogyasztók jogainak 
megerősítéséről és a 20 fő aggályról szóló, 
közelmúltbeli bizottsági kiadványokat, 
amelyek kiemelik az egységes piacon 
továbbra is fennálló tájékoztatásbeli, 
jogalkotási és végrehajtási hiányosságokat, 
továbbá a polgárok ellenérzését és 
ismerethiányát a piacon belüli jogaikat 
illetően; ezért elkötelezi magát, illetve 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat 
is arra, hogy fokozzák a polgárokkal az 
egységes piacból eredő jogaikról folytatott 
kommunikációt;

Or. en

Módosítás 18
Constance Le Grip

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. tudomásul veszi a fogyasztók jogainak 
megerősítéséről és a 20 fő aggályról szóló, 
közelmúltbeli bizottsági kiadványokat, 
amelyek kiemelik az egységes piacon 
továbbra is fennálló tájékoztatásbeli,
jogalkotási és végrehajtási 
hiányosságokat, továbbá a polgárok 
ellenérzését és ismerethiányát a piacon 
belüli jogaikat illetően;

2. tudomásul veszi a fogyasztók jogainak 
megerősítéséről és a 20 fő aggályról szóló, 
közelmúltbeli bizottsági kiadványokat, 
amelyek kiemelik az információk 
megértésével és elsajátításával kapcsolatos 
nehézségeket és az európai jogszabályok 
végrehajtásának késedelmeit, továbbá a
fogyasztók és a gazdasági szektor
ismerethiányát az egységes piacon belüli 
jogaikat és kötelezettségeiket illetően;
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Or. fr

Módosítás 19
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 a. felhívja a Bizottságot, hogy tekintse 
prioritásnak a digitalizált egységes piac 
kiépítését, azért, hogy a fogyasztók a javak 
és szolgáltatások versenyképesebb 
kínálatához férhessenek teljes mértékben 
hozzá;

Or. en

Módosítás 20
Louis Grech

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 a. hiszi, hogy az egységes piaccal 
kapcsolatos problémák feltárását követően 
az európai polgárok támogatásának 
visszanyerése érdekében a Bizottságnak 
meg kell tennie a következő logikus lépést 
az egységes piac eredményes 
végrehajtásának megszilárdítása és 
megoldások felkutatása felé; üdvözli „A 
20 fő aggály” című közleménnyel 
kapcsolatban végzett bizottsági munkát, 
amely közlemény első hasznos lépésként a 
2010. május 20-i állásfoglalásból[1] indult 
ki; felszólítja a Bizottságot, hogy terjessze 
elő a „20 fő megoldást” a fenti 
feszültségforrások mindegyikére, amint ez 
a krakkói egységes piaci fórumon 
megfogalmazódott;
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[1] P7_TA(2010)0186 (Grech-jelentés)

Or. en

Módosítás 21
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 b. úgy véli, hogy még inkább meg kell 
könnyíteni azon uniós polgárok 
bankszolgáltatásokhoz való hozzáférését, 
akik egy másik uniós tagállamban 
telepednek le; sürgeti a Bizottságot, hogy 
hozza meg a szükséges jogalkotási 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
valamennyi uniós polgár hozzáférjen egy 
alapszintű fizetési számlához;
hangsúlyozza, hogy növelni kell a banki 
díjak átláthatóságát;

Or. en

Módosítás 22
Louis Grech

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 b. emlékeztet arra, hogy a 2011-es 
egységes piaci fórum az egységes piac 
előrehaladtának ellenőrzőjeként sikerrel 
járt, illetve elősegítette, hogy a polgárok 
aggodalmai előtérbe kerüljenek; sürgeti a 
Bizottságot, hogy tartsa fenn e lendületet, 
és folyamatosan értékelje a piac helyzetét 
azáltal, hogy félévente egységes piaci 
fórumokat rendez, illetve – ezt kiegészítve 
– évente meglátogatja az egyes 
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tagállamokat a piacok felmérése és 
előmozdítása céljából;

Or. en

Módosítás 23
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 c. rámutat, hogy a határokon átnyúló 
helyzetekben alkalmazandó komplex 
adózási szabályok a kettős adóztatással 
tetézve eltántorítják a polgárokat attól, 
hogy a határokon túlra költözzenek;
támogatja az ilyen adózási akadályok
leküzdésére irányuló bizottsági 
erőfeszítéseket, és úgy véli, hogy 
különleges figyelmet kell szentelni a 
gépjárművek nyilvántartásba vételének;

Or. en

Módosítás 24
Louis Grech

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 c. üdvözli a Bizottság munkáját és 
elköteleződését az egységes piaci 
intézkedéscsomag végrehajtása 
érdekében; sürgeti a Bizottságot, hogy a 
jövőben megvalósítandó kezdeményezések 
második csoportjának kidolgozása mellett 
biztosítsa a legfőbb prioritások 
végrehajtását;

Or. en



AM\885270HU.doc 15/29 PE478.326v01-00

HU

Módosítás 25
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 d. hangsúlyozza, hogy az uniós polgárok 
mobilitását a szociális jogok egy másik 
tagállamban való érvényesítésével 
kapcsolatos információk biztosítása és 
javítása révén lehet fokozni; örömmel 
üdvözli a társadalombiztosítási adatok 
elektronikus cseréjét végző új rendszer 
kidolgozására irányuló bizottsági 
kezdeményezést, és kéri, hogy szorosabb 
együttműködés valósuljon meg a nemzeti 
társadalombiztosítási rendszerek között; 

Or. en

Módosítás 26
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
2 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 e. kiemeli, hogy a polgároknak jobb 
hozzáféréssel kellene rendelkezniük a 
határokon átnyúló egészségügyi 
szolgáltatásokhoz; hangsúlyozza, hogy a 
2011/24/EU irányelv megfelelő és időben 
történő végrehajtása e vonatkozásban 
kulcsfontosságú; felszólítja a Bizottságot, 
hogy szorgalmazza a távorvoslási és e-
egészségügyi szolgáltatásokat, és 
támogatja az uniós polgárok saját 
betegadataihoz való internetes 
hozzáférésének biztosítására irányuló 
kísérleti projekteket; melegen üdvözli a 
Bizottság szándékát, hogy a 
betegnyilvántartások kölcsönös 



PE478.326v01-00 16/29 AM\885270HU.doc

HU

átjárhatóságának, s így az ellátás 
folyamatosságának biztosítása érdekében 
javaslatot tesz a betegadatok közös 
minimumára. 

Or. en

Módosítás 27
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
2 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 f. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy jobban tájékoztassák 
az uniós polgárokat a határokon átnyúló 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférési jogaikról, köztük e jog 
gyakorlásának gyakorlati szempontjairól 
– és különösen a költségek térítéséről –, és 
segítsék őket abban, hogy jobban 
megismerhessék az e-egészségügyi 
szolgáltatásokat és a távorvoslást;

Or. en

Módosítás 28
Simon Busuttil

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy az olyan alternatív 
vitarendezési rendszerek, mint a SOLVIT 
hálózat, hatékonynak bizonyultak a 
polgárokat érintő olyan problémák 
megoldásában, mint a szakmai képesítések 
elismerése és a mobil munkavállalók 
nyugdíjjogosultságainak hordozhatósága, 
ugyanakkor Európában az alternatív 

3. emlékeztet a hatékony jogorvoslati 
mechanizmusok fontosságára, amely a 
fogyasztók jogainak érvényre juttatását 
hivatott biztosítani; kiemeli, hogy az olyan 
alternatív vitarendezési rendszerek, mint a 
SOLVIT hálózat, hatékonynak bizonyultak 
a polgárokat érintő olyan problémák 
megoldásában, mint a szakmai képesítések 
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vitarendezés rendszere továbbra is igen 
széttagolt; sürgeti a Bizottságot, hogy 
2012-re fejezze be az uniós jogalkotást az 
alternatív vitarendezés és a kollektív 
jogorvoslat tárgyában;

elismerése és a mobil munkavállalók 
nyugdíjjogosultságainak hordozhatósága, 
ugyanakkor Európában az alternatív 
vitarendezés rendszere továbbra is igen 
széttagolt; sürgeti a Bizottságot, hogy 
2012-re fejezze be a tervezett uniós 
jogalkotást az alternatív vitarendezés és a 
kollektív jogorvoslat tárgyában;
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az 
elfogadott eszközöknek elő kell 
mozdítaniuk a javak és szolgáltatások 
határokon átnyúló vásárlásaival 
kapcsolatos fogyasztói jogorvoslatot. 

Or. en

Módosítás 29
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy az olyan alternatív 
vitarendezési rendszerek, mint a SOLVIT 
hálózat, hatékonynak bizonyultak a 
polgárokat érintő olyan problémák 
megoldásában, mint a szakmai képesítések 
elismerése és a mobil munkavállalók 
nyugdíjjogosultságainak hordozhatósága, 
ugyanakkor Európában az alternatív 
vitarendezés rendszere továbbra is igen 
széttagolt; sürgeti a Bizottságot, hogy 
2012-re fejezze be az uniós jogalkotást az 
alternatív vitarendezés és a kollektív 
jogorvoslat tárgyában;

3. kiemeli, hogy az olyan alternatív 
vitarendezési rendszerek, mint a SOLVIT 
hálózat, hatékonynak bizonyultak a 
polgárokat érintő olyan problémák 
megoldásában, mint a szakmai képesítések 
elismerése és a mobil munkavállalók 
nyugdíjjogosultságainak hordozhatósága, 
ugyanakkor Európában az alternatív 
vitarendezés rendszere továbbra is igen 
széttagolt; sürgeti a Bizottságot, hogy 
2012-re fejezze be az uniós jogalkotást az 
alternatív vitarendezés és a kollektív 
jogorvoslat tárgyában; hangsúlyozza, hogy 
a polgárokat jobban kell tájékoztatni e 
jogorvoslati mechanizmusokról és 
problémamegoldó eszközökről, ahhoz, 
hogy az egységes piacon biztosítani 
lehessen a polgárok jogainak 
hatékonyságát; 

Or. en
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Módosítás 30
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy az olyan alternatív 
vitarendezési rendszerek, mint a SOLVIT 
hálózat, hatékonynak bizonyultak a 
polgárokat érintő olyan problémák 
megoldásában, mint a szakmai képesítések 
elismerése és a mobil munkavállalók 
nyugdíjjogosultságainak hordozhatósága, 
ugyanakkor Európában az alternatív 
vitarendezés rendszere továbbra is igen 
széttagolt; sürgeti a Bizottságot, hogy 
2012-re fejezze be az uniós jogalkotást az 
alternatív vitarendezés és a kollektív 
jogorvoslat tárgyában;

3. kiemeli, hogy az olyan alternatív 
vitarendezési rendszerek, mint a SOLVIT 
hálózat, hatékonynak bizonyultak a 
polgárokat érintő olyan problémák 
megoldásában, mint a szakmai képesítések 
elismerése és a mobil munkavállalók 
nyugdíjjogosultságainak hordozhatósága, 
ugyanakkor Európában az alternatív 
vitarendezés rendszere továbbra is igen 
széttagolt; sürgeti a Bizottságot, hogy 
2012-re tegyen javaslatot uniós
jogalkotásra az alternatív vitarendezés és
az online vitarendezés tárgyában;

Or. en

Módosítás 31
Andreas Schwab

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy az olyan alternatív 
vitarendezési rendszerek, mint a SOLVIT 
hálózat, hatékonynak bizonyultak a 
polgárokat érintő olyan problémák 
megoldásában, mint a szakmai képesítések 
elismerése és a mobil munkavállalók 
nyugdíjjogosultságainak hordozhatósága,
ugyanakkor Európában az alternatív 
vitarendezés rendszere továbbra is igen 
széttagolt; sürgeti a Bizottságot, hogy 
2012-re fejezze be az uniós jogalkotást az
alternatív vitarendezés és a kollektív 

3. kiemeli, hogy a SOLVIT hálózat 
hatékonynak bizonyult olyan problémák 
megoldásában, mint a szakmai képesítések 
elismerése, a mobil munkavállalók 
nyugdíjjogosultságainak hordozhatósága és 
az uniós polgárok szabad mozgása és 
letelepedése; megjegyzi ugyanakkor, hogy
Európában az alternatív vitarendezés 
rendszere továbbra is igen széttagolt;
támogatja a fogyasztói problémák gyors és 
olcsó peren kívüli rendezését az EU-ban, 
ezért üdvözli az alternatív vitarendezési 
mechanizmusokra (ADR) és az online 
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jogorvoslat tárgyában; vitarendezési mechanizmusokra (ODR), 
valamint a közvetítés szélesebb körű 
alkalmazásának előmozdítására irányuló, 
2013-ig benyújtandó, készülő jogalkotási 
kezdeményezéseket;

Or. en

Módosítás 32
Louis Grech

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy az olyan alternatív 
vitarendezési rendszerek, mint a SOLVIT 
hálózat, hatékonynak bizonyultak a 
polgárokat érintő olyan problémák 
megoldásában, mint a szakmai képesítések 
elismerése és a mobil munkavállalók 
nyugdíjjogosultságainak hordozhatósága,
ugyanakkor Európában az alternatív 
vitarendezés rendszere továbbra is igen 
széttagolt; sürgeti a Bizottságot, hogy
2012-re fejezze be az uniós jogalkotást az 
alternatív vitarendezés és a kollektív 
jogorvoslat tárgyában;

3. kiemeli, hogy az évek során az alternatív 
vitarendezési rendszerek és a SOLVIT 
hálózat egyszerű, gyors és költséghatékony 
eszköznek bizonyultak a polgárokat érintő 
olyan problémák megoldásában, mint a 
szakmai képesítések elismerése és a mobil 
munkavállalók nyugdíjjogosultságainak 
hordozhatósága,  ismételten megerősíti, 
hogy Európában az alternatív vitarendezés 
rendszere továbbra is igen széttagolt, a 
SOLVIT hálózat pedig nagymértékben 
kihasználatlan; üdvözli a Bizottság 
elköteleződését egy, az alternatív 
vitarendezési mechanizmusok 
alkalmazására irányuló jogalkotási 
javaslat 2011 végéig történő benyújtása 
mellett, és hangsúlyozza e jogalkotási 
javaslat tényleges elfogadásának 
fontosságát, ahhoz, hogy gyorsabb és 
olcsóbb megoldás álljon jogorvoslat 
céljából a fogyasztók rendelkezésére; 
sürgeti a Bizottságot, hogy 2012 végéig 
kerüljön sor uniós jogalkotási 
intézkedésre a kollektív jogorvoslat 
tárgyában;

Or. en
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Módosítás 33
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 a. 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 és tanácsi irányelv gyors és 
eredményes végrehajtását, kellő módon 
figyelembe véve az egyetemesség, a jó 
minőségű ellátáshoz való hozzáférés, a 
méltányosság és a szolidaritás átfogó 
elveit;
(A 2011/24/EU irányelv a határokon 
átnyúló, biztonságos és magas színvonalú 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés 
megkönnyítését célzó szabályokról 
rendelkezik, és előmozdítja az egészségügyi 
ellátás területén folytatott tagállami 
együttműködést.  Az irányelv 4. cikke 
szerint a határon átnyúló egészségügyi 
ellátás nyújtására az egyetemesség, a jó 
minőségű ellátáshoz való hozzáférés, a 
méltányosság és a szolidaritás értékeire 
figyelemmel kerül sor.)

Or. en

Módosítás 34
Louis Grech

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 a. véleménye szerint egy, a meglévő 
tanácsadó szerveken és igazgatási 
struktúrákon alapuló új, polgárközpontú 
alternatív vitarendezési rendszer nagy 
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mértékben lehetővé tenné, hogy a 
fogyasztók számára megfizethető, 
célravezető és elérhető peren kívüli 
vitarendezési eljárások álljanak 
rendelkezésre;

Or. en

Módosítás 35
Louis Grech

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 b. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul fogadjon el cselekvési 
tervet sok egyéb tanácsadási szolgálat 
mellett a SOLVIT, az Európa Önökért 
Tanácsadó Szolgálat és az Európai 
Fogyasztói Központok szerepének további 
megerősítése céljából, hogy azokat 
láthatóbbá tegye a polgárok és a 
vállalkozások számára;

Or. en

Módosítás 36
Louis Grech

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 c. támogatja a Bizottságot az Európa 
Önökért internetes portállal kapcsolatos 
folyamatos munkájában, és bátorítja ezen 
innovatív eszköz fejlesztésének befejezését, 
különösen nemzeti szinten; javasolja, 
hogy e mechanizmust egy valódi 
egyablakos ügyintéző felületté alakítsák 
át, hogy egyetlen információforráson 
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keresztül a polgárok minél jobban 
megismerhessék jogaikat;

Or. en

Módosítás 37
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ösztönzi a Bizottságot, hogy vegye 
fontolóra a polgárok jogait tartalmazó 
charta elfogadását a Parlament fent 
említett, 2010. május 20-i 
állásfoglalásának megfelelően, amely 
felvázolná a polgárok egységes piacon 
belüli jogait, kötelezettségeit és határokon 
átnyúló problémáit; véleménye szerint ezt a 
chartát könnyen hozzáférhetővé kell 
tenni, és az a határokon túlra utazó, ott 
dolgozó, vásárló és értékesítő polgárok 
számára kézikönyvként szolgálhatna;

4. ösztönzi a tagállamokat, hogy
minisztériumaik honlapjain bocsássanak 
rendelkezésre olyan átfogó tájékoztató 
anyagokat, amelyek felvázolják a polgárok 
egységes piacon belüli jogait, 
kötelezettségeit és határokon átnyúló 
problémáit;

Or. de

Módosítás 38
Louis Grech

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ösztönzi a Bizottságot, hogy vegye 
fontolóra a polgárok jogait tartalmazó 
charta elfogadását a Parlament fent 
említett, 2010. május 20-i állásfoglalásának 
megfelelően, amely felvázolná a polgárok 
egységes piacon belüli jogait, 
kötelezettségeit és határokon átnyúló 
problémáit; véleménye szerint ezt a chartát 

4. ösztönzi a Bizottságot, hogy vegye 
fontolóra a polgárok jogait tartalmazó, 
felhasználóbarát, rendszeresen frissített és 
könnyen hozzáférhető charta elfogadását a 
Parlament fent említett, 2010. május 20-i 
állásfoglalásának[1] megfelelően, amely 
felvázolná a polgárok egységes piacon 
belüli jogait, kötelezettségeit és határokon 
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könnyen hozzáférhetővé kell tenni, és az a 
határokon túlra utazó, ott dolgozó, vásárló 
és értékesítő polgárok számára 
kézikönyvként szolgálhatna;

átnyúló problémáit; véleménye szerint ezt a 
chartát könnyen hozzáférhetővé kell tenni, 
és az a határokon túlra utazó, ott dolgozó, 
vásárló és értékesítő polgárok számára 
kézikönyvként szolgálhatna, amely 
gyakorlatiasabb információkat és 
megoldásokat nyújtana az európai 
polgárok olyan mindennapi 
problémáihoz, mint például az orvosi 
ellátáshoz való hozzáférés, a gépjárművek 
nyilvántartásba vétele, bankszámlanyitás, 
termékek internetes vásárlása és így 
tovább;
[1] P7_TA(2010)0186 (Grech-jelentés)

Or. en

Módosítás 39
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. olyan átfogóbb uniós jogalkotásra szólít 
fel a határokon átnyúló munkavállalás 
megkönnyítésére vonatkozóan, amely 
megvédi a polgárok jogait, elősegíti a 
gazdasági növekedést és beruházást jelent 
a humán tőkébe és a 
munkahelyteremtésbe, ezzel felszámolva a 
négy szabadság előtt még fennálló 
akadályokat.

törölve

Or. de

Módosítás 40
Louis Grech

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. olyan átfogóbb uniós jogalkotásra szólít 
fel a határokon átnyúló munkavállalás 
megkönnyítésére vonatkozóan, amely 
megvédi a polgárok jogait, elősegíti a 
gazdasági növekedést és beruházást jelent a 
humán tőkébe és a munkahelyteremtésbe, 
ezzel felszámolva a négy szabadság előtt 
még fennálló akadályokat.

5. olyan átfogóbb uniós jogalkotásra szólít 
fel az egészségügy, a társadalombiztosítási 
jogok, a rádiófrekvencia-politika és a 
szakmai minősítések elismerése terén, 
illetve a határokon átnyúló munkavállalás 
megkönnyítésére irányuló 
mechanizmusok kialakítására
vonatkozóan, amely megvédi a polgárok 
jogait, elősegíti a gazdasági növekedést és 
beruházást jelent a humán tőkébe és a 
munkahelyteremtésbe, ezzel felszámolva a 
négy szabadság előtt még fennálló 
akadályokat.

Or. en

Módosítás 41
Constance Le Grip

Véleménytervezet
5 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1) tudomásul veszi, hogy a Bizottságnak 
javaslatokat készül tenni a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló 
2005/36/EK irányelv aktualizálására;
hangsúlyozza, hogy ezen intézkedéseknek 
egyszerűsíteniük kell a szakmai 
képesítések elismerését, és egyetért azzal, 
hogy egy önkéntes európai szakmai kártya 
az európaiak mobilitását elősegítő eszköz 
lehet, és egyedi példáját adná a népek 
Európájának;

Or. fr

Módosítás 42
Simon Busuttil
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. üdvözli a Bizottság javaslatát, hogy a 
betegek számára lehetővé tegye az 
egészségügyi adataikhoz való biztonságos 
online hozzáférést; felhívja a Bizottságot, 
hogy folytassa munkáját a távorvoslási 
szolgáltatások széles körű kiépítésének 
2020-ra kitűzött célja érdekében;

Or. en

Módosítás 43
Olga Sehnalová

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. üdvözli, hogy a Bizottság figyelemmel 
van arra, hog a polgároknak nincs 
megfelelő hozzáférésük az 
információkhoz és a segítséghez; ezért 
felszólítja a Bizottságot, hogy a 
kommunikációt – amennyire csak 
lehetséges – az átlagpolgárok igényeihez 
igazítsa, például oly módon, hogy a 
Bizottság nyilvános konzultációit az EU 
valamennyi hivatalos nyelvén elérhetővé 
teszi;

Or. cs

Módosítás 44
Louis Grech

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. hangsúlyozza, hogy a polgárok 
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mobilitásának növekedésére tekintettel 
szükség van a szakmai minősítések széles 
körű elismerésére, illetve az utazó 
munkavállalók nyugdíjjogosultságai 
hordozhatóságának garantálására, az 
iskolai kereteken kívüli, „képesítési 
útlevéllel” elismert képzés támogatására, 
valamint a „Mozgásban az ifjúság” kártya 
megvalósítására; 

Or. en

Módosítás 45
Simon Busuttil

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 b. követeli, hogy a tagállamok a 
Bizottsággal együttműködve tegyenek 
további lépéseket azon akadályok 
felszámolása érdekében, amelyek gátolják 
az internetes vállalatokat abban, hogy 
szolgáltatásaikat egyes tagállamok 
polgárainak kínálhassák; e tekintetben 
üdvözli a Bizottság javaslatát az európai 
szerződési jog tárgyában.

Or. en

Módosítás 46
Louis Grech

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 b. üdvözli a Bizottság javaslatát a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátás 
megkönnyítésére és az e-egészségügyi 
szolgáltatások kialakítására; úgy véli, 
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hogy az egészségügyi szolgáltatásokat 
külföldön igénybe vevő polgárok 
csalódottságának egyik fő oka az, hogy az 
emberek nincsenek kellőképpen tisztában 
jogaikkal és az érvényesítésükhöz 
szükséges eszközökkel; felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
meglévő szabályok megfelelő 
végrehajtására és alkalmazására, 
valamint a fogyasztók információhoz való 
hozzáférésének, biztonságának és 
magánélethez való jogának javítására 
irányuló intézkedésekre 
összpontosítsanak;

Or. en

Módosítás 47
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 c. emlékezteti az Európai Bizottságot az 
uniós jogszabályok megsértésének 
megvizsgálására irányuló 
kötelezettségeire, különösen a polgárok 
uniós jogainak megsértése esetében.
hangsúlyozza, hogy az uniós jogszabályok 
megsértésekor a bizonyítási terhet nem 
szabad a polgárokra hárítani, akik nem 
rendelkeznek az erre vonatkozó 
információk nyújtásához szükséges 
forrásokkal.

Or. en

Módosítás 48
Louis Grech

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5 c. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
fogyasztóvédelem szintjének növelése 
érdekében aktualizálja a hatályos 
szabályokat és terjessze ki a szervezett 
utazási formákról szóló irányelv hatályát, 
az internet egyre növekvő használatával 
együtt járó új piaci fejleményekre 
tekintettel; véleménye szerint most, hogy 
a fogyasztók egyre többször vásárolnak 
önálló utazási szolgáltatásokat, a 
Bizottságnak szabályokat kellene 
elfogadnia a különböző egyedi és önálló 
utazási szolgáltatásokra vonatkozóan, 
amelyek tisztáznák a fogyasztók jogait és 
jogorvoslati lehetőségeit, illetve a 
szolgáltatásnyújtók ehhez kapcsolódó 
felelősségét;

Or. en

Módosítás 49
Louis Grech

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 d. felhívja a Bizottságot, hogy fogadjon 
el egy olyan átfogó, egységes keretet, 
amely az utasok jogait egyetlen jogi 
aktusban foglalja össze, külön figyelmet 
szentelve a közlekedési eszköz 
függvényében az utasok különböző 
igényeinek; 

Or. en

Módosítás 50
Louis Grech
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Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 e. hangsúlyozza, hogy a 2010. decemberi 
belső piaci eredménytábla által kimutatott 
közelmúltbeli javulás dacára a tagállamok 
még mindig nem teljesítik az egységes 
piacra vonatkozó uniós jogszabályok 
nemzeti jogba való, helyes és kellő időben 
történő átültetésével kapcsolatos 
célkitűzéseiket; felszólítja a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek uniós szintű biztosítása 
érdekében rendszeresebb, független 
ellenőrzéssel biztosítsák az egységes 
piacra vonatkozó jogszabályok megfelelő 
végrehajtását és átültetését; 

Or. en


