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Módosítás 1
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a gazdaságirányítási 
keret megerősítésének számos egymással 
összefüggő és összhangban lévő, a 
növekedés és a foglalkoztatás ösztönzésére 
irányuló politikára kell támaszkodnia, és 
hogy ennek a belső piac teljes 
megvalósulása az egyik előfeltétele;

Or. en

Módosítás 2
Ildikó Gáll-Pelcz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a szolgáltatási irányelv 
teljes körű és megfelelő végrehajtása a 
GDP 0,8–2,6%-ának megfelelő növekedési 
potenciált eredményezhetne;

2. emlékeztet arra, hogy a szolgáltatási 
ágazatban rejlő hatalmas gazdasági 
potenciál továbbra is kihasználatlan 
marad; rámutat arra, hogy a szolgáltatási 
irányelv teljes körű és megfelelő 
végrehajtása a GDP 0,8–2,6%-ának 
megfelelő növekedési potenciált 
eredményezhetne;

Or. en

Módosítás 3
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a szolgáltatási irányelv 
teljes körű és megfelelő végrehajtása a 
GDP 0,8–2,6%-ának megfelelő növekedési 
potenciált eredményezhetne;

2. rámutat arra, hogy a szolgáltatási 
irányelv teljes körű és megfelelő 
végrehajtása a GDP 0,8–2,6%-ának 
megfelelő növekedési potenciált 
eredményezhetne, valamint arra, hogy a 
digitális egységes piac kiteljesítése 
háztartásonként 4200 eurónak megfelelő 
gazdasági előnnyel járhatna;

Or. en

Módosítás 4
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy az európai szemeszter 
keretében az egységes piacot az egyéb –
például a fogyasztóvédelemre, a 
munkavállalók védelmére, a szociális 
jogokra, a környezetvédelemre és a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó –
horizontális szakpolitikai területek szerves 
részeként kellene kezelni;

Or. en

Módosítás 5
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sajnálattal veszi azonban tudomásul, 
hogy az egységes piacnak a válságból való 
kilábalásban való jelentőségét alátámasztó 

4. sajnálattal veszi azonban tudomásul, 
hogy az egységes piacnak a válságból való 
kilábalásban való jelentőségét alátámasztó 
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szilárd bizonyítékok ellenére a 2013. évi 
országspecifikus ajánlásokban nem kap 
elég hangsúlyt az egységes piacra 
vonatkozó szabályok megfelelő 
végrehajtásában és betartatásában rejlő
növekedési és munkahely-teremtési
potenciál;

szilárd bizonyítékok ellenére a 2013. évi 
országspecifikus ajánlásokban nem kap 
elég hangsúlyt az egységes piacra 
vonatkozó szabályok megfelelő 
végrehajtásában és betartatásában rejlő, a 
növekedéssel, a fogyasztói bizalom 
erősítésével és a munkahelyteremtéssel 
kapcsolatos potenciál;

Or. en

Módosítás 6
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. helyesli, hogy az ez évi országspecifikus 
ajánlásokban nagy jelentőséget 
tulajdonítottak a szolgáltatási ágazatba való 
belépésre vonatkozó indokolatlan 
megszorítások és akadályok elhárításának;
sürgeti az érintett tagállamokat, hogy a 
lehető legalaposabban fontolják meg 
ezeket az ajánlásokat;

5. helyesli, hogy az ez évi országspecifikus 
ajánlásokban nagy jelentőséget 
tulajdonítottak a szolgáltatási ágazatba való 
belépésre vonatkozó indokolatlan 
megszorítások és akadályok elhárításának;
sürgeti az érintett tagállamokat, hogy
mihamarabb fogjanak hozzá az egységes 
piac növekedését hátráltató ilyen 
akadályok felszámolásához;

Or. en

Módosítás 7
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. sajnálja, hogy a nemzeti és európai 
beruházások hiánya nem teszi lehetővé a 
„Helyzetkép az egységes piaci 
integrációról – 2013 – Hozzájárulás a 
2013. évi éves növekedési jelentéshez” 
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című jelentésben az energia, a közlekedés 
és a digitális piac kulcsfontosságú 
területein megállapított prioritások 
elérését;

Or. en

Módosítás 8
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. sajnálja, hogy a belső piac 
tekintetében továbbra is rengeteg 
probléma áll fenn a szociális jogok, 
különösen az egyenlő munkáért járó 
egyenlő díjazás elvének tiszteletben 
tartása területén, és hangsúlyozza e 
problémák megoldásának jelentőségét;

Or. en

Módosítás 9
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. ismételten felhívja a Bizottságot, hogy 
erősítse meg az egységes piac irányítását 
azáltal, hogy az európai szemeszter 
különleges pilléreként éves ciklust hoz 
létre az egységes piac irányítására 
vonatkozóan, amelynek részét képezné egy 
belső piaci eredménytábla, az éves 
növekedési jelentés részeként a belső piaci 
integrációra vonatkozó éves jelentés, az 
Európai Tanács iránymutatása a 
tagállamok számára, a belső piaci 

8. ismételten felhívja a Bizottságot, hogy 
erősítse meg az egységes piac irányítását 
azáltal, hogy az európai szemeszter 
különleges pilléreként éves ciklust hoz 
létre az egységes piac irányítására 
vonatkozóan, amelynek részét képezné egy 
belső piaci eredménytábla, az éves 
növekedési jelentés részeként az egységes
piaci integrációra vonatkozó éves jelentés, 
az Európai Tanács iránymutatása a 
tagállamok számára, az egységes piaci 
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iránymutatások végrehajtására irányuló 
nemzeti cselekvési tervek és a kifejezetten 
e célból készülő országspecifikus 
ajánlások;

iránymutatások végrehajtására irányuló 
nemzeti cselekvési tervek és a kifejezetten 
e célból készülő országspecifikus 
ajánlások;

Or. en

Módosítás 10
Ildikó Gáll-Pelcz

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. megjegyzi, hogy a tagállamok nem 
veszik ki a részüket a 2013. évi európai 
szemeszter egységes piaci szempontjaival 
kapcsolatos vitákból, és felszólítja őket, 
hogy tevékenyen vegyenek részt az Európai 
Parlamenttel folytatott párbeszédben,
illetve felszólítja kormányaikat, hogy 
jobban aknázzák ki a növekedés és 
munkahelyteremtés kihasználatlan 
lehetőségeit.

9. megjegyzi, hogy a nemzeti parlamentek
nem veszik ki a részüket a 2013. évi 
európai szemeszter egységes piaci 
szempontjaival kapcsolatos vitákból, és 
felszólítja őket, hogy aktívan folytassanak 
párbeszédet az Európai Parlamenttel és 
saját kormányaikkal annak érdekében, 
hogy jobban kiaknázzák a növekedés és 
munkahelyteremtés kihasználatlan 
lehetőségeit; hangsúlyozza, hogy az 
érdekelt feleknek a szükséges reformok 
kidolgozásában történő részvétele 
kulcsfontosságú azok kivitelezése és sikere 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 11
Malcolm Harbour, Emma McClarkin

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. megjegyzi, hogy a tagállamok nem 
veszik ki a részüket a 2013. évi európai 
szemeszter egységes piaci szempontjaival 
kapcsolatos vitákból, és felszólítja őket, 

9. megjegyzi, hogy a nemzeti parlamentek
nem veszik ki a részüket a 2013. évi 
európai szemeszter egységes piaci 
szempontjaival kapcsolatos vitákból, és 
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hogy tevékenyen vegyenek részt az Európai 
Parlamenttel folytatott párbeszédben,
illetve felszólítja kormányaikat, hogy 
jobban aknázzák ki a növekedés és 
munkahelyteremtés kihasználatlan 
lehetőségeit.

felszólítja őket, hogy aktívan folytassanak 
párbeszédet az Európai Parlamenttel és 
saját kormányaikkal annak érdekében, 
hogy végrehajtsák a jobb szabályozással 
kapcsolatos kötelezettségvállalásaikat, 
például végezzék el az egységes piaci 
vizsgálatot, valamint hogy jobban
kiaknázzák a növekedés és 
munkahelyteremtés kihasználatlan 
lehetőségeit.

Or. en

Módosítás 12
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza a szociális partnereknek 
és valamennyi érdekelt félnek a növekedés 
és a polgári jogok egységes piacon belüli 
támogatására irányuló intézkedések 
kidolgozásába, elfogadásába, 
végrehajtásába és nyomon követésébe 
való még szorosabb és még korábbi 
bevonásának jelentőségét.

Or. en


