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Módosítás 1
Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a termékszabványok az 
európai belső verseny elengedhetetlen 
feltételei legyenek, felismerve, hogy a jó 
minőségű áruk és szolgáltatások 
tekintetében a termékszabvány 
kulcsfontosságú eszköz a fogyasztók és a 
vállalkozások számára, amelyek innovatív 
és nemzetközileg elismert szabványokat 
alkalmazhatnak;

1. elismeri a termékszabványok 
meghatározó szerepét az európai belső 
piac működése szempontjából, és úgy véli, 
hogy a szabványok kulcsfontosságú 
eszközt jelentenek a fogyasztóknak és a 
vállalkozásoknak kínált fenntartható és jó 
minőségű áruk és szolgáltatások 
előmozdításához; üdvözli az európai 
szabványosítási rendszer átalakítására 
irányuló javaslatot, és az átláthatóságot, a 
költségcsökkentést és az érdekeltek 
nagyobb mértékű bevonását szolgáló 
intézkedések megtételére szólít fel;

Or. en

Módosítás 2
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az uniós 
informatikai és kommunikációs 
technológiák (ikt) terén alkalmazott 
szabványosítási politikát feltétlenül ki kell 
igazítani a piaci és politikai 
fejleményeknek megfelelően, ami az 
interoperabilitást kívánó – pl. az e-
vállalkozást, e-kereskedelmet, az e-
teherszállítást és az intelligens közlekedési 
rendszereket (ITS) stb. érintő – európai 
szakpolitikai célok eléréséhez vezet;
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Or. en

Módosítás 3
Amalia Sartori

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az egységes piac 
működésének egyszerűsítése érdekében 
fejleszteni kell a szolgáltatási irányelvben 
foglalt kölcsönös ellenőrzési folyamatot;
úgy véli, hogy a tagállamok nemzeti, 
regionális és helyi szintű közigazgatására 
nehezedő felesleges bürokratikus terhek 
megakadályozzák a valamennyi 
tagállamra vonatkozó általános szabályok 
végrehajtását;

2. megjegyzi, hogy bár a Bizottság által a 
szolgáltatási irányelv keretében első ízben 
bevezetett kölcsönös ellenőrzési folyamat 
jó eredményeket hozott, az egységes piac 
hatékony működésének biztosítása 
érdekében még tovább fejleszthető, 
különösen a gyors adatmegosztás révén;

Or. it

Módosítás 4
Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az egységes piac 
működésének egyszerűsítése érdekében 
fejleszteni kell a szolgáltatási irányelvben 
foglalt kölcsönös ellenőrzési folyamatot; 
úgy véli, hogy a tagállamok nemzeti, 
regionális és helyi szintű közigazgatására 
nehezedő felesleges bürokratikus terhek 
megakadályozzák a valamennyi tagállamra 
vonatkozó általános szabályok 
végrehajtását;

2. megjegyzi, hogy az egységes piac 
működésének egyszerűsítése érdekében 
fejleszteni kell a szolgáltatási irányelvben 
foglalt kölcsönös ellenőrzési folyamatot; 
kéri az irányelv szolgáltatások minőségére 
gyakorolt hatásának értékelését, és 
egyúttal annak felmérését, hogy mekkora 
mozgásteret hagy az állami hatóságoknak 
arra, hogy közérdekkel kapcsolatos
követelményeket írjanak elő a 
szolgáltatóknak; úgy véli, hogy a 
tagállamok nemzeti, regionális és helyi 
szintű közigazgatására nehezedő felesleges 
bürokratikus terhek megakadályozzák a 
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valamennyi tagállamra vonatkozó általános 
szabályok végrehajtását;

Or. en

Módosítás 5
Patrizia Toia, Roberto Gualtieri

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy a jogalkotás során tartsák 
tiszteletben az Európában alkalmazott 
üzleti modellek sokféleségét; külön 
hangsúlyozza a szociális gazdaságban 
működő vállalkozások fontosságát, 
melyek modellje nem a méretre vagy a 
tevékenységi területre épül, hanem inkább 
a közös értékek iránti tiszteletre, amint azt 
a szociális kérdésekben érdekeltek 
bevonása, az egyéni és szociális célok 
tőkével szembeni elsőbbsége, a szolidaritás 
és felelősségvállalás elvének megóvása és 
érvényesítése, a felhasználók érdekeinek a 
közérdekkel való kibékítése, az önkéntes 
és nyílt tagság, a többletforrásoknak a 
fenntartható fejlődéssel és a tagok 
kiszolgálásával kapcsolatos célok 
érdekében történő felhasználása is 
mutatja, miközben e vállalkozások a köz 
érdekében lépnek fel;

Or. it

Módosítás 6
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat, hogy a belső piac a 
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szolgáltatási ágazatban még nem jött 
létre; sürgeti a Bizottságot, hogy a 
meglévő technikai, adminisztratív és 
jogalkotási akadályok megszüntetése
érdekében gyorsítsa fel az elektronikus 
aláírásról szóló irányelv felülvizsgálatát, 
és dolgozza ki a szükséges keretet az 
elektronikus azonosítás és hitelesítés 
Európai Unión belüli kölcsönös 
elismeréséhez;

Or. ro

Módosítás 7
Hermann Winkler

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az elektronikus 
kereskedelem belső piaci fejlesztésének 
tekintetbe kell vennie a fogyasztók számára 
a digitális gazdaságban nehézséget jelentő 
problémákat, valamint az egyenlő esélyek 
biztosítását a szolgáltatások különböző 
nemzetiségű vagy különböző helyen 
tartózkodó igénybevevői számára; 
hangsúlyozza, hogy az elektronikus 
kereskedelmi ágazatban a 
fogyasztóvédelem előmozdítása érdekében 
szabályozási keretet kell felállítani;

3. úgy véli, hogy az elektronikus 
kereskedelem belső piaci fejlesztésének 
tekintetbe kell vennie a fogyasztók számára 
a digitális gazdaságban nehézséget jelentő 
problémákat, valamint az egyenlő esélyek 
biztosítását a szolgáltatások különböző 
nemzetiségű vagy különböző helyen 
tartózkodó igénybevevői számára; 
hangsúlyozza, hogy az elektronikus 
kereskedelmi ágazatban a 
fogyasztóvédelem előmozdítása érdekében 
szabályozási keretet kell felállítani;
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy 
figyelembe kell venni különösen azon kis-
és középvállalkozások igényeit, 
amelyeknek nem az internetes 
kereskedelem a fő tevékenysége;

Or. de

Módosítás 8
Amalia Sartori

Véleménytervezet
3 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az elektronikus 
kereskedelem belső piaci fejlesztésének 
tekintetbe kell vennie a fogyasztók számára 
a digitális gazdaságban nehézséget jelentő 
problémákat, valamint az egyenlő esélyek 
biztosítását a szolgáltatások különböző 
nemzetiségű vagy különböző helyen 
tartózkodó igénybevevői számára; 
hangsúlyozza, hogy az elektronikus 
kereskedelmi ágazatban a 
fogyasztóvédelem előmozdítása érdekében 
szabályozási keretet kell felállítani;

3. úgy véli, hogy a belső piacon zajló 
elektronikus kereskedelem fejlesztése 
során olyan – elsősorban jogi természetű –
problémákra kell összpontosítani, 
melyekkel a fogyasztók és a vállalkozások
a digitális gazdaságban szembesülnek;
hangsúlyozza, hogy szabályozási keretet 
kell felállítani az elektronikus 
kereskedelmi ágazat fejlődésének
előmozdítása érdekében, különös figyelmet 
szentelve a nemzetközi ügyletekre, és 
biztosítva a magas szintű 
fogyasztóvédelmet;

Or. it

Módosítás 9
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza a belső piac jelentőségét 
a közbeszerzések terén, és kéri a 
Bizottságtól és a tagállamoktól, hogy az e-
kormányzásról szóló 2005-ös manchesteri 
miniszteri konferencián általuk tett 
vállalással összhangban biztosítsák, hogy 
2015-re a közbeszerzések legalább 50%-át 
elektronikusan is le lehessen bonyolítani;

Or. ro

Módosítás 10
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

3a. újra hangsúlyozza, hogy a 
megkülönböztetés tilalma a belső piacon 
felülírja a más tagállamok 
állampolgáraira vonatkozó azon 
követelményt, mely szerint ahhoz, hogy 
kedvezőbb feltételekre vagy árakra, illetve 
bizonyos szolgáltatások igénybevételére 
legyenek jogosultak, eredeti 
dokumentumokat, hiteles másolatokat, 
állampolgársági igazolást vagy hivatalos 
fordításokat kell benyújtaniuk;

Or. en

Módosítás 11
Herbert Reul

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az Unió éghajlati és 
energiaügyi célkitűzéseinek 
megvalósításához új adóügyi 
megközelítésre van szükség, melynek 
keretében csökken a szén-dioxid-
kibocsátásokra és az energiatartalomra 
kivetett adó mértéke; ezért kéri a 
Bizottságot, hogy teremtsen megfelelő 
egyensúlyt az energia megadóztatása és az 
üvegházhatást okozó gázok uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszere között, 
elkerülve a két rendszer közötti átfedést;

4. úgy véli, hogy az Unió éghajlati és 
energiaügyi célkitűzéseinek 
megvalósításához új adóügyi 
megközelítésre van szükség; kéri a 
Bizottságot, hogy kerülje az adóügyek és a
kibocsátáskereskedelem közötti 
átfedéseket;

Or. de

Módosítás 12
Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az Unió éghajlati és 
energiaügyi célkitűzéseinek 
megvalósításához új adóügyi 
megközelítésre van szükség, melynek 
keretében csökken a szén-dioxid-
kibocsátásokra és az energiatartalomra 
kivetett adó mértéke; ezért kéri a 
Bizottságot, hogy teremtsen megfelelő 
egyensúlyt az energia megadóztatása és az 
üvegházhatást okozó gázok uniós
kibocsátáskereskedelmi rendszere között, 
elkerülve a két rendszer közötti átfedést;

4. úgy véli, hogy az Unió éghajlati és 
energiaügyi célkitűzéseinek 
megvalósításához új adóügyi 
megközelítésre van szükség, melynek 
keretében nő a szén-dioxid-kibocsátásokra 
és az energiatartalomra kivetett adó 
mértéke; ezért kéri a Bizottságtól annak 
biztosítását, hogy az energia 
megadóztatása és az üvegházhatást okozó 
gázok uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszere egyaránt elősegítse az EU 
hosszú távú éghajlati és energiaügyi 
céljainak elérését;

Or. en

Módosítás 13
Amalia Sartori

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy az Európai Uniónak a 
teljesen működőképes energiapiac 
kiépítésének előmozdítása és a jövőbeli 
energiaügyi kihívások kezelése érdekében 
fokoznia kell az éghajlatváltozással és az 
energiaágazattal kapcsolatos 
erőfeszítéseit;

Or. it

Módosítás 14
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat arra, hogy az 5. rámutat arra, hogy az 
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energiahatékonysági terveknek jelentős 
mértékben növelniük kell az 
energiamegtakarítást, és a közös európai 
keret jellegű megközelítés biztosítása 
érdekében szorosan nyomon követi majd 
az ökocímkézésre, a környezetbarát 
tervezésre, a közlekedésre és az 
infrastruktúrákra vonatkozó irányelvek 
végrehajtását;

energiahatékonysági terveknek jelentős 
mértékben növelniük kell az 
energiamegtakarítást, és a közös európai 
keretre épülő megközelítés biztosítása 
érdekében szorosan nyomon követi majd 
az ökocímkézésre, a környezetbarát 
tervezésre, a közlekedésre és az 
infrastruktúrákra vonatkozó irányelvek 
végrehajtását; hangsúlyozza, hogy a helyi 
és regionális hatóságokat bátorítani kell 
arra, hogy energiahatékonysági és 
környezetvédelmi terveikben aknázzák ki 
az ikt-kat, és hisz abban, hogy ez helyi és 
regionális szinten jelentősen növeli majd 
az üzleti lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 15
Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat arra, hogy az 
energiahatékonysági terveknek jelentős 
mértékben növelniük kell az 
energiamegtakarítást, és a közös európai 
keret jellegű megközelítés biztosítása 
érdekében szorosan nyomon követi majd
az ökocímkézésre, a környezetbarát 
tervezésre, a közlekedésre és az 
infrastruktúrákra vonatkozó irányelvek 
végrehajtását;

5. rámutat, hogy az energiamegtakarítás 
jelentős mértékű növelése érdekében 
további energiahatékonysági tervekre, 
stratégiákra és intézkedésekre van 
szükség, és kéri a Bizottságot, hogy a 
közös európai keretre épülő megközelítés 
biztosítása és végrehajtása érdekében 
szorosan kövesse nyomon a megfelelő 
meglévő irányelvek végrehajtását, különös 
tekintettel az energiacímkézésről, a 
környezetbarát tervezésről, a 
közlekedésről, az épületekről és az
infrastruktúrákról szóló irányelvekre; kéri 
a Bizottságot, hogy a következő 
forráshatékonysági stratégia céljainak, 
stratégiáinak és eszközeinek 
meghatározásakor hasonlóan bátor 
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megközelítést alkalmazzon;

Or. en

Módosítás 16
Ioan Enciu

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat arra, hogy az 
energiahatékonysági terveknek jelentős 
mértékben növelniük kell az 
energiamegtakarítást, és a közös európai 
keret jellegű megközelítés biztosítása 
érdekében szorosan nyomon követi majd 
az ökocímkézésre, a környezetbarát 
tervezésre, a közlekedésre és az 
infrastruktúrákra vonatkozó irányelvek 
végrehajtását;

5. rámutat arra, hogy az 
energiahatékonysági terveknek jelentős 
mértékben növelniük kell az 
energiamegtakarítást, és a közös európai 
keretre épülő megközelítés biztosítása 
érdekében szorosan nyomon követi majd 
az ökocímkézésre, a környezetbarát 
tervezésre, a közlekedésre és az 
infrastruktúrákra vonatkozó irányelvek 
végrehajtását; kiemeli, hogy a kelet-
európai infrastruktúrát a nyugat-európai 
tagállamokéval összhangban kell 
fejleszteni;

Or. en

Módosítás 17
Hermann Winkler

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag módosítására irányuló 
kezdeményezést, melynek célja, hogy 
szorosan összekapcsolja azt a 2020-ra 
vonatkozó stratégiával, ugyanakkor 
sajnálja, hogy a kkv-k szerepe nem kap 
elég hangsúlyt;

6. üdvözli az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag felülvizsgálatára
irányuló kezdeményezést, melynek célja, 
hogy szorosan összekapcsolja azt az 
Európa 2020 stratégiával, ugyanakkor 
sajnálja, hogy a kkv-k szerepe nem kap 
kellő hangsúlyt a belső piac fejlesztésére 
vonatkozó bizottsági javaslatokban; úgy 
véli, hogy túl kevés olyan javaslat születik, 
amely a tipikus európai kkv-kra irányul;
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Or. de

Módosítás 18
Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag módosítására irányuló 
kezdeményezést, melynek célja, hogy 
szorosan összekapcsolja azt a 2020-ra 
vonatkozó stratégiával, ugyanakkor 
sajnálja, hogy a kkv-k szerepe nem kap 
elég hangsúlyt;

6. üdvözli az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag módosítására irányuló 
kezdeményezést, melynek célja, hogy 
szorosan összekapcsolja azt az Európa 
2020 stratégiával, ugyanakkor sajnálja, 
hogy a kkv-k szerepe nem kap kellő
hangsúlyt; üdvözli a kkv-k tőkepiacokhoz 
való hozzáférésének előmozdítására 
irányuló cselekvési terv elfogadására 
vonatkozó javaslatot, és az innovatív kkv-
knak szánt innovatív finanszírozási 
mechanizmusok kidolgozását kéri;

Or. en

Módosítás 19
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag módosítására irányuló 
kezdeményezést, melynek célja, hogy 
szorosan összekapcsolja azt a 2020-ra 
vonatkozó stratégiával, ugyanakkor 
sajnálja, hogy a kkv-k szerepe nem kap 
elég hangsúlyt;

6. üdvözli az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag módosítására irányuló 
kezdeményezést, melynek célja, hogy 
szorosan összekapcsolja azt a 2020-ra 
vonatkozó stratégiával, ugyanakkor 
sajnálja, hogy a kkv-k – és különösen a 
mikrovállalkozások – szerepe nem kap 
kellő hangsúlyt; hangsúlyozza az 
adminisztratív terhek csökkentésével 
foglalkozó magas szintű munkacsoport 
által tett javaslatok végrehajtásának 
fontosságát;
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Or. en

Módosítás 20
Amalia Sartori

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli az európai kisvállalkozói
intézkedéscsomag módosítására irányuló 
kezdeményezést, melynek célja, hogy 
szorosan összekapcsolja azt a 2020-ra 
vonatkozó stratégiával, ugyanakkor 
sajnálja, hogy a kkv-k szerepe nem kap 
elég hangsúlyt;

6. üdvözli az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag módosítására irányuló 
kezdeményezést, melynek célja, hogy 
szorosan összekapcsolja azt az Európa 
2020 stratégiával, és kéri a Bizottságot, 
hogy megfelelően vegye figyelembe a kkv-
k Európában játszott alapvető szerepét;

Or. it

Módosítás 21
Hermann Winkler

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. üdvözli a Bizottság terveit az Európai 
Unió héa-rendszerének korszerűsítése 
tekintetében; külön kiemeli a szabályok 
egyszerűsítésének fontosságát – nem 
utolsósorban a kkv-k és az előzetesen 
felszámított adó levonása tekintetében –, 
ami jelentősen csökkentené a megfelelési 
kötelezettséggel összefüggő költségeket;

Or. de

Módosítás 22
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

6a. súlyos hibának tartja, hogy uniós 
szinten a héa 12%-át nem sikerül 
beszedni, és a rendszerben jelen lévő 
hiányosságok megszüntetése érdekében 
kéri a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel az e-
számlára vonatkozó kezdeményezés 
végrehajtását;

Or. ro

Módosítás 23
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a 
nagy sebességű szélessávú összeköttetések
kiépítését az EU régióiban, hogy a kkv-k a 
lehető legnagyobb arányban 
részesülhessenek a digitalizálódó belső 
piac előnyeiből;

Or. en

Módosítás 24
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6b. újra megerősíti, hogy a szakmák más 
tagállam területén történő gyakorlására 
vonatkozó jog a Szerződés által garantált 
alapjogok egyike, egyszersmind a 
versenyképes szociális piacgazdaság 
kiépítésének szükséges előfeltétele, és kéri 
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
szüntessék meg a munkavállalók szabad 
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mozgását gátló valamennyi létező 
akadályt;

Or. ro

Módosítás 25
Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy az Uniónak nagyobb 
autonómiára van szüksége az energiaellátás 
terén, és felszólítja a Bizottságot az 
energiaellátási útvonalak regionális 
megközelítés alkalmazásával történő 
diverzifikálására, nevezetesen a földközi-
tengeri országokban; továbbá kéri a 
Bizottságot, hogy fejlessze a megújuló 
energiák integrálását, és hangsúlyozza, 
hogy a hatékonyság növeléséhez 
intelligens hálózatokra van szükség; 
továbbá úgy véli, hogy az engedélyek 
kiadásának hatékonyabbá és átláthatóbbá 
kell válnia;

7. hangsúlyozza, hogy az Uniónak nagyobb 
autonómiára van szüksége az energiaellátás 
terén, és úgy véli, hogy a belső energiapiac
regionális klaszterekre épülő
megközelítése előmozdítaná ezen 
autonómia elérését; továbbá kéri a 
Bizottságot, hogy fejlessze a megújuló 
energiák integrálását, és hangsúlyozza, 
hogy a hatékonyság növeléséhez 
intelligens hálózatokra van szükség; 
továbbá úgy véli, hogy az együttműködési 
mechanizmusok végrehajtásának
hatékonyabbá és átláthatóbbá kell válnia;

Or. en

Módosítás 26
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy az Uniónak nagyobb 
autonómiára van szüksége az energiaellátás 
terén, és felszólítja a Bizottságot az 
energiaellátási útvonalak regionális 
megközelítés alkalmazásával történő 
diverzifikálására, nevezetesen a földközi-
tengeri országokban; továbbá kéri a 

7. hangsúlyozza, hogy az Uniónak nagyobb 
autonómiára van szüksége az energiaellátás 
terén, és felszólítja a Bizottságot az 
energiaellátási útvonalak regionális 
megközelítés alkalmazásával történő 
diverzifikálására, nevezetesen a földközi-
tengeri és közép-európai országokban; 
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Bizottságot, hogy fejlessze a megújuló 
energiák integrálását, és hangsúlyozza, 
hogy a hatékonyság növeléséhez 
intelligens hálózatokra van szükség; 
továbbá úgy véli, hogy az engedélyek 
kiadásának hatékonyabbá és átláthatóbbá 
kell válnia;

továbbá kéri a Bizottságot, hogy fejlessze a 
megújuló energiák integrálását, és 
hangsúlyozza, hogy a hatékonyság 
növeléséhez intelligens hálózatokra van 
szükség; továbbá úgy véli, hogy az 
engedélyek kiadásának hatékonyabbá és 
átláthatóbbá kell válnia;

Or. en

Módosítás 27
Amalia Sartori

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza az európai rádióspektrum 
használatával kapcsolatos együttműködés 
és harmonizáció fokozásának 
szükségességét; kitart amellett, hogy 
figyelembe kell venni a gazdasági, 
biztonsági és közegészségügyi érdekeket; 
úgy véli, hogy a frekvenciagazdálkodás 
során támogatni kell a tömegtájékoztatás 
sokszínűségét;

8. hangsúlyozza az európai rádióspektrum 
használatával kapcsolatos együttműködés 
és harmonizáció fokozásának 
szükségességét, és reméli, hogy a 
végfelhasználók által fizetendő árak 
csökkentése érdekében hatékonyabbá 
teszik e spektrum használatát;

Or. it

Módosítás 28
Hermann Winkler

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. üdvözli a Bizottságnak a civil 
társadalommal folytatott párbeszéd 
konzultációk révén történő megerősítésére 
irányuló javaslatát; ugyanakkor rámutat, 
hogy a szükséges eszközök többsége már 
rendelkezésre áll, hiszen a Bizottság –
hatásvizsgálati iránymutatásai keretében 
– már jó ideje elkötelezte magát e szándék 
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mellett annak érdekében, hogy 
pontosabban és több szemszögből 
felmérhesse jogalkotási javaslatainak 
jövőbeli hatásait; újra hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy az EU 
intézményei konzultáljanak az érdekelt 
felekkel, hiszen ezáltal építhetnek az 
érdekeltek szakértelmére, ugyanakkor 
biztosíthatják tevékenységeik 
átláthatóságát és közvélemény általi 
elfogadását;

Or. de

Módosítás 29
Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. rugalmas szabadalmi rendszer 
kiépítését kéri, amely hozzájárul a 
társadalmi kihívásokkal – például a 
demográfiai változásokkal és az 
éghajlatváltozással – összefüggő 
problémák orvoslását célzó technológiai 
innovációhoz; ezért emlékeztet arra, hogy 
az uniós szabadalmi rendszernek nem 
egyszerűen olcsóbb, hanem minőségi 
szabadalmakat kell kitermelnie; felhívja a 
figyelmet az együttműködésre épülő 
megközelítések – pl. a klaszterek, a nyílt 
innováció, valamint a közös szabadalmi 
platformok és alapok – előnyeire;

Or. en

Módosítás 30
Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

8b. hangsúlyozza, hogy a szerzői jogok 
kezeléséről szóló keretirányelv nem 
korlátozhatja a felhasználók jogait, 
hanem inkább innovatív üzleti modellek 
megjelenését kell ösztönöznie online 
tartalmak létrehozásának és hozzáadott 
értékkel bíró szolgáltatások elindításának 
előmozdítása érdekében;

Or. en

Módosítás 31
Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8c. üdvözli a termékek ökológiai 
lábnyomával kapcsolatos kezdeményezést, 
és sürgeti a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul építsen ki ténylegesen 
közös értékelési és címkézési rendszert;

Or. en

Módosítás 32
Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8d. elismeri, hogy a közbeszerzés hatékony 
eszköz a piacok fenntartható termékek és 
szolgáltatások irányába való 
elmozdítására és az innováció 
ösztönzésére; üdvözli a Bizottság azon 
szándékát, hogy felülvizsgálja és 
egyszerűsítse a közbeszerzés szabályait, és 
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hangsúlyozza, hogy ez a folyamat nem 
sodorhatja veszélybe az állami hatóságok 
azon jogát, hogy ajánlattételi 
felhívásaikban általános érdekű – pl. 
környezeti és szociális – kritériumokat is 
szerepeltessenek, sőt, inkább meg kell 
erősítenie azt;

Or. en

Módosítás 33
Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 e bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8e. hangsúlyozza, hogy a 
fenntarthatóságot az ipar átalakításának 
központi szempontjává kell tenni, és kéri e 
dimenzió figyelembevételét az ágazati 
szerkezetátalakítás előzetes tervezésének 
európai keretéről folytatott konzultációk 
során;

Or. en


