
AM\838775HU.doc PE452.701v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Regionális Fejlesztési Bizottság

2010/2053(INI)

11.11.2010

MÓDOSÍTÁS:
1–31

Véleménytervezet
Filiz Hakaeva Hyusmenova
(PE448.822v01-00)

a szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásáról
(2010/2053(INI))



PE452.701v01-00 2/19 AM\838775HU.doc

HU

AM_Com_NonLegOpinion



AM\838775HU.doc 3/19 PE452.701v01-00

HU

Módosítás 1
Joachim Zeller

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri annak lehetőségét, hogy a 
szolgáltatásokról szóló irányelv még 
egységesebbé teheti az EU gazdaságát és 
újból beindíthatja az egységes piacot a 
gazdasági növekedés és a versenyképesség 
elősegítése, valamint annak révén, hogy 
hozzájárul a foglalkoztatáshoz és a 
munkahelyteremtéshez, mivel az EU-ban a 
szolgáltatások a GDP és a foglalkoztatás 
jelentős részét teszik ki; úgy véli, hogy
ebben az értelemben az irányelv 
végrehajtása megerősítheti a belső piac és a 
kohéziós politika egymást kölcsönösen 
támogató kapcsolatát;

1. elismeri annak lehetőségét, hogy a 
szolgáltatásokról szóló irányelv még 
egységesebbé teheti az EU gazdaságát és 
újból beindíthatja az egységes piacot a 
gazdasági növekedés és a versenyképesség 
elősegítése, valamint annak révén, hogy 
hozzájárul a foglalkoztatáshoz és a 
munkahelyteremtéshez, mivel az EU-ban a 
szolgáltatások a GDP és a foglalkoztatás 
jelentős részét teszik ki; úgy véli, hogy az 
irányelv gyors és a szabályoknak 
megfelelő végrehajtása minden 
tagállamban a regionális 
versenyképességre és a foglalkoztatásra 
vonatkozó cél elérésének fontos feltétele, 
és megerősítheti a belső piac és a kohéziós 
politika egymást kölcsönösen támogató 
kapcsolatát;

Or. de

Módosítás 2
Seán Kelly

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri annak lehetőségét, hogy a 
szolgáltatásokról szóló irányelv még 
egységesebbé teheti az EU gazdaságát és 
újból beindíthatja az egységes piacot a 
gazdasági növekedés és a versenyképesség 
elősegítése, valamint annak révén, hogy 
hozzájárul a foglalkoztatáshoz és a 
munkahelyteremtéshez, mivel az EU-ban a 
szolgáltatások a GDP és a foglalkoztatás 

1. elismeri annak lehetőségét, hogy a 
szolgáltatásokról szóló irányelv még 
egységesebbé teheti az EU gazdaságát és 
újból beindíthatja az egységes piacot a 
gazdasági jólét és a versenyképesség 
elősegítése, valamint annak révén, hogy 
hozzájárul a foglalkoztatáshoz és a 
munkahelyteremtéshez, mivel az EU-ban a 
szolgáltatások a GDP és a foglalkoztatás 
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jelentős részét teszik ki; úgy véli, hogy 
ebben az értelemben az irányelv 
végrehajtása megerősítheti a belső piac és a 
kohéziós politika egymást kölcsönösen 
támogató kapcsolatát;

jelentős részét teszik ki; úgy véli, hogy 
ebben az értelemben az irányelv 
végrehajtása megerősítheti a belső piac és a 
kohéziós politika egymást kölcsönösen 
támogató kapcsolatát, miközben 
hozzájárulhat a belső piaccal kapcsolatos 
fásultság megszűnéséhez a szolgáltatási 
szektorban;

Or. en

Módosítás 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri annak lehetőségét, hogy a 
szolgáltatásokról szóló irányelv még 
egységesebbé teheti az EU gazdaságát és 
újból beindíthatja az egységes piacot a 
gazdasági növekedés és a versenyképesség 
elősegítése, valamint annak révén, hogy 
hozzájárul a foglalkoztatáshoz és a 
munkahelyteremtéshez, mivel az EU-ban a 
szolgáltatások a GDP és a foglalkoztatás 
jelentős részét teszik ki; úgy véli, hogy 
ebben az értelemben az irányelv 
végrehajtása megerősítheti a belső piac és a 
kohéziós politika egymást kölcsönösen 
támogató kapcsolatát;

1. elismeri annak lehetőségét, hogy a 
szolgáltatásokról szóló irányelv még 
egységesebbé teheti az EU gazdaságát és 
újból beindíthatja az egységes piacot a 
gazdasági növekedés és a versenyképesség 
elősegítése, valamint annak révén, hogy 
hozzájárul a foglalkoztatáshoz és a 
munkahelyteremtéshez, mivel az EU-ban a 
szolgáltatások a GDP és a foglalkoztatás 
jelentős részét teszik ki; úgy véli, hogy 
ebben az értelemben az irányelv 
végrehajtása megerősítheti a belső piac és a 
kohéziós politika egymást kölcsönösen 
támogató kapcsolatát és hozzájárulhat az 
EU 2020 stratégia céljainak eléréséhez;

Or. ro

Módosítás 4
Jens Geier

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli, hogy a szolgáltatásokról szóló 
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irányelv végrehajtásából különösen a 
régiók gazdaságának származik előnye;
emlékeztet rá, hogy ebben az 
összefüggésben ügyelni kell arra, hogy az 
„ugyanazon a helyen egyenlő munkáért 
egyenlő díjazás” célja ne sérüljön 
aláaknázásra;

Or. de

Módosítás 5
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a belső piaci információs 
rendszer és az egyablakos ügyintézési 
pontok azáltal, hogy nagyobb erőfeszítést 
követelnek meg a hatóságok közötti 
adminisztratív együttműködés terén, 
elősegíthetik az együttműködési képesség 
erősítését és a további hálózatépítést EU-
szerte nemzeti, regionális és helyi szinten; 
úgy véli azonban, hogy szükség van annak 
biztosítására, hogy ez nem ró további 
terheket az érintett felekre, különösen a 
helyi és regionális kormányzatokra;

2. úgy véli, hogy a belső piaci információs 
rendszer és az egyablakos ügyintézési 
pontok azáltal, hogy nagyobb erőfeszítést 
követelnek meg a hatóságok közötti 
adminisztratív együttműködés terén, 
elősegíthetik az együttműködési képesség 
erősítését és a további hálózatépítést EU-
szerte nemzeti, regionális és helyi szinten; 
az egyablakos ügyintézési pontokat 
továbbá fel kellene szólítani arra, hogy 
tartsák be a többnyelvűség elvét, hogy az 
igazgatási eljárások igényre szabottabbak 
legyenek; ebben az összefüggésben 
ésszerűnek tartja, hogy az egyablakos 
ügyintézési pontok a mindenkori hivatalos 
nyelv mellett használják az angolt és 
lehetőség szerint annak az országnak az 
egyik nyelvét is, amelyik legközelebbi 
gazdasági vagy – ha ez nem állapítható 
meg egyértelműen – területi 
együttműködő partnerük; úgy véli 
azonban, hogy szükség van annak 
biztosítására, hogy ez nem ró további 
terheket az érintett felekre, különösen a 
helyi és regionális kormányzatokra;

Or. de
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Módosítás 6
Iosif Matula

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a belső piaci információs 
rendszer és az egyablakos ügyintézési 
pontok azáltal, hogy nagyobb erőfeszítést 
követelnek meg a hatóságok közötti 
adminisztratív együttműködés terén, 
elősegíthetik az együttműködési képesség 
erősítését és a további hálózatépítést EU-
szerte nemzeti, regionális és helyi szinten; 
úgy véli azonban, hogy szükség van annak 
biztosítására, hogy ez nem ró további 
terheket az érintett felekre, különösen a 
helyi és regionális kormányzatokra;

2. úgy véli, hogy a belső piaci információs 
rendszer és az egyablakos ügyintézési 
pontok azáltal, hogy nagyobb erőfeszítést 
követelnek meg a hatóságok közötti 
adminisztratív együttműködés terén, 
elősegíthetik az együttműködési képesség 
erősítését és a további hálózatépítést EU-
szerte nemzeti, regionális és helyi szinten; 
megállapítja, hogy a szabályok és 
eljárások megállapításakor bizonyos 
rugalmasságra van szükség azok 
működésének biztosításához, az EU-n 
belüli regionális különbségekből eredő 
követelmények figyelembevétele céljából; 
úgy véli azonban, hogy szükség van annak 
biztosítására, hogy ez nem ró további 
terheket az érintett felekre, különösen a 
helyi és regionális kormányzatokra;

Or. ro

Módosítás 7
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a belső piaci információs 
rendszer és az egyablakos ügyintézési 
pontok azáltal, hogy nagyobb erőfeszítést 
követelnek meg a hatóságok közötti 
adminisztratív együttműködés terén, 
elősegíthetik az együttműködési képesség 
erősítését és a további hálózatépítést EU-
szerte nemzeti, regionális és helyi szinten; 
úgy véli azonban, hogy szükség van annak 
biztosítására, hogy ez nem ró további 

2. úgy véli, hogy a belső piaci információs 
rendszer és az egyablakos ügyintézési 
pontok azáltal, hogy nagyobb erőfeszítést 
követelnek meg a hatóságok közötti 
adminisztratív együttműködés terén, 
elősegíthetik az együttműködési képesség 
erősítését és a további hálózatépítést EU-
szerte nemzeti, regionális és helyi szinten; 
úgy véli azonban, hogy szükség van annak 
biztosítására, hogy ez nem ró további 
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terheket az érintett felekre, különösen a 
helyi és regionális kormányzatokra;

terheket az érintett felekre, különösen a 
helyi és regionális kormányzatokra, és 
hogy az intézkedéseket ezért partnerségi 
alapon és helyi és regionális szinten zajló 
valódi vitát követően kellene elfogadni;

Or. ro

Módosítás 8
Jens Geier

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat arra, hogy az egyablakos 
ügyintézési pontokat a szolgáltatók 
számára központi kiindulópontul szolgáló 
hatóságként kellene létrehozni, hogy a 
szakszervezetekkel szoros 
együttműködésben a régiókban helyi 
szinten foglalkozzanak munkaadók és a 
munkavállalók jogaival és 
kötelezettségeivel;

Or. de

Módosítás 9
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. hasznosnak tartja az uniós tagállamok 
közigazgatásainak európai hálózatán 
belüli együttműködést és a szolgáltatók 
megbízhatóságával kapcsolatos kölcsönös 
információcserét annak érdekében, hogy 
le tudjuk építeni a határokon átnyúló 
tevékenységek kiegészítő ellenőrzését;
magatartási kódex kidolgozását javasolja 
annak érdekében, hogy a valamely másik 
uniós tagállamban letelepedni kívánó 
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szolgáltatók számára a közösségi jogi 
előírásokkal összhangban megkönnyítsük 
tevékenységük gyakorlását;

Or. ro

Módosítás 10
Joachim Zeller

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. reméli, hogy az irányelv célkitűzéseinek 
teljesítése a közeljövőben elkezdődhet, és 
hogy az EU egésze és annak valamennyi 
régiója élvezheti annak előnyeit, 
hozzájárulva ezzel a valódi gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióhoz;
hangsúlyozza, hogy a strukturális alapok 
és az egyéb finanszírozási eszközök 
szerepe, hogy hozzáférést biztosítsanak az 
infrastruktúrákhoz, így például a 
közlekedéshez, a távközléshez, valamint a 
kutatáshoz és innovációhoz, és 
garantálják azok elérhetőségét, hogy 
garantálják a közjavakhoz és 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést a 
régiókon belül, különösen a befektetők 
számára érdektelen területeken, és hogy 
segítsék a kulcsfontosságú szolgáltatások 
nyújtásával kapcsolatos legjobb 
gyakorlatok cseréjének ösztönzését; ezzel 
összefüggésben megköveteli a fokozottabb 
következetességet és összehangolást 
valamennyi politika között;

3. reméli, hogy az irányelv célkitűzéseinek 
teljesítése révén az EU egésze és annak 
valamennyi régiója élvezheti annak 
előnyeit, hozzájárulva ezzel a valódi 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz;

Or. de

Módosítás 11
Iosif Matula

Véleménytervezet
3 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

3. reméli, hogy az irányelv célkitűzéseinek 
teljesítése a közeljövőben elkezdődhet, és 
hogy az EU egésze és annak valamennyi 
régiója élvezheti annak előnyeit, 
hozzájárulva ezzel a valódi gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióhoz; 
hangsúlyozza, hogy a strukturális alapok és 
az egyéb finanszírozási eszközök szerepe, 
hogy hozzáférést biztosítsanak az 
infrastruktúrákhoz, így például a 
közlekedéshez, a távközléshez, valamint a 
kutatáshoz és innovációhoz, és garantálják 
azok elérhetőségét, hogy garantálják a 
közjavakhoz és közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférést a régiókon belül, különösen a 
befektetők számára érdektelen területeken, 
és hogy segítsék a kulcsfontosságú 
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos 
legjobb gyakorlatok cseréjének 
ösztönzését; ezzel összefüggésben 
megköveteli a fokozottabb 
következetességet és összehangolást 
valamennyi politika között;

3. reméli, hogy az irányelv célkitűzéseinek 
teljesítése a közeljövőben elkezdődhet, és 
hogy az EU egésze és annak valamennyi 
régiója élvezheti annak előnyeit, 
hozzájárulva ezzel a valódi gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióhoz; 
hangsúlyozza, hogy a strukturális alapok és 
az egyéb finanszírozási eszközök szerepe, 
hogy hozzáférést biztosítsanak az 
infrastruktúrákhoz, így például a 
közlekedéshez, a távközléshez, valamint a 
kutatáshoz és innovációhoz, és garantálják 
azok elérhetőségét, hogy garantálják a 
közjavakhoz és közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférést a régiókon belül, különösen a 
befektetők számára érdektelen területeken, 
amennyiben ösztönzők kerülnek 
kialakításra és felkínálásra e régiók 
vonzóbbá tételére a befektetők számára, és 
hogy segítsék a kulcsfontosságú 
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos 
legjobb gyakorlatok cseréjének 
ösztönzését; ezzel összefüggésben 
megköveteli a fokozottabb 
következetességet és összehangolást 
valamennyi politika között;

Or. ro

Módosítás 12
Sophie Auconie; Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec 

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. reméli, hogy az irányelv célkitűzéseinek 
teljesítése a közeljövőben elkezdődhet, és 
hogy az EU egésze és annak valamennyi 
régiója élvezheti annak előnyeit, 
hozzájárulva ezzel a valódi gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióhoz;
hangsúlyozza, hogy a strukturális alapok és 

3. reméli, hogy az irányelv célkitűzéseinek 
teljesítése a közeljövőben elkezdődhet, és 
hogy az EU egésze és annak valamennyi 
régiója élvezheti annak előnyeit, 
hozzájárulva ezzel a valódi gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióhoz;
hangsúlyozza, hogy a strukturális alapok és 
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az egyéb finanszírozási eszközök szerepe, 
hogy hozzáférést biztosítsanak az 
infrastruktúrákhoz, így például a 
közlekedéshez, a távközléshez, valamint a 
kutatáshoz és innovációhoz, és garantálják 
azok elérhetőségét, hogy garantálják a 
közjavakhoz és közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférést a régiókon belül, különösen a
befektetők számára érdektelen 
területeken, és hogy segítsék a 
kulcsfontosságú szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatos legjobb gyakorlatok cseréjének 
ösztönzését; ezzel összefüggésben
megköveteli a fokozottabb 
következetességet és összehangolást 
valamennyi politika között;

az egyéb finanszírozási eszközök szerepe, 
hogy hozzáférést biztosítsanak az 
infrastruktúrákhoz, így például a 
közlekedéshez, a távközléshez, valamint a 
kutatáshoz és innovációhoz, és garantálják 
azok elérhetőségét, hogy garantálják a 
közjavakhoz és közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférést a régiókon belül, különösen
azokban a régiókban, amelyeknek 
nehezebb befektetőket találniuk, és hogy 
segítsék a kulcsfontosságú szolgáltatások 
nyújtásával kapcsolatos legjobb 
gyakorlatok cseréjének ösztönzését; ezzel 
összefüggésben megköveteli a fokozottabb 
következetességet és összehangolást 
valamennyi politika között;

Or. fr

Módosítás 13
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. reméli, hogy az irányelv célkitűzéseinek 
teljesítése a közeljövőben elkezdődhet, és 
hogy az EU egésze és annak valamennyi 
régiója élvezheti annak előnyeit, 
hozzájárulva ezzel a valódi gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióhoz;
hangsúlyozza, hogy a strukturális alapok és 
az egyéb finanszírozási eszközök szerepe, 
hogy hozzáférést biztosítsanak az 
infrastruktúrákhoz, így például a 
közlekedéshez, a távközléshez, valamint a 
kutatáshoz és innovációhoz, és garantálják 
azok elérhetőségét, hogy garantálják a 
közjavakhoz és közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférést a régiókon belül, különösen a 
befektetők számára érdektelen területeken, 
és hogy segítsék a kulcsfontosságú 
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos 
legjobb gyakorlatok cseréjének 
ösztönzését; ezzel összefüggésben 

3. reméli, hogy az irányelv célkitűzéseinek 
teljesítése a közeljövőben elkezdődhet, és 
hogy az EU egésze és annak valamennyi 
régiója élvezheti annak előnyeit, 
hozzájárulva ezzel a valódi gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióhoz;
hangsúlyozza, hogy a strukturális alapok és 
az egyéb finanszírozási eszközök szerepe, 
hogy hozzáférést biztosítsanak az 
infrastruktúrákhoz, így például a 
közlekedéshez, a távközléshez, valamint a 
kutatáshoz, innovációhoz és képzéshez, és 
garantálják azok elérhetőségét, hogy 
garantálják a közjavakhoz és 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést a 
régiókon belül, különösen a befektetők 
számára érdektelen területeken, és hogy 
segítsék a kulcsfontosságú szolgáltatások 
nyújtásával kapcsolatos legjobb 
gyakorlatok cseréjének ösztönzését; ezzel 
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megköveteli a fokozottabb 
következetességet és összehangolást 
valamennyi politika között;

összefüggésben megköveteli a fokozottabb 
következetességet és összehangolást 
valamennyi politika között;

Or. ro

Módosítás 14
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az adminisztratív 
eljárások hatékonyabbá tétele érdekében a 
hatóságokat kötelezni kell a 
többnyelvűség elvének tiszteletben 
tartására azáltal, hogy saját nyelvük 
mellett az EU egyik hivatalos 
munkanyelvét és – lehetőség szerint –
annak az országnak a kiválasztott nyelvét 
is használják, amelyik legközelebbi 
gazdasági vagy – ha ez nem 
megállapítható – területi együttműködő 
partnerük;

törölve

Or. de

Módosítás 15
Jens Geier, Heide Rühle

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az adminisztratív 
eljárások hatékonyabbá tétele érdekében a 
hatóságokat kötelezni kell a 
többnyelvűség elvének tiszteletben 
tartására azáltal, hogy saját nyelvük 
mellett az EU egyik hivatalos 
munkanyelvét és – lehetőség szerint –
annak az országnak a kiválasztott nyelvét 
is használják, amelyik legközelebbi 

törölve
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gazdasági vagy – ha ez nem 
megállapítható – területi együttműködő 
partnerük;

Or. de

Módosítás 16
Joachim Zeller

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az adminisztratív 
eljárások hatékonyabbá tétele érdekében a 
hatóságokat kötelezni kell a 
többnyelvűség elvének tiszteletben 
tartására azáltal, hogy saját nyelvük 
mellett az EU egyik hivatalos 
munkanyelvét és – lehetőség szerint –
annak az országnak a kiválasztott nyelvét 
is használják, amelyik legközelebbi 
gazdasági vagy – ha ez nem 
megállapítható – területi együttműködő 
partnerük;

törölve

Or. de

Módosítás 17
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az adminisztratív 
eljárások hatékonyabbá tétele érdekében a 
hatóságokat kötelezni kell a többnyelvűség 
elvének tiszteletben tartására azáltal, hogy 
saját nyelvük mellett az EU egyik hivatalos 
munkanyelvét és – lehetőség szerint –
annak az országnak a kiválasztott nyelvét 
is használják, amelyik legközelebbi 
gazdasági vagy – ha ez nem megállapítható 

4. úgy véli, hogy az adminisztratív 
eljárások hatékonyabbá tétele érdekében a 
hatóságoknak támogatniuk és erősíteniük 
kellene a többnyelvűség elvét azáltal, hogy 
saját nyelvük mellett az EU egyik hivatalos 
munkanyelvét és – lehetőség szerint –
annak az országnak a kiválasztott nyelvét 
is használják, amelyik legközelebbi 
gazdasági vagy – ha ez nem megállapítható 
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– területi együttműködő partnerük; – területi együttműködő partnerük;

Or. fr

Módosítás 18
Seán Kelly

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az adminisztratív 
eljárások hatékonyabbá tétele érdekében a 
hatóságokat kötelezni kell a 
többnyelvűség elvének tiszteletben 
tartására azáltal, hogy saját nyelvük 
mellett az EU egyik hivatalos 
munkanyelvét és – lehetőség szerint –
annak az országnak a kiválasztott nyelvét 
is használják, amelyik legközelebbi 
gazdasági vagy – ha ez nem megállapítható 
– területi együttműködő partnerük;

4. úgy véli, hogy az adminisztratív 
eljárások hatékonyabbá tétele érdekében a 
hatóságoknak tiszteletben kellene 
tartaniuk a többnyelvűség elvét azáltal, 
hogy saját nyelvük mellett az EU egyik 
hivatalos munkanyelvét és – lehetőség 
szerint – annak az országnak a kiválasztott 
nyelvét is használják, amelyik legközelebbi 
gazdasági vagy – ha ez nem megállapítható 
– területi együttműködő partnerük, 
működő támogatási fórumokon keresztül;

Or. en

Módosítás 19
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az adminisztratív 
eljárások hatékonyabbá tétele érdekében a 
hatóságokat kötelezni kell a többnyelvűség 
elvének tiszteletben tartására azáltal, hogy 
saját nyelvük mellett az EU egyik hivatalos 
munkanyelvét és – lehetőség szerint –
annak az országnak a kiválasztott nyelvét 
is használják, amelyik legközelebbi 
gazdasági vagy – ha ez nem megállapítható 
– területi együttműködő partnerük;

4. úgy véli, hogy az adminisztratív 
eljárások hatékonyabbá tétele érdekében a 
hatóságokat ösztönözni kell a 
többnyelvűség elvének tiszteletben 
tartására azáltal, hogy saját nyelvük mellett 
az EU egyik hivatalos munkanyelvét és –
lehetőség szerint – annak az országnak a 
kiválasztott nyelvét is használják, amelyik 
legközelebbi gazdasági vagy – ha ez nem 
megállapítható – területi együttműködő 
partnerük;
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Or. en

Módosítás 20
Iosif Matula

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az adminisztratív 
eljárások hatékonyabbá tétele érdekében a 
hatóságokat kötelezni kell a többnyelvűség 
elvének tiszteletben tartására azáltal, hogy 
saját nyelvük mellett az EU egyik hivatalos 
munkanyelvét és – lehetőség szerint –
annak az országnak a kiválasztott nyelvét 
is használják, amelyik legközelebbi 
gazdasági vagy – ha ez nem megállapítható 
– területi együttműködő partnerük;

4. úgy véli, hogy az adminisztratív 
eljárások hatékonyabbá tétele érdekében a 
hatóságokat kötelezni kell a többnyelvűség 
elvének tiszteletben tartására azáltal, hogy 
saját nyelvük mellett az EU egyik hivatalos 
munkanyelvét és – lehetőség szerint –
annak az országnak a kiválasztott nyelvét 
is használják, amelyik legközelebbi 
gazdasági vagy – ha ez nem megállapítható 
– területi együttműködő partnerük, a 
hatékony, közvetlen és gyors 
kommunikáció lehetővé tételére ezen 
együttműködés során;

Or. ro

Módosítás 21
Jens Geier, Heide Rühle

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy az igazgatási 
eljárásoknak hatékonyabbá kell válniuk;
ebben az összefüggésben ésszerűnek 
tartja, hogy szoros együttműködés 
alakuljon ki az egyablakos ügyintézési 
pontok között, hogy a határokon átnyúló 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
tapasztalatokat ki lehessen cserélni 
Európa különböző régióiban;

Or. de



AM\838775HU.doc 15/19 PE452.701v01-00

HU

Módosítás 22
Joachim Zeller

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri a Bizottságot, hogy kezdettől fogva 
hatékonyan ellenőrizze és mérje fel az 
irányelv régiókra gyakorolt hatását, és 
biztosítsa valamennyi politika hatékony 
összehangolását, különösen a kohéziós 
politikai eszközökét azáltal, hogy 
meghatározza az infrastruktúra, a képzés, 
a kutatás és az innováció szükségleteit, 
valamint végezze el a szükséges 
kiigazításokat regionális és helyi szinten;

5. kéri a Bizottságot, hogy kezdettől fogva 
hatékonyan ellenőrizze és mérje fel az 
irányelv régiókra gyakorolt hatását, és 
biztosítsa valamennyi politika hatékony 
összehangolását ezen irányelv 
alkalmazásával összefüggésben;

Or. de

Módosítás 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri a Bizottságot, hogy kezdettől fogva 
hatékonyan ellenőrizze és mérje fel az 
irányelv régiókra gyakorolt hatását, és 
biztosítsa valamennyi politika hatékony 
összehangolását, különösen a kohéziós 
politikai eszközökét azáltal, hogy 
meghatározza az infrastruktúra, a képzés, a 
kutatás és az innováció szükségleteit, 
valamint végezze el a szükséges 
kiigazításokat regionális és helyi szinten;

5. kéri a Bizottságot, hogy kezdettől fogva 
hatékonyan ellenőrizze és mérje fel az 
irányelv régiókra gyakorolt hatását, és 
biztosítsa valamennyi politika hatékony 
összehangolását, különösen a kohéziós 
politikai eszközökét azáltal, hogy 
meghatározza az infrastruktúra, a képzés, a 
kutatás és az innováció szükségleteit, 
valamint végezze el a szükséges 
kiigazításokat regionális és helyi szinten;
kéri a Bizottságot, hogy az irányelv 
céljainak elérése céljából folytasson 
tájékoztató kampányokat a helyi és 
regionális hatóságoknak az irányelv 
alkalmazásával kapcsolatos 
támogatására;

Or. ro
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Módosítás 24
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. arra számít, hogy az irányelv valóban az 
adminisztratív terhek csökkenését 
eredményezi, különösen a szolgáltatások 
terén túlsúlyban lévő kkv-kat érintő 
terhekét;

6. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy építsék le a helyi és regionális 
hatóságok meglévő, alapszabály-
változtatásra vonatkozó értesítési 
kötelezettséggel kapcsolatos 
adminisztratív terheit; arra számít, hogy az 
irányelv valóban az adminisztratív terhek 
csökkenését eredményezi, különösen a 
szolgáltatások terén túlsúlyban lévő kkv-
kat érintő terhekét;

Or. de

Módosítás 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. arra számít, hogy az irányelv valóban az 
adminisztratív terhek csökkenését 
eredményezi, különösen a szolgáltatások 
terén túlsúlyban lévő kkv-kat érintő 
terhekét;

6. arra számít, hogy az irányelv valóban az 
adminisztratív terhek csökkenését 
eredményezi, különösen a szolgáltatások 
terén túlsúlyban lévő kkv-kat érintő 
terhekét, hogy további – különösen 
közérdekű és a társadalmi beilleszkedést 
elősegítő – szolgáltatásokat lehessen 
kialakítani a vidéki, távoli és 
peremterületeken;

Or. ro
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Módosítás 26
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. arra számít, hogy az irányelv valóban az 
adminisztratív terhek csökkenését 
eredményezi, különösen a szolgáltatások 
terén túlsúlyban lévő kkv-kat érintő 
terhekét;

6. arra számít, hogy az irányelv valóban az 
adminisztratív terhek csökkenését 
eredményezi, különösen a szolgáltatások 
terén túlsúlyban lévő kkv-kat érintő 
terhekét; támogatja a gazdasági és 
pénzügyi válság hatásai által leginkább 
érintett innovatív kkv-k támogatására 
szolgáló nemzeti stratégiák végrehajtását;

Or. ro

Módosítás 27
Seán Kelly

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. arra számít, hogy az irányelv valóban az 
adminisztratív terhek csökkenését 
eredményezi, különösen a szolgáltatások 
terén túlsúlyban lévő kkv-kat érintő 
terhekét;

6. arra számít, hogy az irányelv valóban az 
adminisztratív terhek és a 
jogbizonytalanság eseteinek csökkenését 
eredményezi, különösen a szolgáltatások 
terén túlsúlyban lévő kkv-kat érintő 
terhekét;

Or. en

Módosítás 28
Jens Geier, Heide Rühle

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. rámutat arra, hogy az általános 
érdekű szolgáltatásokat ott lehet és kell 
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szabályozni, ahol nyújtják őket és ahol a 
polgárok igénybe veszik őket; ezért kéri, 
hogy az önkormányzatok kapjanak 
elegendő teret a cselekvésre;

Or. de

Módosítás 29
Jens Geier

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6b. felszólítja az illetékes szerveket, hogy 
biztosítsák a szolgáltatók régiókban való 
finanszírozásának hatékony ellenőrzését;
ebben az összefüggésben hangsúlyozza, 
hogy a hatékony ellenőrzési rendszerhez a 
más tagállamba kiküldött minden 
munkavállalóra kiterjedő jelentési 
kötelezettségre van szükség;

Or. de

Módosítás 30
Alain Cadec

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. kéri az irányelvben az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások 
tekintetében előírt korlátozások 
alkalmazásának megfelelő és alapos 
ellenőrzését, tiszteletben tartva a 
hatáskörök tagállamokkal való 
megosztását.

7. kéri az irányelvben az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások 
tekintetében előírt korlátozások 
alkalmazásának megfelelő és alapos 
ellenőrzését, tiszteletben tartva a 
hatáskörök tagállamokkal való 
megosztását; rámutat arra, hogy ez az 
irányelv nem érinti a tagállamok azon 
szabadságát, hogy a közösségi joggal 
összhangban meghatározzák, mit 
tekintenek általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásnak, hogyan kell e 
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szolgáltatásokat megszervezni és 
finanszírozni az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályokkal összhangban, és 
milyen konkrét kötelezettségeknek kell 
megfelelniük.

Or. fr

Módosítás 31
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7a. kéri, hogy a helyi önkormányzatiság 
alapelve a szolgáltatásokról szóló irányelv 
végrehajtása során is kapjon nagyobb 
figyelmet, és a legmesszebbmenőkig 
elkerülhetők legyenek az igazgatási 
terhek, valamint a helyi szint döntési 
szabadságának az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatos 
korlátozása.

Or. de


