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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

4.9.2013 A7-0273/1 

Módosítás  1 
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 
az S&D képviselıcsoport nevében 

Thomas Händel 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0273/2013 
Anna Maria Corazza Bildt 
A szolgáltatások belsı piaca 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 2a. emlékeztet arra, hogy a megszorító 

politikák érvényesítése és a recesszió 

számos tagállamban hátráltatja a 

szolgáltatási irányelvben rejlı gazdasági 

elınyök kiaknázását; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.9.2013 A7-0273/2 

Módosítás  2 
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 
az S&D képviselıcsoport nevében 

Thomas Händel 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0273/2013 
Anna Maria Corazza Bildt 
A szolgáltatások belsı piaca 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  4a. emlékeztet arra, hogy a 

szolgáltatásokról szóló irányelvet a 

Szerzıdések új rendelkezéseinek fényében 

kell értelmezni, különös tekintettel az 

Európai Unióról szóló szerzıdés 

3. cikkére, az Európai Unió mőködésérıl 

szóló szerzıdés (EUMSZ) 9. cikkének 

horizontális szociális záradékára, az 

EUMSZ 14. cikkére, a Szerzıdésekhez 

csatolt (26.) jegyzıkönyvre és az Európai 

Unió Alapjogi Chartájára; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/3 

Módosítás  3 
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 
az S&D képviselıcsoport nevében 

Thomas Händel 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0273/2013 
Anna Maria Corazza Bildt 
A szolgáltatások belsı piaca 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
5 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  5a. ismételten megjegyzi, hogy figyelembe 

kell venni a szolgáltatási irányelvnek az 

uniós foglalkoztatásra közép- és hosszú 

távon gyakorolt, mind mennyiségi 

(munkahelyek teremtése és 

megszüntetése), mind pedig minıségi 

hatásait (munkahelyminıség, 

munkakörülmények); 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/4 

Módosítás  4 
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 
az S&D képviselıcsoport nevében 

Thomas Händel 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0273/2013 
Anna Maria Corazza Bildt 
A szolgáltatások belsı piaca 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
8 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  8a. tudomásul veszi a „A második 

egységes piaci intézkedéscsomag – Együtt 

egy újfajta növekedésért” címő bizottsági 

közleményt, amely az egységes piacnak az 

Unión belüli integrálására, a növekedés 

serkentésére és – különösen fiatalok 

számára – színvonalas munkahelyek 

teremtésének elısegítésére törekszik; 

örömmel fogadja a közleményben a 

szociális szellemő vállalkozásnak nyújtott 

támogatást; kéri, hogy ezt a 

kezdeményezést kövessék a kkv-k 

egészének támogatására szolgáló további 

kezdeményezések; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.9.2013 A7-0273/5 

Módosítás  5 
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 
az S&D képviselıcsoport nevében 

Thomas Händel 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0273/2013 
Anna Maria Corazza Bildt 
A szolgáltatások belsı piaca 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
12 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  12a. megjegyzi, hogy minden fı 

érintettnek el kell köteleznie magát az 

egységes piaci jogalkotás teljes körő, 

megfelelı végrehajtása mellett, 

gondoskodva arról, hogy ennek 

társadalmi vetületét is figyelembe vegyék; 

emlékeztet, hogy az irányelv nem 

vonatkozik a munkajogra, és a tagállamok 

által a szociális biztonság terén hozott 

jogszabályozására sincs hatással; úgy véli, 

hogy a szolgáltatások belsı piaca 

elmélyítésének szabályozóként kell 

mőködnie a társadalmi jólét, a 

munkavállalói jogok, és minden európai 

uniós munkavállaló tisztességes 

munkakörülményei fokozása tekintetében, 

többek között az ugyanazon munkáért járó 

egyenlı díjazás elvének tiszteletben 

tartása terén is, ahogyan azt az EUMSZ 

157. cikke elıírja; véleménye szerint a 

szociális védelmet, egészségügyet és 

munkahelyi biztonságot illetı elıírásokat 

nem szabad túlzott korlátozásnak 

tekinteni; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/6 

Módosítás  6 
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 
az S&D képviselıcsoport nevében 

Thomas Händel 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0273/2013 
Anna Maria Corazza Bildt 
A szolgáltatások belsı piaca 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
15 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  15a. üdvözli az arra irányuló 

erıfeszítéseket, hogy jogbiztonságot 

nyújtsanak a vállalkozások és fogyasztók 

számára olyan eszközökkel, mint a 

fogyasztói jogokról szóló irányelv, az 

alternatív vitarendezésrıl szóló irányelv és 

a jogviták online rendezésérıl szóló 

rendelet; emlékeztet arra, hogy uniós 

szintő, egységes kollektív jogorvoslati 

mechanizmus kialakítására van szükség a 

fogyasztóvédelem terén, amely az 

egészséges verseny támogatásának 

alapvetı fontosságú eszköze; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0273/7 

Módosítás  7 
Sylvana Rapti, Evelyne Gebhardt 
az S&D képviselıcsoport nevében 

Thomas Händel 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0273/2013 
Anna Maria Corazza Bildt 
A szolgáltatások belsı piaca 

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
33 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  33a. javasolja, hogy járjanak el a 

fogyasztói jogokkal, a foglalkoztatással, az 

élet- és munkakörülményekkel összefüggı 

szolgáltatások liberalizálása hatásának 

utólagos értékelése ügyében, és ezt a 

hatást az irányelv elfogadásának 

idıpontjában várható következmények 

viszonylatában mérjék; 

Or. en 

 

 


