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6.9.2013 A7-0273/8 

Módosítás  8 
Heide Rühle 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
A preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A. mivel egységes piacunk az európai 

építkezés egyik sarokköve, és annak 

zökkenımentes mőködése létfontosságú 

az európai politikák megfelelı 

végrehajtásához, és a helyreállítás egyik 

alapja; 

A. mivel egységes piacunk az európai 

építkezés egyik sarokköve, önmagában 

azonban nem jelent kiutat a válságból, 

amennyiben az Európa 2020 stratégiával 

összhangban nem kíséri az európai 

gazdaság környezetbaráttá tételére 

irányuló következetes stratégia; 

Or. en 
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6.9.2013 A7-0273/9 

Módosítás  9 
Heide Rühle 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Amendment 

2. hangsúlyozza, hogy ha a tagállamok 

készen állnának a szolgáltatási irányelv 

megfelelı és teljes körő végrehajtására, 

valamint az indokolatlan korlátozások 

eltörlésére, a Bizottság ambiciózus 

becslése szerint az Unió 5-10 éven belül a 

GDP 2,6%-ának megfelelı nyereséget 

érhetne el; 

2. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 

ambiciózus becslése, miszerint az Unió 5–

10 éven belül a GDP 2,6%-ának megfelelı 

nyereséget érhetne el, csak olyan 

forgatókönyv mellett valósulhat meg, 

amelynek keretében csaknem minden 

korlátozást eltörölnek, ami egyrészt nem 

reális, másrészt nem egyeztethetı össze 

azzal, hogy a hatóságoknak közérdekbıl 

szabályozniuk kell a szolgáltatások piacát; 

Or. en 
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6.9.2013 A7-0273/10 

Módosítás  10 
Heide Rühle 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
7 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. ösztönzi emellett a szociális 

szolgáltatások ágazatában nyújtott 

szolgáltatások belsı piacának fokozatos 

megnyitását, a szolgáltatási irányelv 

rendelkezéseinek tiszteletben tartása 

mellett; 

7. úgy véli, hogy a szociális szolgáltatások 

ágazatának bizonyos részeit az irányelv 

hatálya alól kizáró rendelkezéseket meg 

kell ırizni; 

Or. en 
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6.9.2013 A7-0273/11 

Módosítás  11 
Heide Rühle 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
10 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 

jelentıs számú olyan esetet azonosítottak, 

ahol a tagállamok nem megfelelı módon 

hivatkoznak a közérdeken alapuló 

kényszerítı indokra (a szolgáltatási 

irányelv 15. cikke) kizárólag annak 

érdekében, hogy hazai piacukat megóvják 

és elınyhöz juttassák; úgy véli, hogy a 

közérdeken alapuló kényszerítı indokokra 

való hivatkozásnak minden esetben 

objektív indokokkal igazolhatónak és 

szigorúan a követendı célkitőzéssel 

arányosnak kell lennie, összhangban az 

Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatával; 

kiemeli, hogy a jogi formára és a 

részvényesekre vonatkozó nehézkes 

követelmények, a területi korlátozások, a 

gazdasági szükségszerőségi vizsgálatok és 

a rögzített tarifák indokolatlan 

akadályokat gördítenek a más 

tagállamokban való eredményes 

letelepedés elé, és kárt okoznak a 

szolgáltatások belsı piacának; 

10. úgy véli, hogy a közérdeken alapuló 

kényszerítı indokokra való hivatkozásnak 

minden esetben lehetségesnek kell lennie, 

ha az objektív indokokkal igazolható és 

szigorúan a követendı célkitőzéssel 

arányos, összhangban az Európai Bíróság 

ítélkezési gyakorlatával;  

Or. en 
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6.9.2013 A7-0273/12 

Módosítás  12 
Heide Rühle 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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

COM(2012)0261 – 2012/2144(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
27 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. hangsúlyozza, hogy az illetékes 

regionális és helyi hatóságoknak szintén 

fel kell vállalniuk az irányelv betőjének és 

szellemének teljes körő és minıségi 

végrehajtásával kapcsolatos közös 

feladatukat, szem elıtt tartva a gazdasági 

tevékenység és a foglalkoztatás 

ösztönzésének általános célját; e 

tekintetben kiemeli az adminisztratív 

terhek csökkentésének fontosságát;  

27. hangsúlyozza, hogy a szolgáltatási 

irányelv végrehajtása jelentıs 

adminisztratív terhet ró az illetékes 

regionális és helyi hatóságokra; e 

tekintetben kiemeli az adminisztratív 

terhek csökkentésének fontosságát;  

Or. en 

 

 


