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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

A. mivel az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke értelmében az Unió célja, hogy 
előmozdítsa a társadalmi igazságosságot és védelmet; mivel a munkavállalók szabad 
mozgása az Európai Unió egyik alapelve; mivel az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 9. cikke kimondja, hogy politikái és tevékenységei meghatározása 
és végrehajtása során az Uniónak figyelembe kell vennie a foglalkoztatás magas 
szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális védelem biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket; mivel az egyenlő bánásmód 
elvét az EUMSZ 45. cikkének (2) bekezdése rögzíti, amely megtilt minden, az 
állampolgárság alapján történő megkülönböztetést a tagállamok munkavállalói között a 
foglalkoztatás, a javadalmazás, valamint az egyéb munka- és foglalkoztatási feltételek 
tekintetében;

B. mivel több mint 2,3 millió kiküldetési műveletre kerül sor szolgáltatásnyújtás céljából 
más tagállamokban; mivel a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapvető fontosságú az 
egységes piac szempontjából, és ennek mindenki jólétét kell szolgálnia; mivel úgy kell 
lehetővé tenni a szolgáltatások és a munkavállalók szabad mozgását az egységes piacon, 
hogy közben biztosítottak legyenek a munkavállalók jogait, és anélkül, hogy a 
vállalkozásoknak joguk lenne megkerülni a szociális és munkaügyi jogszabályokat és 
gyakorlatokat; mivel a környezeti és társadalmi szempontokat megfelelően figyelembe 
kell venni, hogy kialakítsuk a környezeti és társadalmi dömpingtől mentes, fenntartható 
szolgáltatási piachoz vezető utat;

C. mivel az éghajlatváltozás kezelése érdekében integráltabb és összekapcsoltabb 
szolgáltatási piacra van szükség; mivel a gazdasági, környezeti és társadalmi 
szempontokat egyenlően kell kezelni, hogy előkészítsük a környezeti és társadalmi 
dömpingtől mentes, fenntartható szolgáltatási piachoz vezető utat, a méltányos 
átállásnak megfelelően;

D. mivel a szolgáltatások szabad mozgása lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy 
több tehetséges ember közül és minden csoportból, különösen a fiatalok, a migránsok és 
a tartósan munkanélküliek közül toborozzanak munkaerőt; mivel az egységes piac csak 
akkor lehet fenntartható és növelheti a jólétet, ha tisztességes és közös szabályokon 
alapul; mivel a tisztességes munkabérek, a nemek közötti egyenlőség, valamint a 
megfelelő munka- és foglalkoztatási feltételek védelme és előmozdítása kulcsszerepet 
játszik a minőségi szolgáltatások jól működő, tisztességes és fenntartható egységes 
piacának létrehozásában; mivel e tekintetben hatékonyan és következetesen végre kell 
hajtani és nyomon kell követni a személyek, a munkavállalók, az áruk és a 
szolgáltatások szabad és tisztességes mozgására vonatkozó uniós jogszabályokat; mivel 
az Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) fő feladata a munkavállalói mobilitásra 
vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése;

E. mivel az EU-ban a gyártott áruk hozzáadott értékének 27 %-át a szolgáltatások 
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generálják, és mivel a szolgáltatási ágazatban 14 millió munkahely a gyártást 
támogatja1;

F. mivel a szolgáltatások szabad mozgása nem vezethet a munkakörülmények, többek 
között a munkavállalók egészségének és biztonságának romlásához; mivel a jelenlegi 
válság rávilágított az utazó munkavállalók és a határ menti ingázók védelme terén 
meglévő hiányosságokra; mivel a szabad mozgás helyreállításáról szóló bizottsági 
iránymutatások inkább a polgárok és a lakosok számára nyújtott biztonságos 
szolgáltatásokra összpontosítottak, minthogy a munkavállalók számára is biztonságos 
feltételeket biztosítsanak; mivel a Covid19-járvány tömeges kitörése jól illusztrálja a 
rossz munkakörülmények utazó munkavállalókra gyakorolt lehetséges hatását;

G. mivel az Európai Unióban a legtöbb munkavállalót kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
foglalkoztatják; mivel még mindig gyakran megsértik a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó 
uniós jogszabályokat; mivel a kkv-k a legsebezhetőbbek az ilyen jogsértésekkel 
szemben; mivel a kkv-kat és az induló innovatív vállalkozásokat célzó 
kezdeményezéseknek segíteniük kell a vállalkozásokat a hatályos szabályok 
betartásában; mivel a tisztességtelen verseny súlyos nehézségeket okoz a kkv-k 
számára;

H. mivel a szolgáltatások szabad mozgásának társadalmi következményei pozitív és/vagy 
negatív módon egyaránt érinthetik az utazó munkavállalók származási régióit és az őket 
fogadó régiókat; mivel az ipari megújulás sikerét komolyan befolyásolják az EU 
demográfiai kihívásai; mivel emiatt az Uniónak erőteljes kohéziós politikára, valamint 
tisztességes és földrajzilag kiegyensúlyozott iparpolitikára van szüksége, amely 
hozzájárul a munkahelyteremtéshez és a felfelé irányuló szociális konvergenciához; 
mivel a hatékony szabályozás és a kollektív szerződések alapvető fontosságúak a 
megfelelő foglalkoztatási és munkakörülmények, a minőségi szolgáltatások és a 
tisztességes verseny biztosításához;

I. mivel az Európai Akadálymentesítési Irányelv célja, hogy hozzájáruljon a belső piac 
megfelelő működéséhez azáltal, hogy bizonyos szolgáltatások esetében közelíti az 
akadálymentességi követelményekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, különösen azon tényezők felszámolása és megelőzése 
révén, amelyek az akadálymentességre vonatkozó eltérő tagállami követelményekből 
eredően akadályozzák bizonyos akadálymentes termékek és szolgáltatások szabad 
mozgását, és mivel az akadálymentes szolgáltatások iránti kereslet magas, és a 
fogyatékossággal élő személyek száma az előrejelzések szerint jelentősen emelkedni 
fog;

J. mivel a szolgáltatások szabad mozgásának követnie kell a szociális jogok európai 
pillérének alapelveit, és nem befolyásolhatja a pillér további végrehajtását; mivel 
alapvető fontosságú a hatóságok és a tagállamok azon jogának fenntartása, hogy 
szabályozzák a szolgáltatási ágazatot, amennyiben az az általános közérdeket szolgálja; 
mivel a szolgáltatási irányelv teljes egészében vagy részben kizárja a szociális 
szolgáltatásokat, az egészségügyi szolgáltatásokat és az egyéb közszolgáltatásokat, 
elismerve e szolgáltatások általános érdeket szolgáló működéséhez szükséges speciális 

1 Rytter Synesen, E., Hvidt Thelle, E.: Making EU Trade in Services Work for All (Az EU 
szolgáltatáskereskedelmének előnyössé tétele mindenki számára), Copenhagen Economics, Koppenhága, 2018.
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szabályozási keretek szükségességét az EUMSZ 26. jegyzőkönyvével és 14. cikkével 
összhangban;

K. mivel nem áll rendelkezésre uniós szintű szisztematikus adatgyűjtés, amely megfelelő 
adatokat szolgáltatna az utazó munkavállalókról, vagy lehetővé tenné számukra, hogy 
megállapítsák társadalombiztosítási jogviszonyukat és különböző megszerzett 
jogosultságokat igényeljenek; mivel az alkalmazandó szabályokra vonatkozó 
információkhoz való hozzáférés, valamint a tényleges megfelelés, ellenőrzés és 
végrehajtás szükséges előfeltételei a méltányos mobilitásnak és a rendszerrel való 
visszaélések elleni küzdelemnek; mivel ezért az adatvédelmi szabályokkal összhangban 
elő kell mozdítani és alkalmazni kell a digitális technológiát, amely megkönnyítheti az 
utazó munkavállalók jogait védő jogszabályok felügyeletét és végrehajtását;

1. emlékeztet arra, hogy a szolgáltatások szabad mozgása hozzájárul az EU gazdasági 
növekedéséhez és munkalehetőségeket teremt; megjegyzi, hogy a rendeltetési országra 
vonatkozó rendelkezés a szolgáltatási irányelv vezérelve, és úgy véli, hogy ezt a 
rendelkezést nem szabad megváltoztatni; hangsúlyozza, hogy a szolgáltatások szabad 
mozgásának a munkavállalói, illetve a szociális jogok tiszteletben tartásával kell 
történnie; emlékeztet arra, hogy az egyenlő bánásmód és a szabad mozgás elve nemcsak 
a szolgáltatókra vonatkozik, hanem a munkavállalókra is; úgy véli, hogy a 
szolgáltatások szabad mozgása együtt jár az e szolgáltatásokat nyújtó munkavállalók 
szabad és tisztességes mobilitásával, és hogy a belső piac előnyökkel jár, ha betartják a 
munkakörülményekre vonatkozó szabályokat, és védik az utazó munkavállalók 
egészségét és biztonságát; hangsúlyozza, hogy a szociális jogok európai pillérének 
minimumkövetelményként történő végrehajtása hozzájárulhat az európai munkavállalók 
jogainak és védelmének megerősítéséhez;

2. hangsúlyozza, hogy a szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó uniós jogszabályok 
semmilyen módon nem befolyásolhatják a tagállamokban és uniós szinten elismert 
alapvető jogoknak – többek között a sztrájkjognak vagy a tagállamokban fennálló 
konkrét munkaügyi kapcsolatrendszerek keretébe tartozó egyéb lépések megtétele 
jogának – a nemzeti jog és/vagy gyakorlat szerinti gyakorlását, továbbá nem érinthetik a 
nemzeti joggal és/vagy gyakorlattal összhangban lévő, kollektív szerződésekkel 
kapcsolatos tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és érvényesítéséhez való jogot, vagy a 
kollektív fellépéshez való jogot; hangsúlyozza, hogy a minőségi jogalkotás és annak 
hatékony végrehajtása hosszú távú befektetés;

3. a nemzeti rendszerek sokféleségének fenntartása, továbbá a tagállamok hatásköreinek, 
valamint az arányosság és a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett 
hatékonyabb uniós szintű koordinációra és fokozottabb elkötelezettségre szólít fel a 
kulcsfontosságú társadalmi kihívások kezelése érdekében; emlékeztet a tagállamok azon 
alapvető jogára, hogy meghaladhatják az európai uniós irányelvekben meghatározott 
minimumszinteket, ha ez nem okoz indokolatlan és aránytalan akadályokat; 
hangsúlyozza, hogy a tagállamok között jó együttműködésre van szükség az utazó 
munkavállalókra vonatkozó adatok gyűjtése terén a nemzeti gyakorlatokban mutatkozó 
hiányosságok áthidalása, a rendelkezésre álló információkhoz való jobb hozzáférés 
biztosítása, valamint a kiszámítható és hozzáférhető belső munkaerőpiac megteremtése 
érdekében;
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4. felhívja a tagállamokat, hogy az uniós jogszabályoknak megfelelően szabványosított 
weboldalakon tegyenek közzé minden információt a kiküldetés feltételeiről, különös 
tekintettel a helyi és regionális kollektív szerződésekre, valamint az általánosan 
alkalmazandó megállapodásokra; hangsúlyozza, hogy az információkhoz való 
hozzáférés alapvető fontosságú, mivel jogi egyértelműséget biztosít a munkaadók 
számára, és lehetővé teszi a munkavállalók jogainak jobb védelmét; felhívja a 
tagállamokat, hogy a munkakörülményekre, valamint a munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelmére vonatkozó kötelező rendelkezések megállapítása révén 
megfelelően és időben hajtsák végre és kövessék nyomon a munkavállalók 
kiküldetéséről szóló felülvizsgált irányelvet annak érdekében, hogy megvédjék a 
kiküldött munkavállalókat kiküldetésük során a szolgáltatásnyújtás szabadságával 
kapcsolatban; felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a munkavállalók jogainak védelmét 
a szolgáltatások szabad mozgása tekintetében; felhívja a Bizottságot, hogy folytassa a 
tagállamok teljesítményének nyomon követését a jogszabályok átültetése és 
végrehajtása során, valamint a tagállamokkal, a szociális partnerekkel és az érdekelt 
felekkel közösen dolgozzon ki átlátható és részvételen alapuló értékeléseket, 
amelyeknek minőségi és mennyiségi kritériumokon kell alapulniuk;

5. hangsúlyozza, hogy az európai zöld megállapodás ambícióját és a méltányos átállás 
szükségességét tükröznie kell a belső szolgáltatási piac megközelítésének is, szigorú 
szociális és környezetvédelmi normák előmozdításával, a termelékenység 
növekedésének előfeltételeként; kiemeli a közbeszerzés által e célok elérése érdekében 
betöltendő szerepet; sürgeti a tagállamokat, hogy a körforgásos gazdaság megvalósítása 
érdekében fokozzák a tudatosságot, és használják ki jobban a zöld szolgáltatások 
közbeszerzésben való népszerűsítését2 szolgáló meglévő programokat3; kiemeli a 
környezeti lábnyom mérhető csökkentését elősegítő szolgáltatások (zöld szolgáltatások) 
fontosságát4; felhívja a Bizottságot, hogy kezdeményezze a zöld szolgáltatások közös 
fogalommeghatározásának kidolgozását;

6. hangsúlyozza, hogy a szociális jogok európai pillére célkitűzéseinek, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak, valamint az európai zöld megállapodás és a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó stratégia céljainak is tükröződniük kell a szolgáltatások 
egységes piaci megközelítésében, szigorú szociális és környezetvédelmi normákat 
előmozdítva a termelékenység növekedésének előfeltételeként; hangsúlyozza a 
közbeszerzés fontosságát e célok elérése érdekében;

7. kéri a Bizottságot, a tagállamokat és a helyi hatóságokat, hogy a szociális partnerekkel 
és az Európai Munkaügyi Hatósággal együttműködve fogalmazzanak meg olyan 
konkrét ágazati stratégiákat, amelyek garantálják, előmozdítják és megkönnyítik a 
munkavállalók önként vállalt mobilitását, megfelelő közpolitikák végrehajtása és a 
munkavállalók képzettségének megfelelő, tisztességes fizetést biztosító, minőségi 

2 Az Európai Parlament tematikus főosztályának tájékoztatója, „The European Services Sector and the Green 
Transition” (Az európai szolgáltatási szektor és a zöld átállás), Európai Unió, 2020, elérhető: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
3 például: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(20
19)_366_final.pdf
4 Az Európai Parlament tematikus főosztályának tájékoztatója, „The European Services Sector and the Green 
Transition” (Az európai szolgáltatási szektor és a zöld átállás), Európai Unió, 2020, elérhető: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
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munkalehetőségek biztosítása révén; ezért felszólítja a tagállamokat, hogy az utazó 
munkavállalók számára tisztességes és egyenlő feltételek biztosítása, a felfelé irányuló 
társadalmi konvergencia elősegítése, valamint a nemzeti és helyi közigazgatások közötti 
igazgatási együttműködés fokozása érdekében biztosítsák a jogszabályoknak való 
megfelelést; hangsúlyozza, hogy a szolgáltatások jól működő piacára van szükség az 
ifjúsági munkanélküliség leküzdése és az emberek sikeres munkavállalása érdekében;

8. sürgeti a hatóságokat, hogy kerüljék el a munkavállalók és a vállalkozások mobilitását 
gátló indokolatlan és aránytalan akadályokat, amelyek megfosztanák a polgárokat a 
munkahelyektől, a jóléttől és a szociális előnyöktől, valamint a vállalkozókat attól a 
lehetőségtől, hogy újjáélesszék az európai szolgáltatási ágazatot, és hozzájáruljanak a 
felfelé irányuló konvergenciához és a társadalmi kohézióhoz; kiemeli azonban, hogy az 
Európai Bíróság ítélete szerint a tagállamoknak közérdeken alapuló ok alapján 
lehetőségük van arra, hogy korlátozzák vagy tiltsák a határokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtást; felhívja a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket az 
árnyékgazdaság és a be nem jelentett munkavégzés kezelése érdekében, mivel ezek a 
jelenségek negatív hatással vannak a munkavállalók védelmére és torzítják a versenyt; 
ugyanakkor felszólít a munkáltatók támogatására a kiszámítható és 
megkülönböztetésmentes működési feltételek biztosítása révén, annak érdekében, hogy 
továbbra is növekedést generálhassanak és munkahelyeket teremthessenek; úgy véli, 
hogy a közérdek, valamint a munkavállalók és/vagy a fogyasztók védelme érdekében az 
egyes szakmákhoz való hozzáférésre és azok gyakorlására, valamint egyes 
szolgáltatásokra vonatkozó nemzeti rendelkezések, gyakorlatok és szabályozások nem 
akadályozzák az egységes piac elmélyítését;

9. hangsúlyozza a Covid19-világjárvány jelentős gazdasági hatását, amely aláássa a 
szolgáltatások és a munkavállalók szabad mozgását; üdvözli, hogy a Bizottság gyorsan 
kiadta az idénymunkásokról szóló, 2020. július 16-i iránymutatásait a határ menti 
munkavállalók, a kiküldött munkavállalók és az idénymunkások szabad mozgásának 
gyakorlásáról az EU-ban a koronavírus-világjárvány összefüggésében; e kivételes 
helyzet fényében felszólítja a tagállamokat, hogy mielőbb hozzanak létre konkrét 
eljárásokat annak biztosítására, hogy a határ menti ingázók és az idénymunkások 
átléphessék a határokat, ugyanakkor biztosítsák a biztonságos munkakörülményeket; 
úgy véli, hogy miután a Covid19-világjárvány véget ért, valamennyi vonatkozó uniós 
szakpolitikának, különösen a belső piac megerősítését célzó szakpolitikáknak, fel kell 
ölelniük a minőségi foglalkoztatási és szolgáltatásnyújtási lehetőségek helyreállítását az 
egész Unióban, az EU valamennyi régiója egyenlő és fenntartható fejlődésének 
támogatása érdekében; úgy véli, hogy a szilárd és hosszú távú szakpolitikák létrehozása 
ösztönzi a minőségi munkahelyteremtést;

10. megállapítja, hogy tekintve, hogy Európa társadalmai elöregednek, egyre súlyosabb 
gond a képzett munkaerő hiánya, ezért elengedhetetlen, az ipar jelenét és jövőjét 
meghatározó tényező, a kereslet-vezérelt képzési rendszer kialakítása, amelyben a 
felsőoktatási és képzési rendszereknek kulcsszerepet kell játszaniuk, és amely a 
generációs megújulás elvének előmozdításán túl ösztönözni fogja a digitalizációt;

11. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a védelem hiányosságait és a munkaerő-
kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló 2008/104/EK irányelv szükséges 
felülvizsgálatát a kölcsönmunka-szerződéssel dolgozók tisztességes munka- és 
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foglalkoztatási feltételeinek biztosítása érdekében; emlékeztet annak fontosságára, hogy 
a szociális partnereket bevonják a szolgáltatások nyújtására és a szakmákra vonatkozó 
szabályozások kialakításába és végrehajtásába; e tekintetben kiemeli, hogy a 
munkavállalók védelmét és a szociális partnerek bevonását a demokratikus működés, a 
gazdasági növekedés, valamint a magas szintű szociális és környezetvédelmi normák 
biztosítása érdekében a középpontba kell helyezni; felhívja a Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő a szakszervezetek munkahelyekhez való hozzáférését a nemzeti 
gyakorlatokkal összhangban, a tagállamokat pedig, hogy biztosítsák ezt; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket a szociális párbeszéd és a 
szociális partnerek autonómiájának erősítése és előmozdítása érdekében, valamint 
ösztönözzék a munkavállalókat a szerveződésre mint kulcsfontosságú eszközre a magas 
színvonalú foglalkoztatási normák elérése érdekében;

12. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit e téren, és indokolatlan késedelem 
nélkül tegye működőképessé az Európai Munkaügyi Hatóságot a munkaerő 
mobilitásával és a szociális biztonság koordinálásával kapcsolatos uniós jogszabályok 
alkalmazásának és végrehajtásának javítása érdekében;

13. sürgeti a tagállamokat, hogy teljes mértékben kötelezzék el magukat a közszolgáltatások 
digitalizálása mellett, és hajtsák végre a szociális biztonságra vonatkozó információk 
elektronikus adatcseréjének valamennyi elemét a tagállamok és a szociális biztonsági 
intézmények közötti együttműködés fokozása, valamint az európai munkavállalók 
szabad és tisztességes mobilitásának elősegítése érdekében; felhívja a tagállamokat, 
hogy javítsák a szociális biztonsági rendszerekkel kapcsolatos együttműködést és 
információcserét;

14. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a digitális eszközök 
alkalmazását, valamint a tagállamokat, hogy a munkaügyi felügyelőségek számára 
biztosítsanak elegendő eszközt a visszaélések valamennyi formájának kezelése 
érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő kezdeményezést egy európai 
társadalombiztosítási azonosító szám bevezetésére, amely jogbiztonságot nyújtana a 
munkavállalók és a vállalkozások számára, ugyanakkor hatékonyan ellenőrizné az 
alvállalkozási gyakorlatokat, és küzdene az olyan szociális csalások ellen, mint például 
a színlelt önfoglalkoztatás, a színlelt kiküldetések, valamint a postafiókcégek; felhívja 
továbbá a tagállamokat annak biztosítására, hogy az elvégzett ellenőrzések arányosak, 
indokoltak és megkülönböztetésmentesek legyenek; sürgeti a Bizottságot, hogy a lehető 
leghamarabb tegye teljesen működőképessé az Európai Munkaügyi Hatóságot a nemzeti 
munkaügyi felügyeletek közötti jobb koordináció biztosítása és a határokon átnyúló 
szociális dömping leküzdése érdekében;

15. hangsúlyozza, hogy további módszereket kell kialakítani a tehetségek és a szükséges 
készségek vonzására; felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és a helyi hatóságokat, hogy 
működjenek együtt a szociális partnerekkel a munkavállalók továbbképzésének és 
átképzésének támogatása érdekében, hogy teljes mértékben kihasználhassák a minőségi 
munkalehetőségek előnyeit, különösen a digitális készségek elsajátítása révén; felszólít 
a készségek és képesítések kompatibilitásának jobb kölcsönös elismerésére, a meglévő 
elismerési mechanizmusok, például az EURES foglalkoztatási mobilitási portál, a 
Europass online platform és az ESCO osztályozási rendszer támogatásával;
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16. hangsúlyozza, hogy a szolgáltatásokra vonatkozó értesítési eljárás felülvizsgálatára 
irányuló bizottsági javaslat indokolatlanul korlátozná a tagállamok és a helyi hatóságok 
beavatkozási kapacitását, és aláásná jogalkotási hatáskörüket a szolgáltatások terén; 
ezért felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza ezt a javaslatot;

17. emlékeztet arra, hogy a Parlament 2019. október 21-én felszólította a Bizottságot, hogy 
vonja vissza az európai szolgáltatási e-kártyájára vonatkozó javaslatát; ezért ismételten 
felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza javaslatát;

18. hangsúlyozza, hogy a fogyatékkal élő munkavállalók továbbra is számos akadállyal 
szembesülnek, amelyek megnehezítik vagy lehetetlenné teszik a szolgáltatások szabad 
mozgásának teljes kihasználását; felhívja a tagállamokat, hogy haladéktalanul hajtsák 
végre az európai akadálymentesítési intézkedéscsomagot a fogyatékkal élő 
munkavállalók előtt álló akadályok hatékony felszámolása és az akadálymentes 
szolgáltatások elérhetőségének, valamint a szolgáltatásnyújtási feltételeknek a 
biztosítása érdekében; kiemeli a teljesen akadálymentes egységes piac 
megvalósításának alapvető fontosságát, amely biztosítja a fogyatékkal élő 
munkavállalókkal szembeni egyenlő bánásmódot, valamint gazdasági és társadalmi 
integrációjukat;

19. sürgeti a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi 
követelményekről szóló 2019/882 irányelv átültetését;

20. felhívja a Bizottságot, hogy illessze be a foglalkozás-egészségügyi és -biztonsági 
szempontokat, mivel ezek kulcsfontosságúak az egységes piac társadalmilag 
fenntartható módon történő megerősítéséhez és a tisztességes verseny létrehozásához az 
egységes piacon; úgy véli, hogy a Bizottságnak új és ambiciózus, a munkahelyi 
egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó uniós stratégiai keretet kell elfogadnia, 
amely magában foglalja a zéró munkavégzéssel kapcsolatos haláleset elképzelését; 
felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is dolgozza ki a rákkeltő anyagok kötelező 
érvényű munkahelyi expozíciós határértékeit;

21. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat az uniós szabályok és a nemzeti hatóságok 
közötti koordináció továbbfejlesztésére az adócsalások felderítésének megkönnyítése 
érdekében; ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek javaslatot egy 
kötelező érvényű cselekvési tervre az adócsalás elleni küzdelem érdekében.
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