
AM\1208094HU.docx PE653.868v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

2020/2020(INI)

25.6.2020

MÓDOSÍTÁS
1 - 162
Véleménytervezet
Marc Botenga
(PE647.038v01-00)

Az egységes piac megerősítése a szolgáltatások szabad mozgásának jövője
(2020/2020(INI))



PE653.868v01-00 2/89 AM\1208094HU.docx

HU

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1208094HU.docx 3/89 PE653.868v01-00

HU

Módosítás 1
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Véleménytervezet
-A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-A. mivel az egyenlő bánásmód elvét 
az EUMSZ 45. cikkének (2) bekezdése 
rögzíti, megtiltva minden 
megkülönböztetést a tagállamok 
munkavállalói között a foglalkoztatás, a 
javadalmazás, valamint az egyéb munka- 
és foglalkoztatási feltételek tekintetében;

Or. en

Módosítás 2
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Véleménytervezet
-A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-Aa. mivel a munkavállalók szabad 
mozgása az Európai Unió egyik alapelve, 
és elengedhetetlen a belső piac megfelelő 
működéséhez;

Or. en

Módosítás 3
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikke értelmében az Unió 
előmozdítja a társadalmi igazságosságot 
és védelmet;

A. mivel az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikke értelmében az Uniónak 
egy olyan belső piacot kell létrehoznia, 
amely egy magas versenyképességű, teljes 
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foglalkoztatottságot és társadalmi 
haladást célul kitűző szociális 
piacgazdaság érdekében működik, és 
amely a környezet minőségének magas 
fokú védelmével és javításával párosul;

Or. en

Módosítás 4
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikke értelmében az Unió 
előmozdítja a társadalmi igazságosságot 
és védelmet;

A. mivel az Európai Unióról szóló 
szerződés (EUMSZ) 3. cikke értelmében 
az Uniónak és belső piacának többek 
között Európa fenntartható fejlődése, a 
szociális piacgazdaság, a társadalmi 
fejlődés, valamint a társadalmi 
igazságosság és védelem előmozdítása 
érdekében kell működniük; mivel az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 9. cikke szerint 
politikái és tevékenységei meghatározása 
és végrehajtása során az Unió figyelembe 
veszi 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;

Or. en

Módosítás 5
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikke értelmében az Unió 
előmozdítja a társadalmi igazságosságot és 
védelmet;

A. mivel a Szerződések jelentik az 
Európai Unió elsődleges joganyagát és 
valamennyi uniós fellépés alapját és 
alapszabályait;  mivel az Európai Unióról 
szóló szerződés 3. cikke értelmében az 
Unió előmozdítja a társadalmi 
igazságosságot és védelmet; mivel az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9. cikke szerint az Unió politikái 
és tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során figyelembe veszi a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 6
Ádám Kósa

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikke értelmében az Unió 
előmozdítja a társadalmi igazságosságot és 
védelmet;

A. mivel az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikke értelmében az Unió 
előmozdítja a társadalmi igazságosságot és 
védelmet, fontos, hogy megerősödjenek 
azok az értékláncok az unió belsőpiacán, 
amelyek csökkentik az európai gazdaság 
importfüggőségét, és olyan bázist 
képeznek, amely az európai és hazai 
ellátásbiztonság mellett, a megfelelő 
technológiai fejlesztésekkel, innovációval 
hosszabb távon növelik az európai és 
egyben a tagállami gazdaságok 
exportképességét;

Or. hu
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Módosítás 7
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikke értelmében az Unió 
előmozdítja a társadalmi igazságosságot és 
védelmet;

A. mivel az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikke értelmében az Unió 
előmozdítja a társadalmi igazságosságot és 
védelmet; mivel az egyenlő bánásmód 
elvét az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 45. cikkének (2) bekezdése 
rögzíti, továbbá tiltja az európai 
munkavállalók közötti bármilyen, az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetést a foglalkoztatás, a 
javadalmazás, valamint a munka és a 
foglalkoztatás egyéb feltételei 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 8
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikke értelmében az Unió 
előmozdítja a társadalmi igazságosságot 
és védelmet;

A. mivel az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikke értelmében az Uniónak 
és belső piacának a fenntartható fejlődés, 
szociális piacgazdaság, társadalmi 
fejlődés, valamint a társadalmi 
igazságosság és védelem előmozdítása 
érdekében kell működniük;

Or. en
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Módosítás 9
Stefania Zambelli

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikke értelmében az Unió 
előmozdítja a társadalmi igazságosságot és 
védelmet;

A. mivel az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikke értelmében az Unió 
előmozdítja a társadalmi igazságosságot és 
védelmet, valamint a teljes 
foglalkoztatottságot;

Or. it

Módosítás 10
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a belső piacnak mindenki 
jólétét kell szolgálnia, összhangban az 
európai történelemben gyökerező és a 
Szerződésekben említett hagyományokkal, 
a gazdasági szabadságokat nem lehet úgy 
értelmezni, hogy azok jogot adnak a 
vállalkozásoknak a nemzeti szociális és 
foglalkoztatási törvények és gyakorlatok 
aláásása, kijátszása vagy megkerülése 
vagy társadalmi dömpingre való 
alkalmazásuk céljából;

Or. en

Módosítás 11
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 9. cikke 
előírja, hogy politikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 
Uniónak figyelembe kell vennie a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 12
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az éghajlatváltozás kezelése 
érdekében integráltabb és 
összekapcsoltabb szolgáltatási piacra van 
szükség; mivel a gazdasági, környezeti és 
társadalmi szempontokat egyenlően kell 
kezelni, hogy előkészítsék a környezeti és 
társadalmi dömpingtől mentes, 
fenntartható szolgáltatási piachoz vezető 
utat, az igazságos átmenetnek 
megfelelően;

Or. en

Módosítás 13
Daniela Rondinelli
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Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a személyek, a 
munkavállalók, az áruk és a 
szolgáltatások szabad mozgására 
vonatkozó európai jogszabályok fejlődése 
nem volt kiegyensúlyozott és összehangolt, 
és mivel a munkavállalók – különösen az 
idénymunkások, a határt átlépő 
munkavállalók és a kiküldött 
munkavállalók – szabad mozgásának 
javítása terén még sok a tennivaló;

Or. it

Módosítás 14
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az EU-ban a gyártott 
termékek hozzáadott értékének 27% -át a 
szolgáltatások generálják, 14 millió 
munkahelyet pedig a gyártást támogató 
szolgáltatási ágazatnak tulajdonítanak1a;
__________________
1a Eva Rytter Sunesen, Martin Hvidt 
Thelle, Copenhagen Economics: Making 
EU Trade in Services Work for All, 2018. 
november

Or. en

Módosítás 15
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az EUMSZ elismeri a 
letelepedés szabadságát és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát;

Or. es

Módosítás 16
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a szolgáltatások egységes 
piacon való szabad mozgása nem szabad, 
hogy torzítsa a társadalmi igazságosságot 
és a munkavállalók jogait; mivel a 
környezeti és társadalmi szempontoknak 
együtt kell biztosítaniuk a környezeti 
dömpingtől és a tisztességtelen versenytől 
mentes, fenntartható szolgáltatási piacot, 
előkészítve az igazságos átmenetet;

Or. en

Módosítás 17
Dennis Radtke, Cindy Franssen

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a szolgáltatásnyújtás 
szabadsága alapvető fontosságú az 
egységes piac szempontjából;

Or. en
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Módosítás 18
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgása semmi esetre se járulhat hozzá a 
munkavállalók jogainak, a szociális 
védelemnek vagy a szubszidiaritás elvének 
a gyengítéséhez, és mivel a digitalizáció 
megkönnyítheti az utazó munkavállalók 
jogait védő szabályok ellenőrzését és 
alkalmazását;

B. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgását a munkavállalók jogainak, a 
munkavállalók szabad mozgásának vagy a 
szociális védelemnek a biztosítása mellett 
kell gyakorolni, és mivel a digitalizáció 
megkönnyítheti az utazó munkavállalók 
jogait védő szabályok ellenőrzését és 
alkalmazását;

Or. en

Módosítás 19
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgása semmi esetre se járulhat hozzá a 
munkavállalók jogainak, a szociális 
védelemnek és a szubszidiaritás elvének a 
gyengítéséhez; mivel a digitalizáció 
megkönnyítheti az utazó munkavállalók 
jogait védő szabályok ellenőrzését és 
alkalmazását;

B. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgásának tiszteletben kell tartania a 
munkavállalók jogait, a szociális védelmet 
és a szubszidiaritás elvét; mivel a 
digitalizáció megkönnyítheti az utazó 
munkavállalók jogait védő szabályok 
ellenőrzését és alkalmazását;

Or. es

Módosítás 20
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgása semmi esetre se járulhat hozzá a 
munkavállalók jogainak, a szociális 
védelemnek vagy a szubszidiaritás elvének 
a gyengítéséhez, és mivel a digitalizáció 
megkönnyítheti az utazó munkavállalók 
jogait védő szabályok ellenőrzését és 
alkalmazását;

B. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgása és a munkavállalók jogai, 
valamint a szubszidiaritás elvén alapuló 
szociális védelem támogatják egymást, és 
mivel a digitalizáció megkönnyítheti az 
utazó munkavállalók jogait védő szabályok 
ellenőrzését és alkalmazását;

Or. en

Módosítás 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgása semmi esetre se járulhat hozzá a 
munkavállalók jogainak, a szociális 
védelemnek vagy a szubszidiaritás elvének 
a gyengítéséhez, és mivel a digitális 
technológia elősegítheti a mobil 
munkavállalók jogait biztosító szabályok 
felügyeletét és végrehajtását;

B. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgása nem járulhat hozzá a 
munkavállalók jogainak, a szociális 
védelemnek vagy a szubszidiaritás elvének 
a gyengítéséhez, és mivel a digitális 
technológia elősegítheti a mobil 
munkavállalók jogait biztosító szabályok 
felügyeletét és végrehajtását;

Or. en

Módosítás 22
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgása semmi esetre se járulhat hozzá a 

B. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgása semmi esetre se járulhat hozzá a 
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munkavállalók jogainak, a szociális 
védelemnek vagy a szubszidiaritás elvének 
a gyengítéséhez, és mivel a digitalizáció 
megkönnyítheti az utazó munkavállalók 
jogait védő szabályok ellenőrzését és 
alkalmazását;

munkavállalók jogainak, a szociális 
védelemnek vagy a szubszidiaritás elvének 
a gyengítéséhez; mivel a tisztességes 
munkabérek, valamint a megfelelő 
munka- és foglalkoztatási feltételek 
védelme és előmozdítása kulcsszerepet 
játszik egy, a minőségi szolgáltatások jól 
működő, tisztességes és fenntartható 
egységes piacának létrehozásában; mivel 
a szolgáltatásnyújtás szabadsága nem 
sértheti az alapvető jogokat, beleértve a 
szociális munkások és a szakszervezetek 
jogait; mivel a teljes mértékben működő 
szolgáltatási piac megköveteli az 
információkhoz való hozzáférést, valamint 
az alkalmazandó szabályok nyomon 
követését és alkalmazását, beleértve a 
visszaélések bejelentésének biztonságos 
módjait is; mivel a digitalizáció 
megkönnyítheti az utazó munkavállalók 
jogait védő jogszabályok ellenőrzését és 
alkalmazását;

Or. en

Módosítás 23
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgása semmi esetre se járulhat hozzá a 
munkavállalók jogainak, a szociális 
védelemnek vagy a szubszidiaritás elvének 
a gyengítéséhez, és mivel a digitalizáció 
megkönnyítheti az utazó munkavállalók 
jogait védő szabályok ellenőrzését és 
alkalmazását;

B. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgása megköveteli a munkavállalók 
szabad mozgását; mivel a szolgáltatások 
szabad mozgása semmi esetre se járulhat 
hozzá a munkavállalók jogainak, a 
szociális védelemnek és a szubszidiaritás 
elvének a gyengítéséhez;  mivel a 
tisztességes mobilitás szükséges 
előfeltételei az alkalmazandó szabályokkal 
kapcsolatos információkhoz való 
hozzáférés, valamint a hatékony 
megfelelés, nyomon követés és 
alkalmazás, beleértve a visszaélések 
bejelentésének biztonságos módjait is; 
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mivel a digitalizáció megkönnyítheti az 
utazó munkavállalók jogait védő szabályok 
ellenőrzését és alkalmazását;

Or. en

Módosítás 24
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgása semmi esetre se járulhat hozzá a 
munkavállalók jogainak, a szociális 
védelemnek vagy a szubszidiaritás elvének 
a gyengítéséhez, és mivel a digitalizáció 
megkönnyítheti az utazó munkavállalók 
jogait védő szabályok ellenőrzését és 
alkalmazását;

B. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgása semmi esetre se járulhat hozzá a 
munkavállalók jogainak, a szociális 
védelemnek, a szakszervezeti jogoknak, 
ideértve a tisztességes munkabérekhez és a 
megfelelő javadalmazáshoz való jogot, a 
munka és a magánélet közötti egyensúly 
jogának, a munkavégzés helyének és 
idejének megválasztásához kapcsolódó 
jognak, valamint az egyenlő bánásmódhoz 
való jognak és a szubszidiaritás elvének a 
gyengítéséhez; mivel a teljes mértékben 
működő szolgáltatási piac megköveteli az 
alkalmazandó szabályokkal kapcsolatos 
információkhoz való hozzáférést, valamint 
a hatékony megfelelést, nyomon követést 
és alkalmazást, beleértve a visszaélések 
bejelentésének biztonságos módjait is, és 
mivel a digitalizáció megkönnyítheti az 
utazó munkavállalók jogait védő szabályok 
ellenőrzését és alkalmazását;

Or. en

Módosítás 25
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgása semmi esetre se járulhat hozzá a 
munkavállalók jogainak, a szociális 
védelemnek vagy a szubszidiaritás elvének 
a gyengítéséhez, és mivel a digitalizáció 
megkönnyítheti az utazó munkavállalók 
jogait védő szabályok ellenőrzését és 
alkalmazását; 

B. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgása semmi esetre se járulhat hozzá a 
munkavállalók jogainak, a szociális 
védelemnek vagy a szubszidiaritás elvének 
a gyengítéséhez, és mivel a digitalizáció 
megkönnyítheti az utazó munkavállalók 
jogait védő szabályok ellenőrzését és 
alkalmazását, és ezért elő kell mozdítani 
azt, és felhasználni az információcsere és 
az ellenőrzési rendszerek fejlesztésére és 
mindennemű visszaélés elleni küzdelemre, 
valamint a munkavállalók rájuk 
vonatkozó szabályokról való 
tájékoztatására;

Or. en

Módosítás 26
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgása semmi esetre se járulhat hozzá a 
munkavállalók jogainak, a szociális 
védelemnek és a szubszidiaritás elvének a 
gyengítéséhez, és mivel a digitalizáció 
megkönnyítheti az utazó munkavállalók 
jogait védő szabályok ellenőrzését és 
alkalmazását;

B. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgása semmi esetre se járulhat hozzá a 
munkavállalók jogainak, a szociális 
védelemnek és a szubszidiaritás elvének a 
gyengítéséhez, és mivel a digitalizáció – 
feltéve, hogy az megfelel a személyes 
adatok védelmére és a magánéletre 
vonatkozó szabályoknak – megkönnyítheti 
az utazó munkavállalók jogait védő 
szabályok ellenőrzését és alkalmazását;

Or. sk

Módosítás 27
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a jelenlegi Covid19-válság 
rávilágított és súlyosbította a belső piacon 
aktív utazó munkavállalók és határmenti 
ingázók védelmének hiányosságait, 
különös tekintettel munkakörülményeikre, 
az egészséghez és a biztonsághoz, a 
szociális védelemhez, a biztonságos 
közlekedéshez és az egészségügyi 
követelményeket kielégítő, tisztességes 
lakhatáshoz és a társadalmi távolságot 
biztosító intézkedésekhez való 
hozzáférésükre, valamint a visszaélések 
bejelentése érdekében nyújtott 
támogatásuk tekintetében; mivel a 
Covid19 idején a szabad mozgás 
helyreállításáról szóló bizottsági 
iránymutatások inkább a polgárok 
számára nyújtott biztonságos 
szolgáltatásokra összpontosítottak, mint 
hogy a szolgáltatásokat nyújtó 
munkavállalók számára is biztonságos 
feltételeket biztosítsanak; mivel nem 
szabad hátrahagyni azokat a 
munkavállalókat a válságban, akiknek 
munkáltatói éltek a szolgáltatásnyújtás 
uniós jog szerinti szabadságával;

Or. en

Módosítás 28
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgása nem sértheti a munkavállalók 
képviseleti jogait, beleértve a kollektív 
megállapodásokkal kapcsolatos 
tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és 
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érvényesítéséhez való jogot, valamint a 
közös fellépéshez való jogot, és nem 
sértheti a szociális partnerek 
autonómiáját, amikor ezeket az alapvető 
jogokat a társadalmi érdekek és a 
munkavállalók védelme érdekében 
gyakorolják; mivel a tisztességes és 
fenntartható mobilitás megköveteli a 
munkavállalók, képviselőik és 
szakszervezeteik, valamint a 
munkavállalói érdekek és a hosszú távú 
szakértelem középpontba állítását, annak 
biztosítása érdekében, hogy a mobilitás a 
társadalom alapvető szükségleteire 
irányuljon;

Or. en

Módosítás 29
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az Európai Munkaügyi 
Hatóság szerepe elsősorban az európai 
szabályok hatékony, következetes és 
eredményes alkalmazásának biztosítása, 
valamint annak ellenőrzése, hogy a belső 
piacon a munkavállalók szabad mozgása 
és a szolgáltatásnyújtás szabadsága 
keretében betartják-e az uniós 
jogszabályokat a munkaerő mobilitása 
területén;

Or. fr

Módosítás 30
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel nem áll rendelkezésre uniós 
szintű szisztematikus adatgyűjtési vagy 
digitális nyomon követési rendszer, amely 
megfelelő adatokat szolgáltatna az utazó, 
a határt átlépő munkavállalók, határmenti 
ingázók és idénymunkások teljes 
számáról, vagy lehetővé tenné a 
munkavállalók számára, hogy könnyen és 
gyorsan megállapítsák 
társadalombiztosítási jogviszonyukat és 
különböző jogosultságokat igényeljenek;

Or. en

Módosítás 31
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az egységes piac csak akkor 
lehet fenntartható és növelheti a jólétet, 
ha biztosítva van, hogy az áruk és 
szolgáltatások cseréje tisztességes 
szabályokon alapul a 
társadalombiztosítás, a munkavállalók 
jogai, a munka- és foglalkoztatási 
feltételek, a nemek közötti egyenlőség, 
valamint a fogyasztók és a környezet 
védelme terén;

Or. en

Módosítás 32
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgása serkenti a gazdasági növekedést 
azáltal, hogy lehetővé teszi az emberek 
határokon átnyúló utazását, tanulását, 
vásárlását és munkavégzését, valamint 
lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a 
tehetségek szélesebb köréből 
toborozzanak;

Or. en

Módosítás 33
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a szolgáltatások piaca kapu 
a munkaerő-piaci részvétel irányába 
minden csoport számára, különösen a 
fiatalok, a migránsok és a tartósan 
munkanélküliek számára;

Or. en

Módosítás 34
Stefania Zambelli

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgásának igazságosnak kell lennie, és 
nem vezethet tisztességtelen versenyhez;

Or. it
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Módosítás 35
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel a jelenlegi Covid19-válság 
feltárta és fokozta a szociális dömpinget, 
és számos utazó munkavállaló jelenlegi 
bizonytalan helyzetét, valamint a 
védelmüket szolgáló, meglévő 
jogszabályok alkalmazása és végrehajtása 
terén fennálló hiányosságokat; mivel a 
szolgáltatások nyújtása keretében 
kiküldött munkavállalók visszaéléseket 
tapasztaltak, különösen 
munkakörülményeik, az egészséghez és 
biztonsághoz való hozzáférés, a szociális 
védelem, a biztonságos közlekedés és a 
tisztességes szálláshelyek tekintetében;

Or. en

Módosítás 36
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel a szükségtelen jogsértések 
továbbra is valóságosak, amelyek 
akadályozzák a munkahelyeket és a 
jólétet; mivel a túlzott jogsértések 
fokozódtak a koronavírus válsága alatt; 
mivel a kkv-k a legsebezhetőbbek az ilyen 
jogsértésekkel szemben;

Or. en

Módosítás 37
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
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Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel több mint 2,3 millió 
kiküldetési műveletre kerül sor 
szolgáltatásnyújtás céljából más 
tagállamokban;

Or. en

Módosítás 38
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
B c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bc. mivel a Covid19-világjárvány 
komoly veszélyt jelent a közegészségre, és 
hatással van az EU-ban élő valamennyi 
személy egészségére és életére, valamint a 
tagállamok egészségügyi és 
ellátórendszereire; mivel a jelenlegi 
Covid19-válság rávilágított az utazó 
munkavállalók, mint például a határmenti 
ingázók, idénymunkások és kiküldött 
munkaválalalók védelmének 
hiányosságaira, különös tekintettel 
munka- és foglalkoztatási feltételeikre, az 
egészséghez és a biztonsághoz, a szociális 
védelemhez, a biztonságos közlekedéshez 
és a tisztességes lakhatáshoz való 
hozzáférésükre összhangban az 
egészségügyi és a társadalmi távolságra 
vonatkozó követelményekkel, valamint a 
visszaélések bejelentése érdekében 
nyújtott támogatásuk tekintetében; mivel 
a nők és a fiatal utazó munkavállalók 
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gyakran különösen kiszolgáltatottak;

Or. en

Módosítás 39
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
B c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bc. mivel a Covid19 tömeges 
jelentkezése a németországi vágóhidakon 
közvetlenül összekapcsolható a rossz 
munka- és lakáskörülményekkel, valamint 
a szolgáltatások szabad mozgására 
alapozott alvállalkozói szerződések 
általános használatával, szemlélteti a 
szolgáltatások szabad mozgásának a 
közegészségügyre gyakorolt lehetséges 
hatását;

Or. en

Módosítás 40
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
B d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bd. mivel a munkavállalók Európai 
Unión belüli mobilitására alkalmazandó 
jelenlegi szabályok lehetővé teszik a 
csalást és a szociális dömpinget, aláássák 
a munkavállalók jogait és sértik a 
tagállamok közötti tisztességes versenyt;

Or. en



AM\1208094HU.docx 23/89 PE653.868v01-00

HU

Módosítás 41
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
B e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Be. mivel a szolgáltatások 
liberalizációja azzal a feltételezéssel jár 
együtt, hogy a verseny a hozzáférhető 
árakkal és a jobb minőségű 
szolgáltatásokkal egyezik meg, jóllehet ez 
valójában gyakran nagyon kis számú 
nagyvállalat uralmához, egyre 
bizonytalanabb foglalkoztatási 
viszonyokhoz és a fogyasztók 
szempontjából növekvő költségekhez, 
valamint a nyújtott szolgáltatások a 
romláshoz vezet;

Or. en

Módosítás 42
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
B f preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bf. mivel az Európai Unióban a 
legtöbb munkavállalót kkv-k 
foglalkoztatják; mivel a munkavállalók 
jogainak védelme minden fajta 
vállalkozás és minden foglalkoztatási 
forma esetén prioritást kell, hogy 
élvezzen; mivel a kkv-kat és az induló 
vállalkozásokat célzó kezdeményezések 
nem adhatnak lehetőséget a vállalkozások 
számára a meglévő szabályok, az 
alacsonyabb munkavállalói és 
fogyasztóvédelmi előírások kijátszására, 
illetve a vállalati csalások, a 
bűncselekmények és a postafiók vállalatok 
jelentette kockázat növelésére; emlékeztet 
arra, hogy a tisztességtelen verseny a 
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valódi kkv-k nehézségeinek elsődleges 
forrása;

Or. en

Módosítás 43
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgásából esetleg eredő szociális 
következmények átfogó kohéziós politikát, 
valamint igazságos és földrajzilag 
kiegyensúlyozott európai iparstratégiát 
tesznek szükségessé;

C. mivel az Uniónak átfogó kohéziós 
politikára, valamint igazságos és 
földrajzilag kiegyensúlyozott belső piacra 
van szüksége a szolgáltatások szabad 
mozgásából esetleg eredő szociális 
következmények kezelése érdekében; mivel 
a hatékony szabályozás alapvető 
fontosságú a megfelelő foglalkoztatási és 
munkakörülmények, a minőségi 
szolgáltatások és a tisztességes verseny 
biztosításához;

Or. en

Módosítás 44
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgásából esetleg eredő szociális 
következmények átfogó kohéziós politikát, 
valamint igazságos és földrajzilag 
kiegyensúlyozott európai iparstratégiát 
tesznek szükségessé;

C. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgása, az átfogó kohéziós politika és az 
előretekintő EU iparstratégia hozzájárul a 
munkahelyteremtéshez és a felfelé 
irányuló szociális konvergenciához;

Or. en
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Módosítás 45
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgásából esetleg eredő szociális 
következmények átfogó kohéziós politikát, 
valamint igazságos és földrajzilag 
kiegyensúlyozott európai iparstratégiát 
tesznek szükségessé;

C. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgásából esetleg eredő szociális 
következmények érinthetik mind a 
származási régiót (demográfiai hanyatlás, 
munkavállalók és készségek hiánya, az 
adóbevételek csökkentése), mind pedig az 
utazó munkavállalókat fogadó régiókat 
(szociális dömping és bérverseny); mivel 
ezek a következmények átfogó kohéziós 
politikát, valamint igazságos és földrajzilag 
kiegyensúlyozott európai iparstratégiát 
tesznek szükségessé, amelyeknek meg kell 
erősíteniük a társadalmi kohéziót és ily 
módon hozzá kell járulniuk a szociális 
dömping elleni küzdelemhez;

Or. en

Módosítás 46
Ádám Kósa

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgásából esetleg eredő szociális 
következmények átfogó kohéziós politikát, 
valamint igazságos és földrajzilag 
kiegyensúlyozott európai iparstratégiát 
tesznek szükségessé;

C. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgásából esetleg eredő szociális 
következmények átfogó kohéziós politikát, 
valamint igazságos és földrajzilag 
kiegyensúlyozott európai iparstratégiát 
tesznek szükségessé, ugyanakkor az ipari 
megújulás sikerét, és hosszú távon az 
európai gazdaság versenyképességét 
komolyan veszélyezteti az európai 
országokban általánosnak mondható 
demográfiai hanyatlás;



PE653.868v01-00 26/89 AM\1208094HU.docx

HU

Or. hu

Módosítás 47
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgásából esetleg eredő szociális 
következmények átfogó kohéziós politikát, 
valamint igazságos és földrajzilag 
kiegyensúlyozott európai iparstratégiát 
tesznek szükségessé;

C. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgásából esetleg eredő szociális 
következmények átfogó kohéziós politikát, 
valamint igazságos és földrajzilag 
kiegyensúlyozott európai iparstratégiát 
tesznek szükségessé és egyúttal azt is 
jelentik, hogy a szolgáltatások szabad 
mozgásának együtt kell járnia a minőségi 
munkalehetőségekkel és a felfelé irányuló 
szociális konvergenciával az Európai 
Unión belül; 

Or. en

Módosítás 48
Ádám Kósa

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. 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 
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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

Or. hu

Módosítás 49
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a tagállamok közötti 
tisztességtelen verseny és színvonalromlás 
a foglalkoztatási, társadalombiztosítási és 
adóügyi szabályok vonatkozásában, akár 
mesterséges megállapodások révén, 
továbbra is akadálya a minőségen és a 
fenntartható fejlődésen alapuló 
tisztességes versenynek, a kkv-k esetében 
is; mivel a kkv-kat és az induló 
vállalkozásokat célzó kezdeményezések 
nem adhatnak lehetőséget a vállalkozások 
számára a meglévő szabályok, az 
alacsonyabb munkavállalói és 
fogyasztóvédelmi előírások kijátszására, 
illetve a vállalati csalások, a 
bűncselekmények és a postafiók vállalatok 
jelentette kockázat növelésére; emlékeztet 
arra, hogy a tisztességtelen verseny a 
valódi kkv-k nehézségeinek elsődleges 
forrása;

Or. en

Módosítás 50
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis
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Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel az Európai Bizottság által 
javasolt európai szolgáltatási kártya azt 
jelentené, hogy a megfelelési eljárásra 
vonatkozó elsődleges felelősséget a 
székhely szerinti tagállamra ruháznák át, 
ellentétben a fogadó ország bevezetett 
elvével; mivel a szabályozási modellek 
közötti különbségek önmagukban nem 
jelzik a reform szükségességét; mivel sok 
szabályozás a hagyományon és a 
tapasztalaton alapul, és mivel az 
„egyenértékűség” elve e különféle 
rendszerek létezésén alapul;

Or. en

Módosítás 51
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a tagállamok közötti 
szociális és környezeti dömping, többek 
között mesterséges intézkedések révén, 
elsősorban a munkavállalók, fogyasztók 
és a törvényt betartó kkv-k kárára 
történik, és továbbra is a minőségi 
szolgáltatásokon és a fenntartható 
fejlődésen alapuló tisztességes verseny 
akadálya;

Or. en

Módosítás 52
Cindy Franssen, Dennis Radtke
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Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. figyelembe véve a munkavállalók 
kiszolgáltatott helyzetét a Covid19-
világjárvány idején, a szolgáltatások 
szabad mozgása nem vezethet a 
munkakörülmények, a munkavállalók 
egészségének és biztonságának 
romlásához;

Or. en

Módosítás 53
Stefania Zambelli

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel különböző bürokratikus 
akadályok igen gyakran meggátolják a 
szakemberek szabad mozgásának és a 
szakmai képesítések kölcsönös 
elismerésének teljes körű megvalósulását;

Or. it

Módosítás 54
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel a Bizottság által javasolt 
felülvizsgálati bejelentési eljárás 
akadályozná a jogalkotási és szabályozási 
hatáskörök gyakorlását oly módon, hogy 
megfosztja végrehajthatóságától az olyan 
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nemzeti vagy helyi szabályokat, amelyek 
alkalmasabbak lehetnek a szolgáltatási 
tevékenységek szabályozási céljainak 
elérésére; mivel a bejelentett intézkedés 
végrehajtását tiltó megelőző intézkedés 
végrehajtása indokolatlanul korlátozná a 
tagállamok és a helyi hatóságok 
beavatkozási képességét;

Or. en

Módosítás 55
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel a kkv-kat és az induló 
vállalkozásokat célzó politikák nem 
adhatnak lehetőséget a vállalkozások 
számára a meglévő szabályok kijátszására, 
a munkavállalók és a fogyasztók 
védelmének mérséklésére, illetve a 
vállalati csalások, bűncselekmények és 
postafiók vállalatok jelentette kockázat 
növelésére;

Or. en

Módosítás 56
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel a szolgáltatások szabad 
mozgásának a szociális jogok európai 
pillérének alapelveit kell követnie, és nem 
befolyásolhatja az pillér további 
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végrehajtását.

Or. en

Módosítás 57
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel a nemzeti szabályok és 
szabványok közötti különbségeket nem 
elsősorban a szabad mozgás akadályainak 
kell tekinteni;

Or. en

Módosítás 58
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
C c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cc. mivel az Európai Munkaügyi 
Hatóságot (ELA) 2019-ben azzal a céllal 
hozták létre, hogy összehangolja és 
támogatást nyújtson a tagállamoknak és a 
Bizottságnak a munkaerő-mobilitással és 
a szociális biztonsági rendszerek 
koordinációjával kapcsolatos uniós 
jogszabályok hatékony alkalmazásában és 
végrehajtásában; mivel az ELA várhatóan 
2024-re éri el teljes működési kapacitását;

Or. en
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Módosítás 59
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
C c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cc. mivel alapvető fontosságú a jogi 
hatóságok és a tagállamok szabályozási 
jogának fenntartása és javítása a 
szolgáltatási ágazatban; mivel az egységes 
piac nem gyakorolhat nyomást a 
munkavállalók, a fogyasztók szociális 
jogait és a környezetvédelmet érintő 
normákra;

Or. en

Módosítás 60
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
C d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cd. mivel a szolgáltatási irányelv teljes 
egészében vagy részben kizárta a szociális 
szolgáltatásokat, az egészségügyi 
szolgáltatásokat és az egyéb 
közszolgáltatásokat, elismerve e 
szolgáltatások általános közérdekű 
működéséhez szükséges speciális 
szabályozási keretek szükségességét az 
EUMSZ 26. jegyzőkönyvével és 14. 
cikkével összhangban;

Or. en

Módosítás 61
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová
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Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. sajnálattal állapítja meg, hogy a 
munkaképes korú uniós polgárok 
mindössze 3,9% -a tartózkodott 2018-ban 
állampolgárságától eltérő uniós 
országban; fokozott erőfeszítéseket 
szorgalmaz a Bizottság és a tagállamok 
részéről a munkavállalók és a 
vállalkozások mobilitási akadályainak 
csökkentése érdekében;

Or. en

Módosítás 62
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. arra kéri a szociális partnereket és 
más érdekelt feleket, hogy vállaljanak 
szerepet abban, hogy felszólítják a 
kormányokat az európai szolgáltatási 
ágazat újjáélesztésére;

Or. en

Módosítás 63
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Véleménytervezet
-1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1b. hatékonyabb uniós szintű 
koordinációra és fokozottabb 
elkötelezettségre szólít fel a 
kulcsfontosságú társadalmi kihívások 
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kezelésére az érintett területeken, különös 
tekintettel az utazó munkavállalók 
szociális jogosultságainak 
hordozhatóságára, miközben fenntartja a 
nemzeti rendszerek sokféleségét és 
tiszteletben tartja a tagállamoknak a 
Szerződésekben rögzített hatásköreit, 
valamint az arányosság és a 
szubszidiaritás elvét;

Or. en

Módosítás 64
Ádám Kósa

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy vélekedik, hogy nem szabad 
bevezetni a származási ország elvét, a 
szolgáltatások szabad mozgásának pedig a 
munkavállalói, illetve a szociális jogok 
tiszteletben tartásával kell történnie;

1. úgy vélekedik, hogy az európai 
ipar vezető szerepet tölt be a 
magashozzáadott értékű termékek és 
szolgáltatások előállításában, és a 
szociális, munkavédelmi, 
környezetvédelmi standardok tekintetében 
a legmagasabb szintűkövetelményeket 
érvényesíti, hangsúlyozza, hogy a 
szolgáltatások szabad mozgásának a 
munkavállalói, illetve a szociális jogok 
tiszteletben tartásával kell történnie, 
ugyanakkor rámutat, hogy az európai 
gazdaságvédelmi szempontoknak, az áruk 
és szolgáltatások belső piaci szabad 
áramlásának a szociális jogok pillérével 
legalább egy szinten kell megvalósulnia és 
versenytársainkkal szemben határozottan 
kell érvényesítenünk a tagállami és 
európai érdekeket;

Or. hu

Módosítás 65
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy vélekedik, hogy nem szabad 
bevezetni a származási ország elvét, a 
szolgáltatások szabad mozgásának pedig a 
munkavállalói, illetve a szociális jogok 
tiszteletben tartásával kell történnie;

1. úgy vélekedik, hogy nem szabad 
bevezetni bármiféle származási ország 
elvét, a szolgáltatások szabad mozgásának 
pedig 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; 
hangsúlyozza, hogy a szociális jogokat 
csak akkor lehet biztosítani, ha a meglévő 
kollektív szerződések és jogszabályok 
alkalmazandók, végrehajtandók és jogilag 
kötelező erejűek a szolgáltatók számára a 
közbeszerzési eljárások során;

Or. en

Módosítás 66
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy vélekedik, hogy nem szabad 
bevezetni a származási ország elvét, a 
szolgáltatások szabad mozgásának pedig a 
munkavállalói, illetve a szociális jogok 
tiszteletben tartásával kell történnie;

1. megjegyzi, hogy a rendeltetési 
ország a szolgáltatási irányelv vezérelve, 
és úgy véli, hogy ezt a rendelkezést nem 
szabad megváltoztatni; úgy vélekedik, 
hogy a szolgáltatások szabad mozgása és a 
munkaerő mobilitása előnyökkel 
szolgálnak, ha teljesülnek az utazó 
munkavállalók munkakörülményeire, 
egészségére és biztonságára vonatkozó 
szabályok;

Or. en
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Módosítás 67
Stefania Zambelli

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy vélekedik, hogy nem szabad 
bevezetni a származási ország elvét, a 
szolgáltatások szabad mozgásának pedig a 
munkavállalói, illetve a szociális jogok 
tiszteletben tartásával kell történnie;

1. úgy vélekedik, hogy a 
szolgáltatások szabad mozgásának a 
munkavállalói, illetve a szociális jogok 
tiszteletben tartásával kell történnie;

Or. it

Módosítás 68
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy vélekedik, hogy nem szabad 
bevezetni a származási ország elvét, a 
szolgáltatások szabad mozgásának pedig a 
munkavállalói, illetve a szociális jogok 
tiszteletben tartásával kell történnie;

1. úgy vélekedik, hogy a 
szolgáltatások szabad mozgásának a 
munkavállalói, illetve a szociális jogok 
tiszteletben tartásával kell történnie;

Or. en

Módosítás 69
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy vélekedik, hogy nem szabad 
bevezetni a származási ország elvét, a 
szolgáltatások szabad mozgásának pedig a 
munkavállalói, illetve a szociális jogok 
tiszteletben tartásával kell történnie;

1. úgy vélekedik, hogy a 
szolgáltatások szabad mozgásának a 
munkavállalói, illetve a szociális jogok 
tiszteletben tartásával kell történnie;
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Or. es

Módosítás 70
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy vélekedik, hogy nem szabad 
bevezetni a származási ország elvét, a 
szolgáltatások szabad mozgásának pedig a 
munkavállalói, illetve a szociális jogok 
tiszteletben tartásával kell történnie;

1. úgy vélekedik, hogy nem szabad 
bevezetni a származási ország elvét, a 
szolgáltatások szabad mozgásának pedig a 
munkavállalói, illetve a szociális jogok 
tiszteletben tartásával kell történnie; úgy 
véli, hogy az ezen szolgáltatásokat nyújtó 
munkavállalók mozgásának nemcsak 
szabadnak, hanem tisztességesnek is kell 
lennie, különös tekintettel az egyenlő 
jogokra, a munkakörülményekre és a 
szociális védelemre; felhívja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy módosítsák a 
jelenlegi jogszabályokat, előnyben 
részesítve a munkavállalók jogait a 
szolgáltatások szabad mozgásával 
szemben.

Or. en

Módosítás 71
Daniela Rondinelli

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy vélekedik, hogy nem szabad 
bevezetni a származási ország elvét, a 
szolgáltatások szabad mozgásának pedig a 
munkavállalói, illetve a szociális jogok 
tiszteletben tartásával kell történnie;

1. úgy vélekedik, hogy nem szabad 
bevezetni a származási ország elvét, a 
szolgáltatások szabad mozgásának pedig a 
munkavállalói, illetve a szociális jogok 
tiszteletben tartásával, a szociális és a 
munkavégzéssel összefüggő dömping 
minden formája, különösen a bérdömping 
elleni fellépéssel, valamint a 
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munkafeltételek és a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság – amely a 
Covid19-világjárvány miatt különösen is 
fontos – tiszteletben tartásával kell 
történnie;

Or. it

Módosítás 72
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy vélekedik, hogy nem szabad 
bevezetni a származási ország elvét, a 
szolgáltatások szabad mozgásának pedig a 
munkavállalói, illetve a szociális jogok 
tiszteletben tartásával kell történnie;

1. úgy vélekedik, hogy nem szabad 
bevezetni a származási ország elvét, a 
szolgáltatások szabad mozgásának pedig a 
munkavállalói, illetve a szociális jogok 
tiszteletben tartásával kell történnie; 
hangsúlyozza, hogy a szociális jogok 
európai pillérének végrehajtása 
hozzájárulna az európai munkavállalók 
jogainak és védelmének javításához, és 
ezáltal az Unión belüli tisztességes 
mobilitáshoz;

Or. en

Módosítás 73
Romana Tomc

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy vélekedik, hogy nem szabad 
bevezetni a származási ország elvét, a 
szolgáltatások szabad mozgásának pedig a 
munkavállalói, illetve a szociális jogok 
tiszteletben tartásával kell történnie;

1. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a munkaügyi 
jogszabályok tervezése és végrehajtása 
során következetesen tartsák be az európai 
szerződéseket; úgy vélekedik, hogy nem 
szabad bevezetni a származási ország elvét, 



AM\1208094HU.docx 39/89 PE653.868v01-00

HU

a szolgáltatások szabad mozgásának pedig 
a munkavállalói, illetve a szociális jogok 
tiszteletben tartásával kell történnie;

Or. sl

Módosítás 74
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, 
Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy vélekedik, hogy nem szabad 
bevezetni a származási ország elvét, a 
szolgáltatások szabad mozgásának pedig a 
munkavállalói, illetve a szociális jogok 
tiszteletben tartásával kell történnie;

1. úgy vélekedik, hogy nem szabad 
bevezetni a származási ország elvét, és 
hangsúlyozza, hogy a szolgáltatások 
szabad mozgásának pedig a munkavállalói, 
illetve a szociális jogok tiszteletben 
tartásával kell történnie;

Or. en

Módosítás 75
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a 
szolgáltatások szabad mozgására 
vonatkozó uniós jogszabályok semmilyen 
módon nem befolyásolják a 
tagállamokban és uniós szinten elismert 
alapvető jogoknak - beleértve a 
sztrájkjognak vagy a tagállamokban 
fennálló konkrét munkaügyi 
kapcsolatrendszerek keretébe tartozó 
egyéb lépések megtétele jogának vagy 
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szabadságának - a nemzeti jog és/vagy 
gyakorlat szerinti gyakorlását. Nem érinti 
továbbá a nemzeti joggal és/vagy 
gyakorlattal összhangban lévő, kollektív 
szerződésekkel kapcsolatos 
tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és 
érvényesítéséhez való jogot, vagy a 
kollektív fellépéshez való jogot;
[Ennek kell az első bekezdésnek lennie.]

Or. en

Módosítás 76
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy 
szabad, biztonságos és tisztességes legyen 
a szolgáltatások szabad mozgása, 
szükséges annak belső piaci kohézióját 
erősíteni a jövőben; hangsúlyozza e 
tekintetben az állami beruházások, a 
tisztességes és progresszív adózás, a 
közszolgáltatásokra és infrastruktúrákra 
fordított közkiadások, valamint a szociális, 
munkavállalói és szakszervezeti jogok 
fontosságát; sürgeti a Bizottságot, hogy e 
tekintetben vizsgálja felül a szolgáltatások 
szabad mozgásának jövőbeni prioritásait;

Or. en

Módosítás 77
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyenek olyan 
kezdeményezéseket, amelyek elsősorban 
az árnyékgazdaság és a be nem jelentett 
munka elleni küzdelemre irányulnak, 
mivel ezek a jelenségek kedvezőtlen 
hatással vannak a munkavállalók 
védelmére és torzítják a versenyt; 
ugyanakkor felszólít a munkáltatók 
támogatására a kiszámítható és 
megkülönböztetésmentes működési 
feltételeket biztosítsa által, annak 
érdekében, hogy továbbra is növekedést 
generálhassanak és munkahelyeket 
teremthessenek; 

Or. pl

Módosítás 78
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vonják vissza az egyes 
szabályozott szakmákhoz való 
hozzáférésre vonatkozó terhes 
adminisztratív gyakorlatokat és 
akadályokat, szüntessék meg az egyetlen 
EU-tagállamban létező védett címeket, 
valamint a határmenti ingázással járó 
munka szabályozására vonatkozó 
korlátozásokat, ami olyan indokolatlan 
akadályokat teremt, amelyek megfosztják 
a polgárokat a munkahelyektől, jóléttől, 
szociális ellátásoktól és a vállalkozási 
lehetőségektől;

Or. en
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Módosítás 79
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a tagállamok 
között jó együttműködésre van szükség az 
utazó munkavállalókra, határ menti 
ingázókra, határt átlépő munkavállalókra 
és az idénymunkásokra vonatkozó adatok 
gyűjtése terén a nemzeti gyakorlatok 
hiányosságainak áthidalása, a 
rendelkezésre álló információkhoz való 
jobb hozzáférés, valamint a kiszámítható 
és hozzáférhető belső munkaerőpiac 
megteremtése érdekében;

Or. en

Módosítás 80
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy az 
adminisztratív gyakorlatra és a 
szolgáltatások szabályozására szükség van 
a munkavállalók, a fogyasztók, a 
környezet védelméhez, valamint az 
egyenlő versenyfeltételek, a jogbiztonság 
és a kiszámíthatóság biztosításához a 
vállalkozók és a vállalkozások számára;

Or. en

Módosítás 81
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. megismétli, hogy a minőségi 
foglalkoztatás és a minőségi 
szolgáltatások európai szintű szabályozást 
igényelnek, melyek felölelik a 
fenntartható fejlődést, a munkavállalók, a 
fogyasztók és a környezet védelmét, 
valamint a szolgáltatások minőségét is; 
hangsúlyozza, hogy a minőségi jogalkotás 
hosszú távú befektetés, amelynek nemcsak 
az üzleti érdekeket, hanem a 
szolgáltatások minőségét is figyelembe 
kell vennie, beleértve a fogyasztókat, a 
munkavállalókat, a környezetvédelmet, a 
fenntartható fejlődést, valamint az 
általános közérdeket;

Or. en

Módosítás 82
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. úgy véli, hogy a kiegészítő nemzeti 
rendelkezések – figyelembe véve a 
közérdeket, valamint a munkavállalók 
és/vagy a fogyasztók védelmét – az egyes 
meghatározott szakmákhoz való 
hozzáférés és gyakorlásuk tekintetében 
nem akadályozzák az egységes piac 
elmélyítését;

Or. en
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Módosítás 83
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. emlékeztet arra, hogy az 
adminisztratív gyakorlatra és a 
szolgáltatások szabályozására indokolt a 
munkavállalók, a fogyasztók, a környezet 
védelme szempontjából, valamint az 
egyenlő versenyfeltételek, a jogbiztonság 
és a kiszámíthatóság biztosításához a 
vállalkozók és az üzleti élet számára;

Or. en

Módosítás 84
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. megjegyzi, hogy egyes tagállamok 
közbeszerzési módszerei akadályozzák a 
többi tagállam szolgáltatóit abban, hogy 
azonos feltételek mellett szállhassanak 
versenybe, különösen a kkv-k esetében, 
megfosztva ezáltal a polgárokat a 
munkalehetőségtől;

Or. en

Módosítás 85
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1c. kiemeli, hogy a színvonalromlást 
okozó versengés és a tagállamok között, a 
foglalkoztatás, a biztonság és az adózás 
területén jelentkező tisztességtelen verseny 
az Európai Unió egész területén 
indokolatlan akadályokat teremt a 
minőség és a fenntartható fejlődés 
szempontjából, és megfosztja a polgárokat 
a munkahelyektől, a fogyasztókat a 
választási lehetőségektől és a 
vállalkozókat a vállalkozási 
lehetőségektől; elismeri, hogy a 
szabadfoglalkozású szolgáltatásnyújtási 
ágazatra vonatkozóan a különböző 
szabályozási megközelítések önmagukban 
nem jelentenek akadályt a belső piac 
elmélyítésében; hangsúlyozza a 
szakmákhoz való hozzáférés és 
gyakorlásuk szabályozása szükséges lehet 
a közérdek és a fogyasztóvédelem 
szempontjából1a;
__________________
1a Amint azt az Európai Parlament az 
egységes piacra vonatkozó stratégiáról 
szóló, 2016. május 26-i állásfoglalásában 
(2015/2354 (INI)) is megállapítja, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2016-0237_HU.html.

Or. en

Módosítás 86
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. emlékeztet arra, hogy a 
munkavállalók szolgáltatások nyújtása 



PE653.868v01-00 46/89 AM\1208094HU.docx

HU

keretében történő kiküldetéséről szóló 
módosított 96/71/EK irányelv egyik célja a 
kiküldött munkavállalók védelmének 
biztosítása a kiküldetés során a 
szolgáltatásnyújtás szabadságával 
kapcsolatban a munkakörülményekre, 
valamint a munkavállalók egészségének 
és biztonságának védelmére vonatkozó 
kötelező rendelkezések megállapításával; 
felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a 
módosított irányelv 
minimumkövetelményeinek teljesítését, és 
maradéktalanul használják ki a felkínált 
kiegészítő lehetőségeket a kiküldött 
munkavállalók fokozott védelme és a 
szolgáltatók közötti tisztességes verseny 
érdekében;

Or. en

Módosítás 87
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. emlékeztet arra, hogy a 
szubszidiaritás elve a belső piac egyik 
alapelve; emlékeztet a tagállamok 
alkotmányos jogára, hogy belső 
demokratikus jogalkotási folyamataik 
részeként meghaladhatják az Európai 
Unió irányelveiben meghatározott 
minimumszinteken olyan politikai 
célkitűzések elérése érdekében, mint 
például a minőségi szolgáltatások 
biztosítása, valamint a munkavállalók, a 
fogyasztók és a környezet magas szintű 
védelme;

Or. en
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Módosítás 88
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. felhívja a tagállamokat, hogy a 
munkavállalók kiküldetéséről szóló 
felülvizsgált irányelvet helyesen, 
megfelelő időben és ambiciózus módon 
ültessék át, biztosítva a kiküldött 
munkavállalók teljes egyenlő bánásmódját 
és védelmét a szolgáltatásnyújtás 
keretében; azon a véleményen van, hogy 
az irányelvet át kell ültetni annak 
biztosítása érdekében, hogy a munkáltató 
minden helyzetben visszatérítse a 
kiküldött munkavállalóknak az utazás, 
ellátás és szállás költségeit, figyelembe 
véve, hogy ezeket a kiküldetés miatt 
ténylegesen felmerült költségeket a 
javadalmazáson felül kell megfizetni; 
kiemeli, hogy a Covid19-világjárvány 
rávilágít a kiküldetéssel kapcsolatos 
igazságtalanságokra, például a kiküldött 
munkavállalók bruttó javadalmazására, 
amely nagyrészt adómentes kiküldetési 
juttatásokból áll, kivéve az utazás, ellátás 
és szállás költségeinek kompenzációját, 
ami viszont jelentős hatással van a munka 
nélkül maradt kiküldött munkavállalók 
által igényelhető szociális ellátások 
szintjére; felhívja a Bizottságot, hogy 
bővítse ki a jogalapot annak biztosítása 
érdekében, hogy a munkavállalók 
jogainak védelme legalább egyenrangú 
vagy a szolgáltatások szabad mozgása 
felett álló legyen;

Or. en

Módosítás 89
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
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Manuel Pizarro

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. felhívja a tagállamokat, hogy a 
munkavállalók kiküldetéséről szóló 
felülvizsgált irányelvet helyesen, 
megfelelő időben és ambiciózus módon 
ültessék át a nemzeti jogszabályokba, 
biztosítva a kiküldött munkavállalók teljes 
egyenlő bánásmódját és védelmét, különös 
tekintettel a javadalmazásra és a 
munkáltatók azon kötelezettségére, hogy a 
munkavállalóknak a kiküldetés miatt 
felmerült költségeit – például az utazás, 
ellátás és szállás költségeit – megtérítsék, 
a munkaviszonyra alkalmazandó nemzeti 
jogszabályokkal és/vagy gyakorlattal 
összhangban;

Or. en

Módosítás 90
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. emlékeztet arra, hogy a 
Bizottságnak a szolgáltatásokról szóló, 
felülvizsgált bejelentési eljárásra 
vonatkozó javaslata aláássa a tagállamok 
jogalkotási hatáskörét a szolgáltatások 
terén; emlékeztet arra, hogy a javaslatot 
nem lehetett elfogadni, mivel a Tanácsban 
nem született megállapodás; felhívja a 
Bizottságot, hogy sürgősen vonja vissza 
javaslatát;

Or. en
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Módosítás 91
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
a szolgáltatásokról szóló, felülvizsgált 
bejelentési eljárásra vonatkozó javaslata 
aláássa a tagállamok jogalkotási 
hatáskörét a szolgáltatások terén; kiemeli, 
hogy az ellentmondásos javaslat elakadt a 
Tanácsnál; felhívja a Bizottságot, hogy 
vonja vissza javaslatát;

Or. en

Módosítás 92
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1f. emlékeztet arra, hogy a Parlament 
2019. október 21-én felszólította a 
Bizottságot, hogy vonja vissza az európai 
szolgáltatási e-kártyájára vonatkozó 
javaslatát; emlékeztet arra, hogy a 
Bizottság elhanyagolja és figyelmen kívül 
hagyja az európai szolgáltatási e-
kártyájára vonatkozó jogalkotási javaslat 
által a vállalatok kötelezettségeinek és a 
munkavállalók jogainak érvényesítésére 
gyakorolt hatást; emlékeztet arra, hogy a 
Bizottságnak nem szabad olyan javaslatot 
benyújtania, amely aláássa a 
munkavállalók jogainak érvényesítését; 
sajnálja, hogy a Bizottság a szolgáltatási 
e-kártyájáról szóló kampányát 
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fogyasztóbarát megoldásként fogalmazta 
meg, figyelmen kívül hagyva annak a 
munkavállalók jogaival kapcsolatban az 
egyenlő versenyfeltételekre gyakorolt 
negatív hatását;

Or. en

Módosítás 93
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
1 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1f. komoly aggodalmát fejezi ki a 
Bizottság európai szolgáltatási e-kártyára 
vonatkozó javaslata és annak a fogadó 
tagállamok végrehajtási kapacitására 
gyakorolt hatása miatt, tekintettel a 
vállalatok kötelezettségeire, valamint a 
munkavállalók jogaira, a 
fogyasztóvédelemre és a szolgáltatások 
minőségére; figyelmeztet arra, hogy a 
javaslat joghézagokat teremt, akadályozza 
a hatékony ellenőrzést és végrehajtást a 
származási ország elvének tényleges 
bevezetése miatt; ezért ismételten felhívja 
a Bizottságot, hogy vonja vissza 
javaslatát;

Or. en

Módosítás 94
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 g bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1g. hangsúlyozza, hogy az EU zöld 
megállapodás ambícióját és az igazságos 
átmenet szükségességét tükröznie kell a 
belső szolgáltatási piac megközelítésének 
is a termelékenység növekedésének 
előfeltételeként, a magas szintű társadalmi 
és környezetvédelmi normák előmozdítása 
révén; kiemeli azt a szerepet, amelyet a 
közbeszerzésnek kell játszania e célok 
elérése érdekében; sürgeti a tagállamokat, 
hogy a körkörös gazdaság elérése 
érdekében növeljék a tudatosságot és 
jobban használják ki azokat a meglévő 
rendszereket1a, amelyek a zöld 
szolgáltatások közbeszerzésben2a való 
előmozdítását szolgálják; kiemeli azoknak 
a szolgáltatásoknak a fontosságát, 
amelyek elősegítik az ökológiai lábnyom 
mérhető csökkentését („zöld 
szolgáltatások”)3a; felhívja az Európai 
Bizottságot, hogy kezdeményezze a zöld 
szolgáltatások közös meghatározásának 
kidolgozását;
__________________
1a Például: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/
190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_
catering_services_SWD_(2019)_366_final
.pdf.
2a Az Európai Parlament Politikai 
Főosztályának tájékoztatása: „The 
European Services Sector and the Green 
Transition"(2020), 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(20
20)648768_EN.pdf.
3a Az Európai Parlament Politikai 
Főosztályának tájékoztatása: „The 
European Services Sector and the Green 
Transition"(2020), 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(20
20)648768_EN.pdf.
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Or. en

Módosítás 95
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
1 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1g. hangsúlyozza, hogy a szociális 
jogok európai pillére, a fenntartható 
fejlesztési célkitűzések, az európai zöld 
megállapodás és a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó stratégia 
céljainak tükröződniük kell a 
szolgáltatások egységes piaci 
megközelítésében a termelékenység 
növekedésének előfeltételeként, a magas 
szintű társadalmi és környezetvédelmi 
normák előmozdítása révén; hangsúlyozza 
a közbeszerzés fontosságát e célok elérése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 96
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri a Bizottságot, a tagállamokat 
és a helyi hatóságokat, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve alakítsanak ki 
olyan stratégiákat, amelyek garantálják és 
megkönnyítik a munkavállalók önként 
vállalt és nem kényszerű mozgását, 
kedvező közpolitikák és a képzettségeknek 

2. kéri a Bizottságot, a tagállamokat 
és a helyi hatóságokat, hogy működjenek 
szorosan együtt a szociális partnerekkel és 
az Európai Munkaügyi Hatósággal a 
munkavállalók és a munkáltatók 
információkhoz való hozzáférésének 
javítása, valamint a tisztességes 
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megfelelő minőségi munkalehetőségek 
révén;

munkaerő-mobilitásra vonatkozó 
szabályok végrehajtása érdekében;

Or. en

Módosítás 97
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri a Bizottságot, a tagállamokat 
és a helyi hatóságokat, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve alakítsanak ki 
olyan stratégiákat, amelyek garantálják és 
megkönnyítik a munkavállalók önként 
vállalt és nem kényszerű mozgását, 
kedvező közpolitikák és a képzettségeknek 
megfelelő minőségi munkalehetőségek 
révén;

2. kéri a Bizottságot, a tagállamokat 
és a helyi hatóságokat, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve alakítsanak ki 
olyan stratégiákat, amelyek garantálják és 
megkönnyítik a munkavállalók mozgását, 
előmozdítva a képzettségeknek megfelelő 
minőségi munkalehetőségeket;

Or. es

Módosítás 98
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri a Bizottságot, a tagállamokat 
és a helyi hatóságokat, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve alakítsanak ki 
olyan stratégiákat, amelyek garantálják és 
megkönnyítik a munkavállalók önként 
vállalt és nem kényszerű mozgását, 
kedvező közpolitikák és a képzettségeknek 
megfelelő minőségi munkalehetőségek 
révén;

2. kéri a Bizottságot, a tagállamokat 
és a helyi hatóságokat, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve alakítsanak ki 
olyan stratégiákat, amelyek garantálják, 
megkönnyítik és elősegítik a 
munkavállalók mozgását, kedvező 
közpolitikák és a képzettségeknek 
megfelelő minőségi munkalehetőségek 
révén;

Or. en
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Módosítás 99
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri a Bizottságot, a tagállamokat 
és a helyi hatóságokat, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve alakítsanak ki 
olyan stratégiákat, amelyek garantálják és 
megkönnyítik a munkavállalók önként 
vállalt és nem kényszerű mozgását, 
kedvező közpolitikák és a képzettségeknek 
megfelelő minőségi munkalehetőségek 
révén;

2. kéri a Bizottságot, a tagállamokat 
és a helyi hatóságokat, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve alakítsanak ki 
olyan stratégiákat, amelyek garantálják és 
megkönnyítik a munkavállalók önként 
vállalt és nem kényszerű mozgását, 
kedvező közpolitikák végrehajtása és a 
munkavállalók továbbképzésének és 
átképzésének támogatása révén annak 
érdekében, hogy naprakész készségekkel 
rendelkezzenek, és így teljes mértékben 
kihasználhassák a kiváló minőségű 
munkalehetőségeket;

Or. en

Módosítás 100
Daniela Rondinelli

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri a Bizottságot, a tagállamokat 
és a helyi hatóságokat, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve alakítsanak ki 
olyan stratégiákat, amelyek garantálják és 
megkönnyítik a munkavállalók önként 
vállalt és nem kényszerű mozgását, 
kedvező közpolitikák és a képzettségeknek 
megfelelő minőségi munkalehetőségek 
révén;

2. kéri a Bizottságot, a tagállamokat 
és a helyi hatóságokat, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve alakítsanak ki 
olyan stratégiákat, amelyek garantálják és 
megkönnyítik a munkavállalók 
tisztességes, önként – a jobb 
munkalehetőségek és életfeltételek miatt – 
vállalt és nem kényszerű mozgását, 
kedvező közpolitikák és a képzettségeknek 
megfelelő minőségi munkalehetőségek és 
bérek révén;
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Or. it

Módosítás 101
Ádám Kósa

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri a Bizottságot, a tagállamokat 
és a helyi hatóságokat, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve alakítsanak ki 
olyan stratégiákat, amelyek garantálják és 
megkönnyítik a munkavállalók önként 
vállalt és nem kényszerű mozgását, 
kedvező közpolitikák és a képzettségeknek 
megfelelő minőségi munkalehetőségek 
révén;

2. kéri a Bizottságot, a tagállamokat 
és a helyi hatóságokat, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve fogalmazzanak 
meg olyan konkrét ágazati stratégiákat, 
cselekvési terveket és akcióterveket, 
amelyek garantálják és megkönnyítik a 
munkavállalók önként vállalt és nem 
kényszerű mozgását, kedvező közpolitikák 
és a képzettségeknek megfelelő minőségi 
munkalehetőségek révén;

Or. hu

Módosítás 102
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Stéphane Bijoux

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri a Bizottságot, a tagállamokat 
és a helyi hatóságokat, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve alakítsanak ki 
olyan stratégiákat, amelyek garantálják és 
megkönnyítik a munkavállalók önként 
vállalt és nem kényszerű mozgását, 
kedvező közpolitikák és a képzettségeknek 
megfelelő minőségi munkalehetőségek 
révén;

2. kéri a Bizottságot, a tagállamokat 
és a helyi hatóságokat, hogy a szociális 
partnerekkel egyeztetve alakítsanak ki 
olyan stratégiákat, amelyek garantálják és 
megkönnyítik a munkavállalók önként 
vállalt és nem kényszerű mozgását, 
kedvező közpolitikák és a képzettségeknek 
megfelelő minőségi munkalehetőségek 
révén; kéri ezért a tagállamokat, hogy a 
mobil munkavállalók jogosultságai és 
juttatásai hordozhatóságának 
megerősítése, valamint a nemzeti és helyi 
közigazgatás közötti igazgatási 
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együttműködés fokozása révén 
garantáljanak számukra tisztességes és 
igazságos feltételeket;

Or. fr

Módosítás 103
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet a szociális partnerek 
bevonásának fontosságára a 
szolgáltatások és a szakmák 
szabályozásának megtervezése és 
végrehajtása során a tisztességes és 
szabályokon alapuló szolgáltatási piac 
előmozdítása érdekében, ahol a magas 
társadalmi és környezetvédelmi előírások, 
a minőségi szolgáltatások és a tisztességes 
verseny jelentik a legfontosabb 
szempontokat; emlékeztet arra, hogy a 
munkavállalók magas szintű jogai, a 
szociális védelem és környezetvédelem, 
valamint a kollektív tárgyalások és a 
kollektív fellépés soha nem tekinthetők a 
kereskedelem akadályainak; 
hangsúlyozza, hogy a szociális 
párbeszédnek és a kollektív 
tárgyalásoknak a szociális piacgazdaság 
középpontjában kell állniuk; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
lépjenek fel a kollektív tárgyalási 
rendszerek további széttöredezettségével 
szemben, védjék meg a tagállamok 
meglévő ágazati kollektív tárgyalási 
rendszereit annak érdekében, hogy 
megkönnyítsék és bővítsék a szociális 
partnerek kapacitását az ágazati 
megállapodások végrehajtása terén;

Or. en
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Módosítás 104
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Stéphane Bijoux

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felkéri a tagállamokat, hogy 
győződjenek meg a munkavállalók 
mobilitására vonatkozó európai 
szabályok, különösen a kiküldetésre 
vonatkozó szabályok betartásáról a 
munkavállalók tisztességes 
munkakörülményeinek biztosítása és a 
felfelé irányuló szociális konvergenciához 
való hozzájárulás érdekében; felkéri 
továbbá a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy a lehető leghamarabb tegyék 
elérhetővé az Unióban az Európai 
Munkaügyi Hatóság számára a 
feladatának teljesítéséhez és a tisztességes 
munkahelyi mobilitás biztosításához 
megfelelő és szükséges eszközöket;

Or. fr

Módosítás 105
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot, hogy az 
Európai Munkaügyi Hatóság segítségével 
és támogatásával biztosítsa a tagállamok 
közötti hatékony koordinációt és 
információcserét; emlékeztet arra, hogy az 
Európai Munkaügyi Hatóságnak 
kulcsszerepet kell játszania a szociális 
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csalások, a kizsákmányolás és a 
visszaélések felderítésének elősegítésében 
a határokon átnyúló foglalkoztatási 
helyzetek esetén, mint például a szociális 
csalások, színlelt vállalkozók, színlelt 
kiküldetések, postafiókcégek, be nem 
jelentett munka és az alvállalkozókkal és 
ellátási láncokkal kapcsolatos mesterséges 
megállapodások;

Or. en

Módosítás 106
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. a kritikus foglalkozásokban 
tevékenykedő határ menti ingázók, 
kiküldött munkavállalók és 
idénymunkások szabad mozgásáról 
március 30-án közzétett iránymutatások 
mellett üdvözli az Európai Bizottság 
bejelentését, miszerint útmutatásokat 
készít az idénymunkásokra vonatkozóan1a 
egészségük és munkahelyi biztonságuk 
garantálása érdekében; úgy véli, hogy 
ezek hasznos eszközök lehetnek a 
munkavállalók szabad mozgásának 
támogatására, miközben hozzájárulnak a 
biztonságos munkakörülményekhez;
__________________
1a Nicolas Schmit biztos beszéde június 
18-án, csütörtökön a határt átlépő 
munkavállalók és idénymunkások európai 
védelméről a Covid19-válsággal 
összefüggésben rendezett vita során.

Or. en
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Módosítás 107
Jarosław Duda

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a tagállamokat, hogy a 
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;

Or. pl

Módosítás 108
Ádám Kósa

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. 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, 
párhuzamosan a generációváltás elvének 
ösztönzésével, ami egyben a digitalizáció 
irányába is hat és amelyben kulcs szerepet 
kell kapnia a felsőoktatási és képzési 
rendszereknek

Or. hu
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Módosítás 109
Daniela Rondinelli

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri a Bizottságot, hogy lépjen fel 
aktívan a készségek kölcsönös 
elismerésének javítása érdekében, amelyet 
jelenleg többnyire az egyes tagállamok 
közötti kétoldalú megállapodások 
szabályoznak; kiemeli, hogy ez jelentősen 
csökkenti a munkalehetőségek 
mennyiségét és minőségét, valamint 
hátrányosan befolyásolja a 
munkavállalók szakmai helyzetét és bérét;

Or. it

Módosítás 110
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy valamennyi, a 
Covid19 utáni időszakra vonatkozó 
releváns uniós politikának, beleértve a 
belső piac megerősítését célzó politikákat 
is, fel kell ölelnie a minőségi 
foglalkoztatási és gyártási lehetőségek 
helyreállítását az egész Unióban, az EU 
valamennyi régiójának egyenlő és 
fenntartható fejlődésének támogatása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 111
Stefania Zambelli
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Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal és a helyi 
önkormányzatokkal egyeztetve hangolja 
össze és mozdítsa elő a bürokratikus és 
adminisztratív akadályok felszámolását a 
szakemberek szakmai képesítései 
kölcsönös elismerésének egyszerűbbé 
tétele érdekében;

Or. it

Módosítás 112
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. a Covid-világjárvány fényében a 
tagállamoknak gyorsan konkrét, 
tehermentes és gyors eljárásokat kell 
kialakítaniuk a határt átlépő 
munkavállalók és idénymunkások gyors 
áthaladásának biztosítása érdekében, 
miközben biztosítják a biztonságos 
munkakörülményeket.;

Or. en

Módosítás 113
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy a szolgáltatási 
piac általában egy kapu a fiatalok, a 
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bevándorlók és tartósan munkanélküliek 
számára; hangsúlyozza, hogy a 
szolgáltatások jól működő piacára van 
szükség a fiatalkori munkanélküliség 
leküzdése és az emberek sikeres 
munkavállalása érdekében;

Or. en

Módosítás 114
Daniela Rondinelli

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. kéri a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy tegyen lépéseket annak érdekében, 
hogy minél hamarabb újrainduljanak a 
szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról szóló 883/2004/EK 
rendelet felülvizsgálatáról folyó 
tárgyalások, mivel minden, másik 
tagállamban munkát vállaló európai 
polgárnak biztosítani kell a jogbiztonságot 
az őket megillető jogok tekintetében, 
illetve különösen garantálni kell, hogy a 
szociális biztonság, valamint a szociális és 
egészségügyi ellátás terén ugyanazokat a 
jogokat élvezzék, mint a munkavégzésük 
szerinti ország – ahol a munkájuk után 
fizetik az adókat is – többi 
munkavállalója;

Or. it

Módosítás 115
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2b. kiemeli, hogy a szakmákra és a 
szolgáltatások szabad mozgására 
vonatkozó szabályozás kialakítása és 
végrehajtására vonatkozó minden jövőbeli 
kezdeményezésnek a munkavállalókat, 
képviselőiket és szakszervezeteiket, 
valamint a munkavállalói érdekeket és a 
hosszú távú szakértelmet kell a 
középpontba állítania, a demokratikus 
működés, valamint a magas társadalmi és 
környezetvédelmi normák biztosítása 
érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy az 
eljárás minden szakaszában teljes 
mértékben vonja be a munkavállalókat, 
képviselőiket és szakszervezeteiket;

Or. en

Módosítás 116
Jarosław Duda

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felszólít a szükségtelen 
bürokratikus terhek minimálisra 
csökkentésére, mivel ezek növelik a jogi 
káoszt; ugyanakkor kéri a tagállamoktól a 
meglévő jogszabályok hatékony 
betartását, és különösen a be nem jelentett 
munka elleni küzdelmet;

Or. pl

Módosítás 117
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2b. felszólít a szolgáltatási és a 
szakmai képesítések elismeréséről szóló 
irányelv teljes körű, kölcsönös 
elismerésen alapuló végrehajtására a 
szolgáltatások és a munkavállalók szabad 
mozgásának elősegítése érdekében, és 
egyúttal csökkentve a szabályozott 
foglalkozási előírások mennyiségét;

Or. en

Módosítás 118
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. megjegyzi, hogy a munkavállalók 
szabad mozgásának megkönnyítése és egy 
jól működő szolgáltatási piac 
megakadályozza az indokolatlan 
jogsértéseket és így hozzájárul az EU 
felfelé irányuló konvergenciájához, a 
társadalmi kohézióhoz, valamint a 
versenyképes európai gazdasághoz;

Or. en

Módosítás 119
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felhívja a Bizottságot, hogy 
fokozza erőfeszítéseit, és indokolatlan 
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késedelem nélkül tegye működőképessé az 
Európai Munkaügyi Hatóságot különösen 
a munkaerő mobilitásával és a szociális 
biztonság koordinálásával kapcsolatos 
uniós jogszabályok alkalmazásának és 
végrehajtásának javítása érdekében;

Or. en

Módosítás 120
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy garantálják a 
szakszervezeteknek a munkahelyekhez 
való hozzáférését és a munkavállalók, 
különösen az utazó munkavállalók jogait;

Or. en

Módosítás 121
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. megjegyzi, hogy Európában 
legalább 80 millió munkavállaló nem 
rendelkezik megfelelő képesítéssel, 
valamint, hogy tíz nehezen betölthető 
álláshely esetében több mint öt magasan 
képzett foglalkozásokhoz köthető; 
hangsúlyozza, hogy további módszereket 
kell kialakítani a tehetségek és a 
szükséges készségek vonzására; felszólít a 
kék kártya jelenlegi javaslatának 



PE653.868v01-00 66/89 AM\1208094HU.docx

HU

feloldására;

Or. en

Módosítás 122
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. úgy véli, hogy a 
munkahelyteremtésnek a Covid19 utáni 
időszakban a Bizottság és a tagállamok 
prioritásának kell lennie; ezért sürgeti a 
Bizottságot, hogy tegyen lépéseket a 
szolgáltatási piacok fenntartása és további 
megnyitása érdekében, ahol a legnagyobb 
a munkahelyteremtési potenciál;

Or. en

Módosítás 123
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. hangsúlyozza a munkavállalók 
készségeinek, különösen a digitális 
készségek támogatásának és napra késszé 
tételének fontosságát a készségek és 
képesítések elismerését és 
összeegyeztethetőségét szolgáló meglévő 
mechanizmusok, például az Európai 
Foglalkoztatási Szolgálat (EURES), az 
Europass online platform és a Készségek, 
szakképzettségek és foglalkozások európai 
osztályozása (ESCO) révén.

Or. en
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Módosítás 124
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
digitális eszközök alkalmazását, és a 
munkaügyi felügyelőségek számára 
biztosítsanak elegendő eszközt.

3. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
digitális eszközök alkalmazását, mint 
például az EESSI és az IMI; ugyanakkor 
felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
lépéseket egy digitális A1 nyomtatvány és 
az európai társadalombiztosítási azonosító 
jel kidolgozása érdekében, és felhívja a 
tagállamokat, hogy a munkaügyi 
felügyelőségek számára biztosítsanak 
elegendő eszközt; felhívja továbbá a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy az 
elvégzett ellenőrzések arányosak, 
indokoltak és megkülönböztetésmentesek 
legyenek. 

Or. pl

Módosítás 125
Jarosław Duda

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
digitális eszközök alkalmazását, és a 
munkaügyi felügyelőségek számára 
biztosítsanak elegendő eszközt.

3. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
digitális eszközök alkalmazását; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot 
az európai társadalombiztosítási azonosító 
jel létrehozására, és felhívja a 
tagállamokat, hogy a munkaügyi 
felügyelőségek számára biztosítsanak 
elegendő eszközt; 

Or. pl
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Módosítás 126
Ádám Kósa

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
digitális eszközök alkalmazását, és a 
munkaügyi felügyelőségek számára 
biztosítsanak elegendő eszközt.

3. rámutat, hogy az belső piac 
számára a digitalizáció egyszerre 
horizontális és vertikális kihívás: 
katalizálja az ipar szervitizációját 
(szolgáltatás-nyújtással való 
összekapcsolását, kiszélesedését), új 
értékláncokat, üzleti és fogyasztási 
modelleket teremt, új kereslet-kínálati 
fórumot nyújt, ezért a digitalizáció által 
nyújtott lehetőségek nélkülözhetetlenek a 
versenyképesség és a munkaerőpiac 
színvonalának javításához, ennek alapján 
kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
mozdítsák elő a digitális eszközök 
alkalmazását, és a munkaügyi 
felügyelőségek számára biztosítsanak 
elegendő eszközt, miközben 
hangsúlyozottan kéri, hogy a 
kibervédelem, mint garanciális elem 
kiemelt szerepet kapjon.

Or. hu

Módosítás 127
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
digitális eszközök alkalmazását, és a 
munkaügyi felügyelőségek számára 
biztosítsanak elegendő eszközt.

3. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
digitális eszközök alkalmazását, például 
egy digitális európai társadalombiztosítási 
azonosító szám bevezetését és a szociális 
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biztonsági adatok elektronikus cseréjének 
gyors végrehajtását a tagállamok közötti 
együttműködés fokozása és az európai 
munkavállalók zavartalan és tisztességes 
mobilitásának lehetővé tétele érdekében; 
ugyanígy felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy az 
Európai Munkaügyi Hatóság gyorsan 
teljesen működőképessé váljon, és hogy a 
munkaügyi felügyelőségek számára 
biztosítsanak elegendő eszközt a csalás és 
az európai jogszabályok érvényesítésének 
elmaradása elleni küzdelem érdekében.

Or. en

Módosítás 128
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
digitális eszközök alkalmazását, és a 
munkaügyi felügyelőségek számára 
biztosítsanak elegendő eszközt.

3. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
digitális eszközök alkalmazását, és a 
munkaügyi felügyelőségek számára 
biztosítsanak elegendő eszközt; felhívja a 
tagállamokat, hogy javítsák a szociális 
biztonsági rendszerekkel kapcsolatos 
együttműködést és információcserét: 
felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
kezdeményezést egy európai 
társadalombiztosítási azonosító szám 
bevezetésére, amely jogbiztonságot nyújt a 
munkavállalók és a vállalkozások 
számára, ugyanakkor hatékonyan 
ellenőrzi az alvállalkozási gyakorlatokat, 
és küzd a szociális csalások ellen, mint 
például a színlelt vállalkozók, színlelt 
kiküldetések, postafiók vállalatok és egyéb 
mesterséges megállapodások ellen;

Or. en
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Módosítás 129
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
digitális eszközök alkalmazását, és a 
munkaügyi felügyelőségek számára 
biztosítsanak elegendő eszközt.

3. rámutat arra, hogy a 
munkavállalók, valamint az üzleti 
vállalkozások és a fogyasztók szenvednek 
a társadalombiztosítási és a munkajog, 
valamint a kollektív szerződések nem 
megfelelő végrehajtásának és 
kijátszásának következményeitől; sürgeti a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a jelenlegi 
jogszabályok megfelelő végrehajtását és 
betartását, beleértve a munkavállalók 
védelmét is, ezáltal könnyítve meg a 
határokon átnyúló szolgáltatásnyújtást, 
küzdve a társadalmi dömping ellen és 
biztosítva egyenlő versenyfeltételeket; kéri 
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
mozdítsák elő a digitális eszközök 
alkalmazását, és a munkaügyi 
felügyelőségek számára biztosítsanak 
elegendő eszközt.

Or. en

Módosítás 130
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
digitális eszközök alkalmazását, és a 
munkaügyi felügyelőségek számára 
biztosítsanak elegendő eszközt.

3. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
digitális eszközök alkalmazását, és a 
munkaügyi felügyelőségek számára 
biztosítsanak elegendő eszközt; felhívja a 
tagállamokat, hogy hajtsák végre a 
szociális biztonsági adatok elektronikus 
cseréjének (EESSI) valamennyi elemét a 
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szociális biztonsági intézmények közötti 
hatékonyabb együttműködés és az egyes 
esetek gyorsabb, digitalizált feldolgozása 
érdekében, a polgárok javát szolgálva a 
határokon átnyúló helyzetekben;

Or. en

Módosítás 131
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Stéphane Bijoux

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
digitális eszközök alkalmazását, és a 
munkaügyi felügyelőségek számára 
biztosítsanak elegendő eszközt.

3. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
digitális eszközök alkalmazását, és a 
nemzeti munkaügyi felügyelőségek 
számára biztosítsanak elegendő 
eszközt;ebben az értelemben felkéri a 
tagállamokat, hogy teljes mértékben 
kötelezzék el magukat a közszolgáltatások 
digitalizálása mellett a munkavállalók 
tisztességes mobilitásának megkönnyítése 
érdekében, különös tekintettel a szociális 
biztonsági rendszerek összehangolására.

Or. fr

Módosítás 132
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
digitális eszközök alkalmazását, és a 
munkaügyi felügyelőségek számára 

3. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
digitális eszközök alkalmazását, és a 
munkaügyi felügyelőségek számára 
biztosítsanak elegendő eszközt. sürgeti a 
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biztosítsanak elegendő eszközt. 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.

Or. en

Módosítás 133
Daniela Rondinelli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
digitális eszközök alkalmazását, és a 
munkaügyi felügyelőségek számára 
biztosítsanak elegendő eszközt.

3. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
digitális eszközök alkalmazását – 
amelyekről képzést is kell nyújtani a 
polgároknak és a munkavállalóknak –, és 
a munkaügyi felügyelőségek számára 
biztosítsanak elegendő eszközt ahhoz, 
hogy a feladataikat megfelelően lássák el, 
fellépve a visszaélés minden formájával 
szemben.

Or. it

Módosítás 134
Stefania Zambelli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
digitális eszközök alkalmazását, és a 
munkaügyi felügyelőségek számára 
biztosítsanak elegendő eszközt.

3. kéri a Bizottságot, a tagállamokat 
és a helyi önkormányzatokat, hogy 
mozdítsák elő a digitális eszközök 
alkalmazását, és a munkaügyi 
felügyelőségek számára biztosítsanak 
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elegendő eszközt.

Or. it

Módosítás 135
Jordi Cañas

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. 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 a hozzáférhető 
szolgáltatások elérhetőségének, valamint 
a szolgáltatásnyújtási feltételek biztosítása 
érdekében; kiemeli a teljesen hozzáférhető 
egységes piac megvalósításának alapvető 
fontosságát, amely biztosítja a fogyatékkal 
élő munkavállalókkal szembeni egyenlő 
bánásmódot, valamint gazdasági és 
társadalmi integrációjukat;

Or. en

Módosítás 136
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a 
munkavállalók szabad mozgásával 
kapcsolatos káros gyakorlatok valamennyi 



PE653.868v01-00 74/89 AM\1208094HU.docx

HU

tagállamot érintik; fokozott lendületet kér 
a Bizottságtól a tagállamok közötti 
hatékony koordináció és információcsere 
biztosítása érdekében, hogy javítsák a 
határokon átnyúló szolgáltatások 
biztosítására vonatkozó eljárások és 
ellenőrzések végrehajtását, beleértve a 
munkavállalók jogait is, a visszaélések és 
a kizsákmányolás eredményes felderítése 
érdekében, mint például a szociális 
csalások, színlelt vállalkozók, színlelt 
kiküldetések, postafiókcégek és az 
alvállalkozói és ellátási láncokhoz 
kapcsolódó mesterséges megállapodások; 
felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy erősítsék meg a közös munkaügyi 
ellenőrzéseket;

Or. en

Módosítás 137
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a Bizottságot, hogy 
vezessen be egy európai 
társadalombiztosítási nyilvántartást és egy 
európai társadalombiztosítási azonosító 
jelet, jogbiztonságot nyújtva a 
munkavállalók és a vállalkozások 
számára, valamint hatékonyan ellenőrizve 
az alvállalkozási gyakorlatokat és 
harcolva a szociális csalások ellen, ebben 
az összefüggésben sürgeti a tagállamokat, 
hogy biztosítsák az uniós jog megfelelő 
végrehajtását és betartását a 
munkavállalók szabad mozgásának és 
szociális védelmének, valamint a 
határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás 
megkönnyítése érdekében, ezáltal 
biztosítva az egyenlő versenyfeltételeket az 
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egységes piacon;

Or. en

Módosítás 138
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a tagállamok közötti 
azonosítást és adatcserét szolgáló digitális 
és dinamikus rendszer létrehozása 
elősegítheti az utazó, a határt átlépő 
munkavállalók, határmenti ingázók és 
idénymunkások jogaival kapcsolatos 
visszaélések és problémák, valamint a be 
nem jelentett munkavégzés elleni 
küzdelmet, és segíthet meghatározni az 
illetékes szociális biztonsági rendszer által 
biztosított fedezetet; ezzel összefüggésben 
felhívja a Bizottságot, hogy készítsen 
részletes hatásvizsgálatot a digitális 
európai társadalombiztosítási azonosító jel 
zökkenőmentes bevezetéséről egy javaslat 
benyújtása céljából;

Or. en

Módosítás 139
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő kezdeményezést az európai 
társadalombiztosítási azonosító jel 
létrehozására; emlékeztet arra, hogy ez a 
javaslat megkönnyítheti minden uniós 
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polgár életét, a szabad mozgáshoz való 
alapvető joguk felhasználása révén; 
emlékeztet arra, hogy egy európai 
társadalombiztosítási azonosító jel 
javíthatja a társadalombiztosítási fedezet 
és a járulékok nyomon követhetőségét, és 
ezáltal támogathatja azokat a polgárokat 
és vállalatokat, amelyek betartják a 
társadalombiztosítási szabályokat, 
miközben elősegítheti az olyan bűnözők 
elleni küzdelmet, akik aláássák az egyenlő 
versenyfeltételeket.

Or. en

Módosítás 140
Jessica Polfjärd

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy minden 
olyan intézkedés, amely tiltja, gátolja vagy 
kevésbé vonzóvá teszi a 
szolgáltatásnyújtást, mint egy belföldi 
székhellyel rendelkező szervezet esetén, 
sérti az EUMSZ-t (49. cikk), valamint a 
szolgáltatási irányelvet (2006/123/EK); 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy könnyítsék meg a határokon átnyúló 
munkát azáltal, hogy felszámolják az 
olyan akadályokat, mint például a 
törvények és szokások, amelyek 
hátrányosak a határokon átnyúló 
munkára;

Or. en

Módosítás 141
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. sürgeti a tagállamokat nemzeti és 
regionális szinten, hogy kerüljék el a 
túlszabályozást és az aránytalan 
szabályozási követelményeket, amelyek 
akadályozzák a határokon átnyúló 
munkát; felhívja a tagállamokat, hogy a 
hatályos jogszabályokat pontosan hajtsák 
végre, megkönnyítve ezáltal a határokon 
átnyúló szolgáltatásnyújtást és biztosítva 
az egyenlő versenyfeltételeket; 

Or. en

Módosítás 142
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket a 
szociális párbeszéd, a szociális partnerek 
autonómiájának erősítése és előmozdítása 
érdekében, valamint ösztönözzék a 
munkavállalókat a szervezésre mint 
kulcsfontosságú eszközre a magas 
foglalkoztatási színvonal elérése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 143
Stefania Zambelli

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri a tagállamokat és a helyi 
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hatóságokat, hogy működjenek együtt 
annak érdekében, hogy megelőzzék a 
szociális dömpinget és bérdömpinget 
eredményező tisztességtelen gyakorlatokat 
egyazon ágazat különböző iparágai 
között;

Or. it

Módosítás 144
Ádám Kósa

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. Sürgeti a termékekre és a 
szolgáltatásokra vonatkozó 
akadálymentességi követelményekről 
szóló 2019/882 irányelv átültetését

Or. hu

Módosítás 145
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy sürgősen biztosítsák a 
határmenti ingázók és idénymunkások 
jogaival kapcsolatosan alkalmazandó 
uniós jogszabályok megfelelő 
végrehajtását és érvényesítését, különös 
tekintettel az ugyanazon a helyen végzett 
egyenlő munkáért járó egyenlő díjazáshoz 
való jogra, valamint a tisztességes munka- 
és foglalkoztatási feltételekre; 
hangsúlyozza a nők és a fiatal utazó 
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munkavállalók különös sebezhetőségét; 
hangsúlyozza, hogy ebben az 
összefüggésben fokozni kell az 
összehangolt és a közös munkaügyi 
ellenőrzéseket nemzeti és határokon 
átnyúló szinten; kitart amellett, hogy 
határozott lépéseket kell tenni annak 
biztosítása érdekében, hogy a határmenti 
ingázók és idénymunkások az indulás 
előtt világosan értsék szerződéseiket, 
jogaikat és kötelezettségeiket, azokról 
egyértelmű tájékoztatást kapjanak, és 
azokhoz akadálytalanul hozzáférjenek, 
valamint hogy a szerződéseik az illetékes 
hatóságok rendelkezésére álljanak; 
felszólítja a tagállamokat, hogy növeljék a 
munkaügyi felügyelőségek kapacitását, és 
részesítsék előnyben azokat az ágazatokat, 
ahol a munkavállalók veszélyben vannak;

Or. en

Módosítás 146
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy a forradalmi 
vagy kialakulóban lévő technológiákhoz 
kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése 
megfelelő piaci méretet és lehetőségeket 
igényel a beruházások igazolása és a 
vállalatok növekedésének támogatása 
érdekében; úgy véli, hogy a belső piac 
jelenlegi helyzete nem támogatja teljes 
mértékben az ilyen beruházásokat; 
emlékeztet arra, hogy sok innovatív vagy 
növekvő vállalat arra törekszik, hogy 
Európán kívül telepedjen le, miután 
elérték egy bizonyos méretet 
hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy az 
európai vállalkozások továbbra is jelentős 
központokkal rendelkezzenek, 
versenyképesek és működőképesek 
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legyenek, és minőségi munkahelyeket 
biztosítsanak Európában, a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának 
megvalósítására van szükség;

Or. en

Módosítás 147
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy egy európai szolgáltatási e-kártya 
további kiskapukat eredményezhet a 
meglévő jogszabályokban, akadályozhatja 
a hatályos szabályok hatékony 
ellenőrzését és végrehajtását a származási 
ország elvének tényleges bevezetésével; 
véleménye szerint egy ilyen javaslat 
támogató program a be nem jelentett 
munka, a postafiókcégek számára, 
megkerülvén a munkaügyi normákat, a 
tisztességes fizetést, a kollektív 
szerződéseket és a szociális dömpinget; 
ezért felhívja a Bizottságot, hogy vonja 
vissza a szolgáltatási e-kártya jogalkotási 
javaslatát, amint azt az Európai 
Parlament korábban kérte

Or. en

Módosítás 148
Jordi Cañas

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. megjegyzi, hogy az egységes 
európai piac képezi a legnagyobb integrált 
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piacot a világon, amelynek létrehozása óta 
az egy főre eső reál-GDP 12–22%-kal 
növekedett; hangsúlyozza a Covid19-
világjárvány jelentős gazdasági hatását, 
amely aláássa a szolgáltatások és a 
munkavállalók szabad mozgását; 
hangsúlyozza egy olyan európai 
távmunka menetrend szükségességét, 
amely minimális és egyértelmű 
szabványokat ír elő a távoli munkára 
vonatkozóan, ezáltal minimalizálva a 
gazdasági növekedésre és a 
munkahelyteremtésre gyakorolt negatív 
hatásokat, valamint biztosítva a 
jogbiztonságot az egész EU-ban1a;
__________________
1a Az Európai Parlament 
Kutatószolgálata: „Single market and the 
pandemic: Impacts, EU action and 
recovery” (Az egységes piac és a 
világjárvány: hatások, uniós fellépés és 
helyreállítás), 2020. június.

Or. en

Módosítás 149
Johan Danielsson, Alicia Homs Ginel, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. 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 közösségi stratégiai keretet kell 
elfogadnia, amely magában foglalja a 
munkahelyi halálesetek zéró elképzelését; 
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és felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is 
dolgozza ki a rákkeltő anyagok kötelező 
érvényű munkahelyi expozíciós 
határértékeit;

Or. en

Módosítás 150
Jessica Polfjärd

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. felhívja a tagállamokat, hogy a 
szociális biztonsági szolgáltatások 
összehangolásának megkönnyítésével 
garantálják az utazó munkavállalók 
számára megfelelő feltételeket;

Or. en

Módosítás 151
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. kiemeli, hogy a tagállamok 
jogszerűen használhatnak közérdeken 
alapuló okot, hogy korlátozzák vagy 
tiltsák a határokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtást, az Európai Bíróság 
ítélete szerint; e tekintetben emlékeztet 
arra, hogy ez többek között olyan okokat 
jelent mint a fogyasztók védelme, 
környezetvédelem és szociálpolitikai célok, 
ezért ezeket nem szabad a határokon 
átnyúló kereskedelmi 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó korlátozó 
intézkedéseknek tekinteni, amelyek 
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egyébként jogbizonytalanságot 
eredményeznének; hangsúlyozza, hogy a 
rendeltetési ország elve tiszteletben tartja 
a helyi szabályokat, ideértve a munkajogi 
szabályokat és a kollektív szerződésekben 
megállapított szabályokat is; megismétli, 
hogy a szabályozott szakmákra szükség 
lehet a fogyasztók, a közérdek és a 
jogállamiság védelme érdekében; elismeri, 
hogy egyes olyan követelmények, mint a 
területi korlátozások és a gazdasági 
szükségesség vizsgálata indokolatlan 
akadályokat gördíthetnek a határokon 
átnyúló letelepedés elé;

Or. en

Módosítás 152
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. kiemeli, hogy a tagállamok 
gyakran nyomós közérdekre való 
hivatkozással indokolják azokat a 
rendelkezéseket, amelyek korlátozzák a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést vagy a 
szolgáltatásnyújtást, amennyiben ezek a 
rendelkezések arányosak, amint azt az 
Európai Bíróság számos ítélkezési 
gyakorlata1a megerősíti; megjegyzi, hogy 
számos nyomós közérdekre való 
hivatkozás alapja a minőség és a 
fogyasztóvédelem, és annak indokolt 
kivételei megkülönböztetéstől mentesek, 
arányosak, megfelelőek és célirányosak; 
felhívja a Bizottságot, hogy folytassa a 
tagállamok teljesítményének nyomon 
követését a jogszabályok átültetése és 
végrehajtása során, és dolgozzon ki a 
tagállamokkal, a szociális partnerekkel és 
az érdekelt felekkel átlátható és 
részvételen alapuló értékeléseket, 



PE653.868v01-00 84/89 AM\1208094HU.docx

HU

amelyeknek nemcsak mennyiségi, hanem 
minőségi kritériumokon kell alapulniuk
__________________
1a https://eur-
lex.europa.eu/search.html?typeOfCourtSt
atus=COURT_JUSTICE&DB_TYPE_CO
URT=COURT_JUSTICE&textScope0=ti-
te&qid=1591182297109&DTS_DOM=EU
_LAW&type=advanced&lang=en&andTe
xt0=%22Overriding%20reasons%20in%2
0the%20public%20interest%22&SUBDO
M_INIT=EU_CASE_LAW&DTS_SUBD
OM=EU_CASE_LAW.

Or. en

Módosítás 153
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő jogalkotási javaslatot annak 
biztosítása érdekében, hogy egy társaság, 
amely egy másik társaságot a saját 
nevében szolgáltatásnyújtással bíz meg, 
fizetési kötelezettséggel tartozzon a 
munkavállalók számára a szociális 
partnerek közös alapjaiban vagy 
intézményei szerint a törvényben vagy a 
kollektív szerződésben szabályozott összes 
jogosultságért és/vagy járulékért, a 
munkaadó mellett vagy ahelyett;

Or. en

Módosítás 154
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis
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Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. úgy véli, hogy a Bizottságnak a 
szolgáltatásokról szóló, felülvizsgált 
bejelentési eljárásra vonatkozó javaslata 
aláásná a tagállamok jogalkotási 
hatáskörét a szolgáltatások terén, és nem 
felel meg a szubszidiaritás elvének; ezért 
felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza 
ezt a javaslatot;

Or. en

Módosítás 155
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. figyelmeztet arra, hogy a 
szolgáltatások további reformja nélkül 
veszélybe kerülhet a termelés EU-ba való 
visszahelyezése, valamint, hogy az európai 
vállalkozások nem rendelkeznek 
megfelelően szilárd alappal a globális 
versenybe való bekapcsolódáshoz és 
ahhoz, hogy minőségi munkahelyeket 
kínáljanak az EU-ban;

Or. en

Módosítás 156
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. felhívja a Bizottságot, hogy lépjen 
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fel a postafiók vállalatok és a be nem 
jelentett munka ellen annak biztosítása 
érdekében, hogy a szolgáltatásnyújtás 
szabadsága ne vezessen szociális 
dömpinghez vagy tisztességtelen 
versenyhez;

Or. en

Módosítás 157
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy az 
általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokat, köztük az általános 
érdekű szociális szolgáltatásokat az 
általános hozzáférés, a magas minőség, a 
megfizethetőség és az egyértelmű 
finanszírozási szabályok keretében 
biztosítsák; úgy véli, hogy a Bizottságnak 
az Szerződés 14. cikkének és 26. 
jegyzőkönyvének megfelelően és azokkal 
összhangban valamennyi rendelkezésre 
álló lehetőséget igénybe kell vennie, és 
biztosítania kell, hogy az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokat és az 
általános érdekű szociális szolgáltatásokat 
megfelelő szinten lehessen működtetni, 
tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét;

Or. en

Módosítás 158
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro
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Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. felszólítja a Bizottságot, hogy 
határozza meg a védelem hiányosságait és 
a munkaerő-kölcsönzés keretében történő 
munkavégzésről szóló 2008/104/EK 
irányelv lehetséges szükséges 
felülvizsgálatát a kölcsönmunka-
szerződéssel dolgozók tisztességes munka- 
és foglalkoztatási feltételeinek, valamint 
az munkaerő-kölcsönzés tisztességes 
versenyének biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 159
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat az uniós szabályok és a 
nemzeti hatóságok koordinációjának 
továbbfejlesztésére az adócsalás 
felderítésének megkönnyítése érdekében; 
ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek javaslatot egy kötelező 
érvényű cselekvési tervre az adócsalás 
elleni küzdelem érdekében;

Or. en

Módosítás 160
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3d. felhívja a tagállamokat, hogy 
tiltsák meg az alvállalkozásba adást annak 
érdekében, hogy a munkáltatók 
vállaljanak közvetlen felelősséget 
munkavállalóikért, minimalizálják a 
munkavállalók munkahelyi forgalmát, 
ahol a közegészségügyre súlyos veszély áll 
fenn, és vessenek véget a bizonytalan 
szerződések alkalmazásának;

Or. en

Módosítás 161
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. ösztönzi a Bizottságot, hogy a 
közzétett adatokat egészítse ki az IMI, a 
SOLVIT, a ChAP és más releváns 
forrásokból származó releváns adatokkal;

Or. en

Módosítás 162
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3e. hangsúlyozza, hogy az egységes 
piac előmozdítása, beleértve a 
szolgáltatások és a személyek szabad 
mozgását is, rendkívül fontos a Covid19 
okozta gazdasági válság kezeléséhez; 
sürgeti az összes tagállamot, hogy 
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enyhítse az egységes piacon belüli szabad 
mozgás aránytalan és indokolatlan 
korlátozásait

Or. en


