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Módosítás 1
Evelyne Gebhardt, Sándor Rónai, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel, Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Maria Grapini

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló irányelv kifejezetten 
arra törekszik, hogy a munkaerőpiaci 
igények és készségek Unió-szerte történő 
összehangolása érdekében kiaknázza az 
Unión belüli mobilitást azáltal, hogy 
bizonyos szakmákban dolgozó 
munkavállalók számára megkönnyíti a 
különböző tagállamokban való 
elhelyezkedést;

A. mivel a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló irányelv arra törekszik, 
hogy lehetővé tegye a szakemberek 
számára, hogy Unió-szerte 
dolgozhassanak vagy letelepedhessenek, 
valamint, hogy bizonyos szakmákban 
dolgozó munkavállalók számára 
megkönnyítsék a különböző tagállamokban 
való elhelyezkedést;

Or. en

Módosítás 2
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló irányelv elősegíti a 
munkaerő Unión belüli mobilitását, a 
szolgáltatási irányelv pedig megvalósítja a 
szolgáltatások szabad mozgását, azonban 
a szolgáltatások és szakemberek egységes 
piacának teljes potenciálja még tovább 
növelhető és fejleszthető, a szolgáltatások 
és szakemberek szabad mozgásának 
akadályai pedig felszámolhatók;

Or. en
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Módosítás 3
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a munkavállalók szabad 
mozgása az Európai Unió egyik alapelve, 
minden polgár joga, és elengedhetetlen a 
belső piac megfelelő működéséhez; mivel 
a munkavállalói mobilitásnak nemcsak 
szabadnak, hanem méltányosnak és 
szilárd jogokkal alátámasztottnak is kell 
lennie, a valóban egyenlő 
versenyfeltételek megteremtésének 
érdekében;

Or. en

Módosítás 4
Dan-Ştefan Motreanu

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a különféle szabályozási 
döntések európai és nemzeti szinten 
egyaránt, a vonatkozó irányelvek 
tökéletlen és nem megfelelő átültetése, a 
túlzott követelmények, a világos szabályok 
hiánya és a szétaprózottság akadályokat 
gördítenek a munkavállalók és 
szolgáltatások szabad mozgásának teljes 
körű kihasználása elé;

Or. en

Módosítás 5
Jordi Cañas
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Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a készségek és képesítések 
kölcsönös elismerése kulcsfontosságú a 
mobilitás, az egész életen át tartó tanulás 
és a karrierlehetőségek mindenki számára 
való támogatásához Unió-szerte, többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára, hozzájárulnak a szolgáltatások 
szabad mozgásához az egységes piacon;

Or. en

Módosítás 6
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az európai szakmai kártya 
erősíti a biztonságos szakmai mobilitást és 
keretet biztosít az képesítések egyszerűbb, 
gyorsabb és átláthatóbb elismeréséhez;

Or. en

Módosítás 7
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a munkavállalók és 
szolgáltatások szabad mozgása 
nélkülözhetetlen egy jól működő egységes 
piachoz;
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Or. en

Módosítás 8
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a Covid19-válság példátlan 
gazdasági válságot okozott, valamint az 
egységes piac teljes potenciáljának 
kihasználása és a munkavállalók és 
szolgáltatások szabad mozgásának 
növelése – a szakmai képesítések 
kölcsönös elismerésének és a 
szolgáltatások biztosítása szabadságának 
a szolgáltatási irányelv keretében történő 
teljes körű kihasználása révén – 
elősegítheti a helyreállítási folyamatot és 
fellendítheti a gazdaságot a válságot 
követően;

Or. en

Módosítás 9
Dan-Ştefan Motreanu

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a Tanács javaslatot fogadott 
el a szabad mozgás Covid19-
világjárványra való reagálásként történő 
korlátozásának összehangolt 
megközelítésére vonatkozóan, amely a 
szabad mozgás átláthatóságának és 
kiszámíthatóságának növelését célozza 
Unió-szerte mind a polgárok, mind a 
vállalkozások számára; 
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Or. en

Módosítás 10
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a szolgáltatási irányelv, a 
szakmai képesítések elismeréséről szóló 
irányelv és az arányossági tesztről szóló 
irányelv lefektette azokat a 
rendelkezéseket, amelyek biztosítják a 
belső piac megfelelő működését, miközben 
garantálják a munkavállalók és 
fogyasztók magas szintű védelmét;

Or. en

Módosítás 11
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel a különféle szabályozási 
döntések – európai és nemzeti szinten 
egyaránt –, a vonatkozó irányelvek 
tökéletlen és nem megfelelő átültetése, a 
túlzott követelmények, a világos szabályok 
hiánya és a szétaprózottság akadályokat 
gördítenek a munkavállalók és 
szolgáltatások szabad mozgásának teljes 
körű kihasználása elé;

Or. en
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Módosítás 12
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel egy magas társadalmi és 
környezeti normákkal, minőségi 
szolgáltatásokkal és tisztességes 
versennyel rendelkező egységes piac 
minden érdekelt fél érdekét szolgálja;

Or. en

Módosítás 13
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Véleménytervezet
A d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ad. mivel 2020 márciusában a 
Bizottság közzétette a Covid19 a 
munkavállalók szabad mozgáshoz való 
jogának gyakorlására vonatkozó 
iránymutatásait, amely meghatározza a 
hatékony belső határigazgatás integrált 
megközelítésére vonatkozó szükséges 
elveket a népegészségügy védelmének 
érdekében, a belső piac integritásának 
megtartása mellett;

Or. en

Módosítás 14
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
A d preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ad. mivel a Covid19-világjárvány által 
okozott válság gazdasági helyreállításának 
az európai zöld megállapodás által 
meghatározott iránymutatások szerint kell 
történnie, és nem a társadalom vagy a 
munkavállalók jogainak rovására;

Or. en

Módosítás 15
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Véleménytervezet
A e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ae. mivel a Tanács javaslatot fogadott 
el a szabad mozgás Covid19-
világjárványra való reagálásként történő 
korlátozásának összehangolt 
megközelítésére vonatkozóan, amely a 
szabad mozgás átláthatóságának és 
kiszámíthatóságának növelését célozza 
Unió-szerte mind a polgárok, mind a 
vállalkozások számára;

Or. en

Módosítás 16
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
egészségügyi válságban a munkavállalók 
szabad mozgása az egészségügyi 

1. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
egészségügyi válságban a munkavállalók 
szabad mozgása, nem csak az 
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szolgáltatások területén egyértelműen 
bizonyítja a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló irányelv előnyeit;

egészségügyi szolgáltatások területén, 
egyértelműen bizonyítja a munkavállalók 
Unió-szerte való szabad mozgásának 
előnyeit, és kéri ennek a szabad 
mozgásnak a jogok által való megfelelő 
támogatását munkakörülményeik, 
egészségük és biztonságuk védelmének 
érdekében, különös tekintettel a szezonális 
és a határt átlépő munkavállalókra; 
hangsúlyozza továbbá, hogy a szociális 
jogokhoz, például a 
társadalombiztosításhoz való hozzáférésre, 
többek között a jogok exportjára 
vonatkozó, meglévő jogszabályokat 
tiszteletben kell tartani, amikor a 
munkavállalók a szabad mozgáshoz való 
jogukat gyakorolják;

Or. en

Módosítás 17
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
egészségügyi válságban a munkavállalók 
szabad mozgása az egészségügyi 
szolgáltatások területén egyértelműen 
bizonyítja a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló irányelv előnyeit;

1. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
egészségügyi válságban a munkavállalók 
szabad mozgása az egészségügyi 
szolgáltatások területén egyértelműen 
bizonyítja a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló irányelv előnyeit, 
különös tekintettel digitális elemeire és a 
munkaerő mobilitásának biztosításában 
bizonyított hatékonyságára1a; kéri azon 
szakmák listájának további bővítését, 
amelyek az európai szakmai kártya 
keretén belül szabályozhatók, gyors és 
kevésbé körülményes módot kínálva a 
képesítések elismerésére az európai 
munkavállalók számára;
__________________
1a Koumenta, M. és Pagliero, M., 
Measuring Prevalence and Labour 
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Market Impacts of Occupational 
Regulation in the EU, 2016, 88. o.

Or. en

Módosítás 18
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
egészségügyi válságban a munkavállalók 
szabad mozgása az egészségügyi 
szolgáltatások területén egyértelműen 
bizonyítja a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló irányelv előnyeit;

1. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
egészségügyi válságban a munkavállalók 
szabad mozgása az egészségügyi 
szolgáltatások területén egyértelműen 
bizonyítja a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló irányelv előnyeit; 
emlékeztet arra, hogy a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló irányelv 
célja, hogy támogassa a szakembereket 
szolgáltatásaik Európa-szerte való 
biztosításában, miközben garantálja a 
fogyasztók és polgárok megnövelt szintű 
védelmét, amely különösen fontos a 
világjárvány okozta válsághelyzetben;

Or. en

Módosítás 19
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
egészségügyi válságban a munkavállalók 
szabad mozgása az egészségügyi 
szolgáltatások területén egyértelműen 
bizonyítja a szakmai képesítések 

1. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
egészségügyi válságban a munkavállalók 
szabad mozgása az egészségügyi 
szolgáltatások területén egyértelműen 
bizonyítja a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló irányelv előnyeit; mivel 
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elismeréséről szóló irányelv előnyeit; ugyanakkor a jelen válsághelyzet 
rávilágított meglévő hiányosságokra és 
súlyosbította azokat a kiküldött 
munkavállalók védelmével kapcsolatban, 
a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó 
keretrendszerben;

Or. en

Módosítás 20
Maria Grapini

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
egészségügyi válságban a munkavállalók 
szabad mozgása az egészségügyi 
szolgáltatások területén egyértelműen 
bizonyítja a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló irányelv előnyeit;

1. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
egészségügyi válságban a munkavállalók 
szabad mozgása az egészségügyi 
szolgáltatások területén egyértelműen 
bizonyítja a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló irányelv előnyeit, 
miközben rámutat e megállapodások 
hiányosságaira;

Or. ro

Módosítás 21
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy nagyon fontos 
a munkavállalók és a szolgáltatások 
szabad mozgása a Covid19-világjárvány 
által okozott recesszió és megnövekedett 
munkanélküliségi ráták leküzdéséhez, 
megismétli, hogy az egységes piacon 
meglévő akadályok további felszámolása 
nélkülözhetetlen lehetőségeinek teljes 
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körű kihasználásához; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy a Bizottság által javasolt 
gazdaságélénkítési tervnek nincsenek 
ambiciózus céljai a munkavállalók és a 
szolgáltatások mozgása terén, és, hogy 
nem ismeri el teljes mértékben ennek a 
gazdasági talpraállás eszközeként betöltött 
szerepét;

Or. en

Módosítás 22
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy egyes 
tagállamoknak a Covid19 miatt az utazási 
korlátozások okozta válságra vonatkozó 
legutóbbi döntései mind a polgárok, mind 
a vállalkozások számára bizonytalanságot 
teremtettek, különös tekintettel a határt 
átlépő munkavállalókra; kéri ezért a 
Bizottságot és a tagállamokat az ilyen 
intézkedések összehangolására a jövőbeli 
hullámokra való felkészülés, valamint a 
munkavállalók biztonságos mobilitásának 
biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 23
Jordi Cañas

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
munkavállalók és a szolgáltatások szabad 
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mozgására vonatkozó uniós szabályok 
összehangolt és hatékony alkalmazásának 
garantálására a Covid19-világjárvánnyal 
összefüggésben, mind a vállalkozások, 
mind a fogyasztók védelmének érdekében, 
valamint az innováció és versenyképesség 
igazságos és kiegyensúlyozott 
körülmények mellett történő 
stimulálásának érdekében, támogatva az 
egységes piac elveit;

Or. en

Módosítás 24
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az 
egészségügyi szakemberek és gondozók 
zavartalan mobilitását lehetőség szerint 
biztosítani kell, szem előtt tartva a 
Covid19-világjárvány által támasztott és a 
jövőbeli demográfiai kihívásokat;

Or. en

Módosítás 25
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. üdvözli a Bizottság 
minimálbérekről szóló jogalkotási 
javaslatát, amely megerősítheti az Unió 
egységes piacát, különösen a szolgáltatási 
ágazatban, és lehetővé teheti az egyenlő 
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versenyfeltételeket;

Or. en

Módosítás 26
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálja, hogy a hatályos 
jogszabályok nem megfelelő nemzeti 
végrehajtása továbbra is súlyosan 
akadályozza a munkavállalók Unión belüli 
szabad mobilitását, ami hátrányosan érinti 
a munkavállalókat és az európai gazdaság 
egészét;

2. sajnálja, hogy a hatályos 
jogszabályok nem megfelelő nemzeti 
végrehajtása továbbra is súlyosan 
akadályozza a munkavállalók Unión belüli 
szabad mobilitását és jogaik hatékony 
védelmét, ami hátrányosan érinti a 
munkavállalókat és az európai gazdaság 
egészét; hangsúlyozza azonban, hogy a 
munkavállalók szabad mozgásának 
választásnak, és nem a gazdasági nyomás 
eredményének kell lennie;

Or. en

Módosítás 27
Sándor Rónai, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálja, hogy a hatályos 
jogszabályok nem megfelelő nemzeti 
végrehajtása továbbra is súlyosan 
akadályozza a munkavállalók Unión belüli 
szabad mobilitását, ami hátrányosan érinti 
a munkavállalókat és az európai gazdaság 
egészét;

2. hangsúlyozza, hogy a 
munkavállalóknak lehetőségük van az 
Unión belüli szabad mozgásra; 
ugyanakkor sajnálja, hogy a jelen 
jogszabályok nem megfelelő nemzeti 
végrehajtása és érvényesítése továbbra is 
negatív hatással van a munkavállalók 
Unión belüli szabad mobilitására és az 
európai gazdaság egészét;
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Or. en

Módosítás 28
Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálja, hogy a hatályos 
jogszabályok nem megfelelő nemzeti 
végrehajtása továbbra is súlyosan 
akadályozza a munkavállalók Unión belüli 
szabad mobilitását, ami hátrányosan érinti 
a munkavállalókat és az európai gazdaság 
egészét;

2. sajnálja, hogy a hatályos 
jogszabályok tökéletlen nemzeti 
végrehajtása továbbra is akadályozza a 
munkavállalók Unión belüli szabad 
mobilitását;

Or. en

Módosítás 29
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálja, hogy a hatályos 
jogszabályok nem megfelelő nemzeti 
végrehajtása továbbra is súlyosan 
akadályozza a munkavállalók Unión belüli 
szabad mobilitását, ami hátrányosan érinti 
a munkavállalókat és az európai gazdaság 
egészét;

2. kéri a tagállamokat a hatályos 
jogszabályok teljes körű végrehajtására és 
jobb érvényesítésére, hogy biztosítsák a 
munkavállalók Unión belüli szabad 
mobilitását, ami előnyösen érinti a 
munkavállalókat, a polgárokat és az 
európai gazdaság egészét;

Or. en

Módosítás 30
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálja, hogy a hatályos 
jogszabályok nem megfelelő nemzeti 
végrehajtása továbbra is súlyosan 
akadályozza a munkavállalók Unión belüli 
szabad mobilitását, ami hátrányosan érinti 
a munkavállalókat és az európai gazdaság 
egészét;

2. sajnálja, hogy a hatályos 
jogszabályok nem megfelelő nemzeti 
végrehajtása továbbra is súlyosan 
akadályozza a munkavállalók Unión belüli 
szabad mobilitását, ami hátrányosan érinti 
a munkavállalókat és az európai gazdaság 
egészét; sürgeti a tagállamokat, hogy 
tartózkodjanak a piacaik igazságos 
versennyel szembeni védelme érdekében 
történő túlszabályozástól; rámutat az 
uniós jog tagállamok általi harmonizált 
értelmezésének hiányára, például a 
nemrégiben módosított, a munkavállalók 
kiküldetéséről szóló (EU) 2018/957 
irányelv esetében, amely a jogi 
egyértelműség hiányához és bürokratikus 
terhekhez vezet a több tagállamban 
szolgáltatást biztosító vállalatok esetében;

Or. en

Módosítás 31
Maria Grapini

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálja, hogy a hatályos 
jogszabályok nem megfelelő nemzeti 
végrehajtása továbbra is súlyosan 
akadályozza a munkavállalók Unión belüli 
szabad mobilitását, ami hátrányosan érinti 
a munkavállalókat és az európai gazdaság 
egészét;

2. sajnálja, hogy a hatályos 
jogszabályok nem megfelelő nemzeti 
végrehajtása továbbra is súlyosan 
akadályozza a munkavállalók Unión belüli 
szabad mobilitását, ami hátrányosan érinti 
a munkavállalókat és az európai gazdaság 
egészét, rámutatva arra, hogy a 
munkavállalók ugyanabban a 
munkakörben és ugyanazokkal a 
felelősségekkel különböző bánásmódban 
részesülnek;

Or. ro
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Módosítás 32
Andreas Schwab, Krzysztof Hetman

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálja, hogy a hatályos 
jogszabályok nem megfelelő nemzeti 
végrehajtása továbbra is súlyosan 
akadályozza a munkavállalók Unión belüli 
szabad mobilitását, ami hátrányosan érinti 
a munkavállalókat és az európai gazdaság 
egészét;

2. sajnálja, hogy a hatályos 
jogszabályok nem megfelelő nemzeti 
végrehajtása továbbra is súlyosan 
akadályozza a munkavállalók Unión belüli 
szabad mobilitását, ami hátrányosan érinti 
a munkavállalókat és az európai gazdaság 
egészét, valamint kéri az Európai 
Bizottságot, hogy indítsanak 
kötelezettségszegési eljárásokat, 
amennyiben szükséges;

Or. en

Módosítás 33
Jordi Cañas

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet az európai szakmai 
kártya uniós jogszabály1a keretében 
történt bevezetésére, az elismerések körüli 
adminisztratív terhek csökkentésének, 
valamint bizonyos szakmák képesítés-
elismerési rendszerének további javítása 
érdekében; megjegyzi a szakemberek 
tagállamok közötti mobilitásának 
javításában betöltött hatékony szerepét1b, 
és úgy véli, hogy a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia, megvalósítható-e az európai 
szakmai kártya használatának 
kiterjesztése a meglévő jogtalan korlátok 
kezelésének érdekében, amelyek a 
polgárokat munkalehetőségektől, a 
fogyasztókat választási lehetőségektől, a 
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vállalkozókat pedig lehetőségektől fosztják 
meg az egységes piacon;
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2005. szeptember 7-i, a 2013/55/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 
(2013. november 20.) módosított 
2005/36/EK irányelve
1b A Bizottság jelentése az Európai 
Parlamentnek, a Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 
és a belső piaci információs rendszer 
keretében történő igazgatási 
együttműködésről szóló 1024/2012/EU 
rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról 
szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
által bevezetett bizonyos új elemek 
végrehajtásáról

Or. en

Módosítás 34
Clara Ponsatí Obiols

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. sajnálja a tényt, hogy azok a 
munkavállalók, akik az Unión belül 
mozognak és a szociális biztonsági 
koordináció szabályai alá esnek, olyan 
jelentős adminisztratív terhekkel és 
problémákkal szembesülnek, mint például 
a járulékaikat és jogosultságaikat érintő 
bizonytalanság, valamint az adatcsere és 
az intézmények közötti koordináció 
hiánya, amelyek kihatnak a 
munkavállalók szabad mozgására; kéri a 
tagállamokat, hogy növeljék az érintett 
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hatóságok közötti adminisztratív 
együttműködés mértékét, valamint kéri a 
Bizottságot, hogy segítse elő és támogassa 
az ilyen együttműködést; továbbá kéri a 
szociális biztonsági koordinációról szóló 
szabályok módosítását és korszerűsítését;

Or. en

Módosítás 35
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. sajnálja a szolgáltatások 
mobilitására vonatkozó információkhoz 
való elégtelen hozzáférést; hangsúlyozza, 
hogy az egységes hivatalos nemzeti 
weboldalakon elérhető információk 
gyakran csak kevés nyelven elérhetők és 
korlátozottak; hangsúlyozza, hogy a 
belföldi kollektív megállapodásokról szóló 
információkhoz való hozzáférés 
különösen nehéz; kéri az érdekelt európai 
és nemzeti hatóságokat, hogy tegyenek 
megfelelő lépéseket az egységes hivatalos 
nemzeti weboldalak számára való 
egységes sablondokumentumok 
létrehozása felé, valamint hogy tegyék 
azokat a fenntartható fejlődési célokkal 
összeegyeztethetővé, hogy megkönnyítsék 
a megfelelő információkhoz való 
hozzáférést a tagállamok között;

Or. en

Módosítás 36
Evelyne Gebhardt, Sándor Rónai, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Petra Kammerevert, Marc Angel, Christel Schaldemose, Maria Grapini

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. sajnálja, hogy az Európai 
Bizottság nem használja ki teljeskörűen a 
kezdeményezések nyújtotta lehetőségeket, 
például az európai szakmai kártyát, 
ahogyan azt a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló irányelv előírja; kéri 
ezért az Európai Bizottságot, hogy 
terjessze ki az európai szakmai kártyát 
további szakmákra, mivel az előnyös 
lehetőséget kínál az olyan szakemberek 
számára, akik ideiglenesen vagy 
állandóan más tagállamban kívánnak 
dolgozni;

Or. en

Módosítás 37
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy a 
szabályozott szakmák a munkaerő akár 
22%-át is kiteszik az Unióban, és sok 
nélkülözhetetlen ágazatot lefednek, 
például az egészségügyi és szociális 
szolgáltatásokat, az üzleti szolgáltatásokat, 
az építőipart, a hálózati szolgáltatásokat, a 
közlekedést, az idegenforgalmat, az 
ingatlanszolgáltatásokat, a 
közszolgáltatást és az oktatást1a;
__________________
1a A8-0401/2017.

Or. en
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Módosítás 38
Sándor Rónai, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy bár egy 
bizonyos szakma szabályozása a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, 
tiszteletben kell tartaniuk a 
megkülönböztetésmentesség és az 
arányosság elvének kereteit, amint azt az 
arányossági tesztről szóló irányelv 
kifejezetten előírja;

3. hangsúlyozza, hogy a szakmák 
szabályozása sokszor elengedhetetlen az 
olyan közérdekek célkitűzéseinek védelme 
érdekében, mint a közbiztonság, 
közegészségügy, fogyasztóvédelem vagy a 
környezetvédelem, valamint hogy a 
dereguláció nem lehet célja a szakmák 
uniós szintű jövőbeli szabályozásának; 
emlékeztet azonban arra, hogy annak 
érdekében, hogy a szabályozás igazságos 
legyen a szakemberekkel szemben és 
lehetővé tegye az Unión belüli mobilitást, 
a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk 
a megkülönböztetésmentesség és az 
arányosság elvének kereteit, valamint 
átláthatónak kell lenniük az alkalmazott 
szabályokat illetően, amint azt az 
arányossági tesztről szóló irányelv 
kifejezetten előírja; bátorítja a 
tagállamokat a más tagállamokkal való 
információcserére az irányelvet érintő 
kérdésekkel kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 39
Maria Grapini

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy bár egy 
bizonyos szakma szabályozása a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, 
tiszteletben kell tartaniuk a 
megkülönböztetésmentesség és az 
arányosság elvének kereteit, amint azt az 

3. hangsúlyozza, hogy bár egy 
bizonyos szakma szabályozása a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, 
tiszteletben kell tartaniuk a nemi, vallási, 
faji, etnikai és életkoralapú 
megkülönböztetésmentesség és az 
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arányossági tesztről szóló irányelv 
kifejezetten előírja;

arányosság elvének kereteit, amint azt az 
arányossági tesztről szóló irányelv 
kifejezetten előírja;

Or. ro

Módosítás 40
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy bár egy 
bizonyos szakma szabályozása a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, 
tiszteletben kell tartaniuk a 
megkülönböztetésmentesség és az 
arányosság elvének kereteit, amint azt az 
arányossági tesztről szóló irányelv 
kifejezetten előírja;

3. hangsúlyozza, hogy a szakmákhoz 
való hozzáférés és azok gyakorlása 
szükséges és jogszerű lehet a közérdek, 
valamint a munkavállalók és fogyasztók 
védelmének érdekében;

Or. en

Módosítás 41
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy bár egy 
bizonyos szakma szabályozása a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, 
tiszteletben kell tartaniuk a 
megkülönböztetésmentesség és az 
arányosság elvének kereteit, amint azt az 
arányossági tesztről szóló irányelv 
kifejezetten előírja;

3. hangsúlyozza, hogy bár egy 
bizonyos szakma szabályozása a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, 
tiszteletben kell tartaniuk a 
megkülönböztetésmentesség és az 
arányosság elvének kereteit, amint azt az 
arányossági tesztről szóló irányelv 
kifejezetten előírja; kéri a Bizottságot, 
hogy nyújtson strukturált segítséget, és 
adjon útmutatást a tagállamoknak arról, 
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hogy miként kell végrehajtani a 
szolgáltatások új nemzeti szabályozásának 
előzetes arányossági vizsgálatát az 
arányossági tesztről szóló irányelv szerint;

Or. en

Módosítás 42
Dan-Ştefan Motreanu

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy bár egy 
bizonyos szakma szabályozása a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, 
tiszteletben kell tartaniuk a 
megkülönböztetésmentesség és az 
arányosság elvének kereteit, amint azt az 
arányossági tesztről szóló irányelv 
kifejezetten előírja;

3. hangsúlyozza, hogy bár egy 
bizonyos szakma szabályozása a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, 
tiszteletben kell tartaniuk a 
megkülönböztetésmentesség és az 
arányosság elvének kereteit, amint azt az 
arányossági tesztről szóló irányelv 
kifejezetten előírja; kéri a Bizottságot, 
hogy nyújtson strukturált segítséget, és 
adjon útmutatást a tagállamoknak arról, 
hogy miként kell végrehajtani a 
szolgáltatások új nemzeti szabályozásának 
előzetes arányossági vizsgálatát az 
arányossági tesztről szóló irányelv szerint;

Or. en

Módosítás 43
Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy bár egy 
bizonyos szakma szabályozása a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, 
tiszteletben kell tartaniuk a 
megkülönböztetésmentesség és az 

3. hangsúlyozza, hogy bár egy 
bizonyos szakma szabályozása a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, 
tiszteletben kell tartaniuk a 
megkülönböztetésmentesség és az 
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arányosság elvének kereteit, amint azt az 
arányossági tesztről szóló irányelv 
kifejezetten előírja;

arányosság elvének kereteit, amint azt az 
arányossági tesztről szóló irányelv 
kifejezetten előírja; sajnálja, hogy az 
arányosságra vonatkozó értékelés ritkán 
kerül elvégzésre; kéri a Bizottságot az 
arányosság koncepciójának pontosabb 
meghatározására, valamint hogy 
alkalmazásához biztosítson gyakorlati 
iránymutatásokat a tagállamok számára;

Or. en

Módosítás 44
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy bár egy 
bizonyos szakma szabályozása a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, 
tiszteletben kell tartaniuk a 
megkülönböztetésmentesség és az 
arányosság elvének kereteit, amint azt az 
arányossági tesztről szóló irányelv 
kifejezetten előírja;

3. hangsúlyozza, hogy bár egy 
bizonyos szakma szabályozása a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, 
tiszteletben kell tartaniuk a 
megkülönböztetésmentesség és az 
arányosság elvének kereteit, amint azt az 
arányossági tesztről szóló irányelv 
kifejezetten előírja; míg ugyanakkor 
elismeri a közérdekű célok alapján történő 
szabályozást is;

Or. en

Módosítás 45
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri a tagállamokat, hogy 
csökkentsék a bürokratikus akadályokat, 
valamint hogy amilyen gyorsan csak 
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lehet, tegyék lehetővé a határokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
dokumentumok elektronikus igénylését, 
valamint hogy segítsék elő a 
munkavállalók határokon átnyúló 
tevékenységeit a szabályozott 
szakmákban;

Or. en

Módosítás 46
Dan-Ştefan Motreanu

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri a tagállamokat, hogy 
csökkentsék a bürokratikus akadályokat, 
valamint hogy amilyen gyorsan csak 
lehet, tegyék lehetővé a határon átnyúló 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
dokumentumok elektronikus igénylését, 
valamint hogy segítsék elő a 
munkavállalók határokon átnyúló 
tevékenységeit a szabályozott 
szakmákban; 

Or. en

Módosítás 47
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy míg bizonyos 
tényezők a tagállamok hatáskörébe 
tartoznak, addig az Unió felelőssége az 
olyan szociális dömping és gyakorlatok 
kezelése, amelyek negatív 
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következményekkel járhatnak a 
munkavállalók társadalmi biztonságára 
nézve;

Or. en

Módosítás 48
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. figyelembe veszi, hogy a szakmai 
képesítésekről szóló irányelv által inspirált 
harmonizáció több szakma esetében is 
sikeres volt; továbbá kijelenti, hogy a 
tagállamoknak át kell gondolniuk és össze 
kell hangolniuk az egyes tevékenységekbe 
vagy szakmákba való belépéssel és azok 
gyakorlásával kapcsolatos 
követelményekre vonatkozó szabályokat;

Or. en

Módosítás 49
Dan-Ştefan Motreanu

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. figyelembe veszi, hogy a szakmai 
képesítésekről szóló irányelv által inspirált 
harmonizáció több szakma esetében is 
sikeres volt; továbbá kijelenti, hogy a 
tagállamoknak át kell gondolniuk és össze 
kell hangolniuk az egyes tevékenységekbe 
vagy szakmákba való belépéssel és azok 
gyakorlásával kapcsolatos 
követelményekre vonatkozó szabályokat;
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Or. en

Módosítás 50
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc 
Angel, Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. elítéli egyes vállalatok 
gyakorlatait, amelyekkel kihasználják a 
tényt, hogy bizonyos tagállamokban 
alacsonyabb az átlagkereset, mivel a 
munkabér kulcsfontosságú eleme a 
munkakörülményeknek;

Or. en

Módosítás 51
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. hangsúlyozza, hogy a 2020-as 
egységes piaci eredménytábla szerint 
további fejlesztésekre van szükség a 
szakemberek szabad mozgásának 
biztosítása érdekében, különösen a 
szakképesítések elismerésének területén;

Or. en

Módosítás 52
Dan-Ştefan Motreanu

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3c. hangsúlyozza, hogy a 2020-as 
egységes piaci eredménytábla szerint 
további fejlesztésekre van szükség a 
szakemberek szabad mozgásának 
biztosítása érdekében, különösen a 
szakképesítések elismerésének területén;

Or. en

Módosítás 53
Evelyne Gebhardt, Sándor Rónai, Andreas Schieder, Petra Kammerevert, Christel 
Schaldemose

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a 
szolgáltatási irányelv és a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló irányelv a 
kölcsönös elismerés elvére épül a 
szolgáltatások szabad mozgásának 
megkönnyítése érdekében; felhívja a 
tagállamokat, hogy terjesszék ki a 
kölcsönös elismerést az oktatás több 
szintjére, és a lehető leghamarabb javítsák 
vagy vezessék be a szükséges eljárásokat;

4. emlékeztet arra, hogy a 
szolgáltatási irányelv a célország elvére 
épül és a magas minőségű szolgáltatások 
biztosítását célozza, és ezért a 
tagállamokat nem gátolhatják a szükséges 
követelmények előírásában a szolgáltatási 
tevékenység biztosítására vonatkozóan, 
valamint hogy a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló irányelv a kölcsönös 
elismerés elvére épül a szakemberek 
szabad mozgásának megkönnyítése 
érdekében; felhívja a tagállamokat, hogy 
terjesszék ki a kölcsönös elismerést az 
oktatás több szintjére, és a lehető 
leghamarabb javítsák vagy vezessék be a 
szükséges eljárásokat;

Or. en

Módosítás 54
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a 
szolgáltatási irányelv és a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló irányelv a 
kölcsönös elismerés elvére épül a 
szolgáltatások szabad mozgásának 
megkönnyítése érdekében; felhívja a 
tagállamokat, hogy terjesszék ki a 
kölcsönös elismerést az oktatás több 
szintjére, és a lehető leghamarabb javítsák 
vagy vezessék be a szükséges eljárásokat;

4. emlékeztet arra, hogy a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló irányelv a 
kölcsönös elismerés elvére épül a 
szolgáltatások szabad mozgásának 
megkönnyítése érdekében, valamint 
javasolja ennek az elvnek a szolgáltatási 
irányelvre való kiterjesztését; úgy véli, 
hogy a szakmai képesítések elismeréséről 
szóló irányelv V. mellékletének folyamatos 
frissítése, amely azoknak a képesítéseknek 
a listáját tartalmazza, amelyek 
megfelelnek a minimum 
követelményeknek, továbbra is az európai 
szakemberek javát szolgálja; felhívja a 
tagállamokat, hogy terjesszék ki a 
kölcsönös elismerést az oktatás több 
szintjére, és a lehető leghamarabb javítsák 
vagy vezessék be a szükséges eljárásokat;

Or. en

Módosítás 55
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a 
szolgáltatási irányelv és a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló irányelv a 
kölcsönös elismerés elvére épül a 
szolgáltatások szabad mozgásának 
megkönnyítése érdekében; felhívja a 
tagállamokat, hogy terjesszék ki a 
kölcsönös elismerést az oktatás több 
szintjére, és a lehető leghamarabb javítsák 
vagy vezessék be a szükséges eljárásokat;

4. emlékeztet arra, hogy a 
szolgáltatási irányelv és a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló irányelv a 
kölcsönös elismerés elvére épül a 
szolgáltatások szabad mozgásának 
megkönnyítése érdekében; felhívja a 
tagállamokat, hogy vizsgálják meg a 
kölcsönös elismerés kiterjesztésének 
lehetőségét az oktatás több szintjére, a 
nemzeti oktatási követelmények 
csökkentése nélkül, és a lehető 
leghamarabb javítsák vagy vezessék be a 
szükséges eljárásokat;

Or. en
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Módosítás 56
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a 
szolgáltatási irányelv és a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló irányelv a 
kölcsönös elismerés elvére épül a 
szolgáltatások szabad mozgásának 
megkönnyítése érdekében; felhívja a 
tagállamokat, hogy terjesszék ki a 
kölcsönös elismerést az oktatás több 
szintjére, és a lehető leghamarabb javítsák 
vagy vezessék be a szükséges eljárásokat;

4. emlékeztet arra, hogy a 
szolgáltatási irányelv és a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló irányelv az 
egyenlő bánásmód és a nemzetiségi 
alapon történő hátrányos 
megkülönböztetés tiltásának elvére épül; 
mivel a szolgáltatási irányelv lehetővé 
teszi a tagállamok számára, hogy 
korlátozzák a szolgáltatások szabadságát a 
közrenddel, a közbiztonsággal, a 
közegészségüggyel vagy a 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
okokból;

Or. en

Módosítás 57
Maria Grapini

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a 
szolgáltatási irányelv és a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló irányelv a 
kölcsönös elismerés elvére épül a 
szolgáltatások szabad mozgásának 
megkönnyítése érdekében; felhívja a 
tagállamokat, hogy terjesszék ki a 
kölcsönös elismerést az oktatás több 
szintjére, és a lehető leghamarabb javítsák 
vagy vezessék be a szükséges eljárásokat;

4. emlékeztet arra, hogy a 
szolgáltatási irányelv és a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló irányelv a 
kölcsönös elismerés elvére épül a 
szolgáltatások szabad mozgásának 
megkönnyítése érdekében; felhívja a 
tagállamokat, hogy terjesszék ki a 
kölcsönös elismerést az oktatás több 
szintjére, és a lehető leghamarabb javítsák 
vagy vezessék be, valamint 
kommunikálják a szükséges eljárásokat;

Or. ro



PE658.913v01-00 32/48 AM\1215391HU.docx

HU

Módosítás 58
Jordi Cañas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a 
szolgáltatási irányelv és a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló irányelv a 
kölcsönös elismerés elvére épül a 
szolgáltatások szabad mozgásának 
megkönnyítése érdekében; felhívja a 
tagállamokat, hogy terjesszék ki a 
kölcsönös elismerést az oktatás több 
szintjére, és a lehető leghamarabb javítsák 
vagy vezessék be a szükséges eljárásokat;

4. emlékeztet arra, hogy a 
szolgáltatási irányelv és a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló irányelv a 
kölcsönös elismerés elvére épül a 
szolgáltatások szabad mozgásának 
megkönnyítése érdekében; felhívja a 
tagállamokat, hogy terjesszék ki a 
kölcsönös elismerést az oktatás és képzés 
több szintjére, és a lehető leghamarabb 
javítsák vagy vezessék be a szükséges 
eljárásokat;

Or. en

Módosítás 59
Clara Ponsatí Obiols

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a 
szolgáltatási irányelv és a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló irányelv a 
kölcsönös elismerés elvére épül a 
szolgáltatások szabad mozgásának 
megkönnyítése érdekében; felhívja a 
tagállamokat, hogy terjesszék ki a 
kölcsönös elismerést az oktatás több 
szintjére, és a lehető leghamarabb javítsák 
vagy vezessék be a szükséges eljárásokat;

4. emlékeztet arra, hogy a 
szolgáltatási irányelv és a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló irányelv a 
kölcsönös elismerés elvére épül a 
szolgáltatások szabad mozgásának 
megkönnyítése érdekében; felhívja a 
tagállamokat, hogy terjesszék ki a 
kölcsönös elismerést az oktatás több 
szintjére, és a lehető leghamarabb javítsák 
vagy vezessék be a szükséges eljárásokat; 
továbbá kéri a tagállamokat, hogy 
hangolják össze és harmonizálják az 
Unión kívül szerzett képesítések 
elismerését, hogy ezek a képesítések 
hasonló elismerést élvezzenek az egységes 
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piacon belül mindenhol;

Or. en

Módosítás 60
Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a 
szolgáltatási irányelv és a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló irányelv a 
kölcsönös elismerés elvére épül a 
szolgáltatások szabad mozgásának 
megkönnyítése érdekében; felhívja a 
tagállamokat, hogy terjesszék ki a 
kölcsönös elismerést az oktatás több 
szintjére, és a lehető leghamarabb javítsák 
vagy vezessék be a szükséges eljárásokat;

4. emlékeztet arra, hogy a 
szolgáltatási irányelv és a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló irányelv a 
kölcsönös elismerés elvére épül a 
szolgáltatások szabad mozgásának 
megkönnyítése érdekében; felhívja a 
tagállamokat, hogy terjesszék ki a 
kölcsönös elismerést az oktatás több 
szintjére, és a lehető leghamarabb javítsák 
vagy vezessék be a szükséges eljárásokat; 
emlékeztet arra, hogy a célország elve 
nem volt része a szolgáltatási irányelvnek;

Or. en

Módosítás 61
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri a Bizottságot, hogy erősítse 
meg a tagállamok együttműködését és 
növelje a végrehajtási erőfeszítéseket, nem 
csak a szabad mozgás szabályozására, de 
a munkakörülményekre és a 
munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelmére vonatkozóan, a 
szociális jogok európai pillérével 
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összhangban;

Or. en

Módosítás 62
Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ösztönzi a Bizottságot, hogy teljes 
mértékben érvényesítse a meglévő 
szabályokat; kéri alternatív vitarendezési 
mechanizmusok értékelését és 
kötelezettségszegési eljárások gyors és 
szigorú alkalmazását minden olyan 
esetben, amikor a vonatkozó jogszabályok 
megsértését állapítják meg vagy aránytalan 
terheket vezetnek be;

5. kéri a Bizottságot, hogy ne lépje 
aránytalanul túl hatáskörét, valamint 
hogy a szubszidiaritás elvével 
összhangban adjon teret a tagállamok 
számára a munkavállalók és 
szolgáltatások szabad mozgására 
vonatkozó szakpolitikáik és jogszabályaik 
fejlesztésére; kéri alternatív vitarendezési 
mechanizmusok értékelését és 
kötelezettségszegési eljárások gyors és 
szigorú alkalmazását minden olyan 
esetben, amikor a vonatkozó jogszabályok 
megsértését állapítják meg vagy aránytalan 
nem szabályozási terheket vezetnek be;

Or. en

Módosítás 63
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ösztönzi a Bizottságot, hogy teljes 
mértékben érvényesítse a meglévő 
szabályokat; kéri alternatív vitarendezési 
mechanizmusok értékelését és 
kötelezettségszegési eljárások gyors és 
szigorú alkalmazását minden olyan 
esetben, amikor a vonatkozó jogszabályok 
megsértését állapítják meg vagy aránytalan 

5. ösztönzi a Bizottságot, hogy teljes 
mértékben érvényesítse a meglévő 
szabályokat, valamint hogy hozzanak 
gyors döntéseket a panaszokkal 
kapcsolatban, hogy biztosítsák a releváns 
problémák gyors kezelését és hatékony 
megoldását végfelhasználói szempontból; 
kéri alternatív vitarendezési 



AM\1215391HU.docx 35/48 PE658.913v01-00

HU

terheket vezetnek be; mechanizmusok értékelését és 
kötelezettségszegési eljárások gyors és 
szigorú alkalmazását minden olyan 
esetben, amikor a vonatkozó jogszabályok 
megsértését állapítják meg vagy aránytalan 
terheket vezetnek be;

Or. en

Módosítás 64
Evelyne Gebhardt, Sándor Rónai, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel, Petra Kammerevert, Christel Schaldemose, Maria Grapini

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ösztönzi a Bizottságot, hogy teljes 
mértékben érvényesítse a meglévő 
szabályokat; kéri alternatív vitarendezési 
mechanizmusok értékelését és 
kötelezettségszegési eljárások gyors és 
szigorú alkalmazását minden olyan 
esetben, amikor a vonatkozó jogszabályok 
megsértését állapítják meg vagy 
aránytalan terheket vezetnek be;

5. ösztönzi a Bizottságot, hogy teljes 
mértékben érvényesítse a meglévő 
szabályokat; kéri alternatív vitarendezési 
mechanizmusok értékelését és 
kötelezettségszegési eljárások alkalmazását 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 258. cikkével 
összhangban minden olyan esetben, 
amikor a vonatkozó jogszabályok 
megsértését állapítják meg vagy jogtalan 
terheket vezetnek be;

Or. en

Módosítás 65
Rasmus Andresen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ösztönzi a Bizottságot, hogy teljes 
mértékben érvényesítse a meglévő 
szabályokat; kéri alternatív vitarendezési 
mechanizmusok értékelését és 

5. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
működjön együtt a tagállamokkal a 
meglévő szabályok teljes körű 
végrehajtásának és érvényesítésének 
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kötelezettségszegési eljárások gyors és 
szigorú alkalmazását minden olyan 
esetben, amikor a vonatkozó jogszabályok 
megsértését állapítják meg vagy aránytalan 
terheket vezetnek be;

biztosítása érdekében; kéri alternatív 
vitarendezési mechanizmusok értékelését 
és kötelezettségszegési eljárások gyors és 
szigorú alkalmazását minden olyan 
esetben, amikor a vonatkozó jogszabályok 
megsértését állapítják meg vagy aránytalan 
és jogtalan terheket vezetnek be;

Or. en

Módosítás 66
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ösztönzi a Bizottságot, hogy teljes 
mértékben érvényesítse a meglévő 
szabályokat; kéri alternatív vitarendezési 
mechanizmusok értékelését és 
kötelezettségszegési eljárások gyors és 
szigorú alkalmazását minden olyan 
esetben, amikor a vonatkozó jogszabályok 
megsértését állapítják meg vagy aránytalan 
terheket vezetnek be;

5. ösztönzi a Bizottságot, hogy teljes 
mértékben és hatékonyan érvényesítse a 
meglévő szabályokat; kéri alternatív 
vitarendezési mechanizmusok értékelését 
és kötelezettségszegési eljárások gyors és 
szigorú alkalmazását minden olyan 
esetben, amikor a vonatkozó jogszabályok 
megsértését állapítják meg vagy aránytalan 
terheket vezetnek be;

Or. en

Módosítás 67
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megjegyzi, hogy a munkaerő és a 
szolgáltatások mobilitásának összetettsége 
megemelkedett az elmúlt években számos 
európai és nemzeti szabálynak 
köszönhetően; kéri a Bizottságot, hogy az 
adminisztratív terhek tekintetében 
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rendszeresen szűrjék a belső piacot, és 
számolják fel azokat; kéri a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy fordítsanak további 
erőforrásokat a SOLVIT-rendszer 
működésének fejlesztésére mint a 
tagállamok adminisztratív problémáinak 
gyors megoldására;

Or. en

Módosítás 68
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. bátorítja a tagállamokat, hogy 
működjenek együtt a határt átlépő 
munkavállalók munkavégzése 
folytonosságának garantálása érdekében 
a világjárvány okozta válsághelyzet során, 
figyelembe véve speciális helyzetüket, 
valamint a szolgáltatások és 
munkavállalók belső piacon belüli szabad 
mozgásának megőrzése érdekében a 
szabályozott szakmákban;

Or. en

Módosítás 69
Dan-Ştefan Motreanu

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. bátorítja a tagállamokat, hogy 
működjenek együtt a határt átlépő 
munkavállalók munkája 
folytonosságának garantálása érdekében 
a világjárvány okozta válsághelyzet során, 
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figyelembe véve speciális helyzetüket, 
valamint a szolgáltatások és 
munkavállalók belső piacon belüli szabad 
mozgásának megőrzése érdekében a 
szabályozott szakmákban;

Or. en

Módosítás 70
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Christel Schaldemose, Evelyne 
Gebhardt

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli a Bizottság 2021-es 
munkaprogramjában1a tett bejelentését az 
e-kártyáról szóló javaslatok1b 
visszavonásáról; sajnálja, hogy a 
szolgáltatási értesítési eljárásokról szóló 
javaslat1c nem került elfogadásra, mivel a 
Tanácsban nem sikerült megegyezésre 
jutni;
__________________
1a COM(2020) 690 final.
1b COM(2016)823 final 2016/0402 (COD) 
és COM(2016)824 final 2016/0403 
(COD).
1c COM(2016)821 final 2016/0398 (COD).

Or. en

Módosítás 71
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5b. megismétli, hogy a tagállamoknak 
a Tanács 2020. október 13-án elfogadott, 
a Covid19-világjárványra reagálva a 
szabad mozgás korlátozásának 
összehangolt megközelítéséről szóló 
ajánlásait kell követniük a belső piacon, 
valamint a munkavállalók és 
szolgáltatások szabad mozgásában 
bekövetkező bármilyen zavar 
elkerülésének érdekében;

Or. en

Módosítás 72
Jordi Cañas

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa 
az olyan eszközöket, mint az egyablakos 
ügyintézési pontok és az egységes digitális 
kapu, a tagállamokat pedig arra, hogy 
használják ezeket az eszközöket annak 
érdekében, hogy pontos és könnyen 
hozzáférhető tájékoztatást tudjanak 
nyújtani a munkavállalóknak, a 
fogyasztóknak és a vállalkozásoknak az 
egységes piacon belüli szabad mozgással 
kapcsolatos jogaikról és 
kötelezettségeikről.

6. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa 
az olyan eszközöket, mint az egyablakos 
ügyintézési pontok és az egységes digitális 
kapu, a tagállamokat pedig arra, hogy 
biztosítsák az ilyen eszközök hatékony 
használatához szükséges információk és 
online eljárások elérhetővé tételével 
kapcsolatos követelményeknek való 
megfelelést annak érdekében, hogy pontos 
és könnyen hozzáférhető tájékoztatást 
tudjanak nyújtani a munkavállalóknak, a 
fogyasztóknak és a vállalkozásoknak az 
egységes piacon belüli szabad mozgással 
kapcsolatos jogaikról és 
kötelezettségeikről, különös tekintettel a 
veszélyeztetett csoportokra, például a 
fogyatékossággal élő személyekre;

Or. en
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Módosítás 73
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa 
az olyan eszközöket, mint az egyablakos 
ügyintézési pontok és az egységes digitális 
kapu, a tagállamokat pedig arra, hogy 
használják ezeket az eszközöket annak 
érdekében, hogy pontos és könnyen 
hozzáférhető tájékoztatást tudjanak 
nyújtani a munkavállalóknak, a 
fogyasztóknak és a vállalkozásoknak az 
egységes piacon belüli szabad mozgással 
kapcsolatos jogaikról és 
kötelezettségeikről.

6. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa 
az olyan eszközöket, mint az egyablakos 
ügyintézési pontok és az egységes digitális 
kapu, és ahol szükséges, biztosítson 
iránymutatásokat, hogy segítse a 
tagállamokat az eljárások 
észszerűsítésében, különösen a kkv-k 
esetében; kéri a tagállamokat, hogy 
használják ezeket az eszközöket annak 
érdekében, hogy gyors, pontos és könnyen 
hozzáférhető tájékoztatást tudjanak 
nyújtani a munkavállalóknak, a 
fogyasztóknak és a vállalkozásoknak az 
egységes piacon belüli szabad mozgással 
kapcsolatos jogaikról és 
kötelezettségeikről;

Or. en

Módosítás 74
Sándor Rónai, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose, Marc Angel, Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa 
az olyan eszközöket, mint az egyablakos 
ügyintézési pontok és az egységes digitális 
kapu, a tagállamokat pedig arra, hogy 
használják ezeket az eszközöket annak 
érdekében, hogy pontos és könnyen 
hozzáférhető tájékoztatást tudjanak 
nyújtani a munkavállalóknak, a 
fogyasztóknak és a vállalkozásoknak az 
egységes piacon belüli szabad mozgással 

6. felhívja a Bizottságot, hogy a 
szolgáltatási irányelv előírásainak 
megfelelően erősítse meg az egyablakos 
ügyintézési pontokat és az egységes 
digitális kaput, a tagállamokat pedig arra, 
hogy használják az ilyen az eszközöket 
annak érdekében, hogy pontos és könnyen 
hozzáférhető tájékoztatást tudjanak 
nyújtani a munkavállalóknak, a 
fogyasztóknak és a vállalkozásoknak az 
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kapcsolatos jogaikról és 
kötelezettségeikről.

egységes piacon belüli szabad mozgással 
kapcsolatos jogaikról és 
kötelezettségeikről;

Or. en

Módosítás 75
Edina Tóth

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa 
az olyan eszközöket, mint az egyablakos 
ügyintézési pontok és az egységes digitális 
kapu, a tagállamokat pedig arra, hogy 
használják ezeket az eszközöket annak 
érdekében, hogy pontos és könnyen 
hozzáférhető tájékoztatást tudjanak 
nyújtani a munkavállalóknak, a 
fogyasztóknak és a vállalkozásoknak az 
egységes piacon belüli szabad mozgással 
kapcsolatos jogaikról és 
kötelezettségeikről.

6. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa 
az olyan eszközöket, mint az egyablakos 
ügyintézési pontok és az egységes digitális 
kapu, a tagállamokat pedig arra, hogy 
használják ezeket az eszközöket annak 
érdekében, hogy pontos és könnyen 
hozzáférhető tájékoztatást tudjanak 
nyújtani a munkavállalóknak, a 
fogyasztóknak és a vállalkozásoknak az 
egységes piacon belüli szabad mozgással 
kapcsolatos jogaikról és 
kötelezettségeikről; úgy gondolja, hogy 
tovább fejleszthető a belső piaci 
információs rendszer (IMI) is, például a 
nemzeti hatóságok munkájának 
megkönnyítése érdekében rendelkezésre 
álló funkciók bővítésével; kéri ezért a 
Bizottságot, hogy hozzon létre megfelelő 
támogatói struktúrákat a képzés és a 
technikai segítségnyújtás terén, annak 
érdekében, hogy a hatékonyság terén a 
rendszer valamennyi előnye 
megvalósulhasson;

Or. hu

Módosítás 76
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa 
az olyan eszközöket, mint az egyablakos 
ügyintézési pontok és az egységes digitális 
kapu, a tagállamokat pedig arra, hogy 
használják ezeket az eszközöket annak 
érdekében, hogy pontos és könnyen 
hozzáférhető tájékoztatást tudjanak 
nyújtani a munkavállalóknak, a 
fogyasztóknak és a vállalkozásoknak az 
egységes piacon belüli szabad mozgással 
kapcsolatos jogaikról és 
kötelezettségeikről.

6. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa 
az olyan eszközöket, mint az egyablakos 
ügyintézési pontok és az egységes digitális 
kapu, a tagállamokat pedig arra, hogy 
használják ezeket az eszközöket annak 
érdekében, hogy pontos és könnyen 
hozzáférhető tájékoztatást tudjanak 
nyújtani a munkavállalóknak, a 
fogyasztóknak és a vállalkozásoknak az 
egységes piacon belüli szabad mozgással 
kapcsolatos jogaikról és 
kötelezettségeikről; emlékeztet arra, hogy 
szükség van a közigazgatás 
korszerűsítésének felgyorsítására, hogy az 
képes legyen a polgárokkal és 
vállalkozásokkal folytatott kommunikációt 
digitálisan feldolgozni;

Or. en

Módosítás 77
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
6 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

1) sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen 
lépéseket az úgynevezett postafiókcégek 
ellen, amelyeket mesterségesen hoztak 
létre a fogadó országban alkalmazandó 
jogszabályok megkerülésére, 
egyértelműen sértve a letelepedés 
szabadságát;

Or. en

Módosítás 78
Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Maria da Graça Carvalho, Dan-Ştefan Motreanu, Romana Tomc
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Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékeztet arra, hogy a határokon 
átnyúló egészségügyi szolgáltatások az 
Európai Unió Bíróságának megállapítása 
szerint a szolgáltatásnyújtás 
szabadságának hatálya alá tartoznak; 
megjegyzi, hogy a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátásokról szóló irányelv is 
az EUMSZ 114. cikke alapján került 
elfogadásra; sajnálja, hogy a határokon 
átnyúló egészségügyi szolgáltatásokról 
szóló irányelv további akadályokat teremt 
a határokon átnyúló egészségügyi ellátás 
nyújtása szempontjából, összehasonlítva a 
Bíróságnak a szolgáltatások szabad 
mozgására vonatkozó, a Szerződés 
rendelkezéseit alkalmazó ítélkezési 
gyakorlatával; hangsúlyozza, hogy 
szükség van az ilyen további akadályok 
eltávolítására, hangsúlyozza, hogy a 
bevált gyakorlatok jobb koordinációja és 
előmozdítása a tagállamok között, 
valamint az egészségügyi szakemberek 
határokon átnyúló mobilitása előnyös és 
különösen fontos a Covid19-világjárvány 
idején;

Or. en

Módosítás 79
Dan-Ştefan Motreanu

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékeztet arra, hogy a határokon 
átnyúló egészségügyi szolgáltatások az 
Európai Unió Bíróságának megállapítása 
szerint a szolgáltatásnyújtás 
szabadságának hatálya alá tartoznak; 
megjegyzi, hogy a határokon átnyúló 
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egészségügyi ellátásokról szóló irányelv is 
az EUMSZ 114. cikke alapján került 
elfogadásra; sajnálja, hogy a határokon 
átnyúló egészségügyi szolgáltatásokról 
szóló irányelv további akadályokat teremt 
a határokon átnyúló egészségügyi ellátás 
nyújtása szempontjából, összehasonlítva a 
Bíróságnak a szolgáltatások szabad 
mozgására vonatkozó, a Szerződés 
rendelkezéseit alkalmazó ítélkezési 
gyakorlatával; hangsúlyozza, hogy 
szükség van az ilyen további akadályok 
eltávolítására, hangsúlyozza, hogy a 
bevált gyakorlatok jobb koordinációja és 
előmozdítása a tagállamok között, 
valamint az egészségügyi szakemberek 
határokon átnyúló mobilitása előnyös és 
különösen fontos a Covid19-világjárvány 
idején;

Or. en

Módosítás 80
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a munkaerő és 
a szolgáltatások növekvő arányú 
mobilitása miatt a digitalizáció 
elengedhetetlen; véleménye szerint a 
munkaerő és a szolgáltatások 
mobilitásának elősegítésére, valamint a 
különféle szociális biztonsági rendszerek 
közötti információk cseréjére kifejlesztett 
digitális eszközök, mint például a digitális 
A1 hordozható dokumentum-formátum, 
növelni fogják a munkavállalók védelmét, 
csökkenteni fogják az adminisztratív 
terheket és javítani fogják a tagállamok 
közötti együttműködést;

Or. en
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Módosítás 81
Andreas Schwab, Krzysztof Hetman

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a Bizottságot hogy biztosítsa 
minden, egy másik tagállam szolgáltatási 
piacának eléréséhez szükséges eljárás 
hatékony koordinálását, valamint a 
szolgáltatók megfelelő tájékoztatását a 
vonatkozó nemzeti szabályoknak való 
megfelelés érdekében, beleértve a 
tagállamok által az uniós jognak 
megfelelően alkalmazott foglalkoztatásra 
vonatkozó arányos feltételeket;

Or. en

Módosítás 82
Jordi Cañas

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri ezért az európai képesítési 
keretrendszer jobb előmozdítását, 
alkalmazását és érvényesítését egy, az 
Európai Unióban széles körben 
alkalmazott elismerési eszköz 
garantálásának érdekében;

Or. en

Módosítás 83
Maria Grapini

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)



PE658.913v01-00 46/48 AM\1215391HU.docx

HU

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a belső piac 
zavartalan működésének, valamint a 
szolgáltatások időben való biztosításának 
érdekében szükség van a munkavállalók 
Unión belüli szabad mozgása előtti 
akadályok megszüntetésére;

Or. ro

Módosítás 84
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. sürgeti a Bizottságot, hogy 
vezessenek be európai 
társadalombiztosítási azonosító jelet az 
igazságos munkakörülmények 
előmozdításának érdekében, ezáltal 
megvalósítva az „ugyanott egyenlő 
munkáért egyenlő bért” elvet;

Or. en

Módosítás 85
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. támogatja a Bizottságnak az 
egységes piaci szabályok végrehajtásának 
és érvényesítésének javítására vonatkozó 
hosszú távú cselekvési tervről szóló 
közleményét, különös tekintettel az alábbi 
javaslatokra: a SOLVIT mint az egységes 
piaci vitarendezési eszköz megerősítése, az 
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uniós jogszabályok átültetése során a 
Bizottság tevékenységének és 
támogatásának növelése a tagállamok 
felé, hogy biztosítsák a jogszabályok 
helyes és harmonizált értelmezését a belső 
piac egészében, az egységes digitális kapu 
keretében létrehozzanak egy egységes 
piaci akadálymentesítő eszközt, lehetővé 
téve a polgárok és a vállalatok számára a 
belső piaci jogaik gyakorlása közben 
általuk tapasztalt jogszabályi akadályok 
névtelen bejelentését; továbbá felhívja a 
figyelmet arra, hogy a Bizottságnak 
határozottan kell fellépnie a felfedezett 
akadályok kezelésének érdekében, mivel a 
múltban a problémák azonosítása 
önmagában gyakran csak kevés 
eredményt hozott; 

Or. en

Módosítás 86
Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. kéri a tagállamokat, hogy hajtsák 
végre a Bizottság frissített iránymutatását 
a munkavállalóknak a Covid19-
világjárvány idején történő szabad 
mozgásának gyakorlásáról annak 
érdekében, hogy lehetővé tegyék a 
munkavállalók, különös tekintettel a 
közlekedésben dolgozó munkavállalók, a 
határ menti ingázók, a kiküldött és 
idénymunkások, valamint a szolgáltatók 
határátlépését és a munkahelyükhöz való 
hozzáférést, kivéve, ha a korlátozások 
megfelelően indokoltak; kéri a 
Bizottságot, hogy aktívan gyűjtsön össze 
és átfogóan mutasson be minden releváns 
információt, beleértve az egészségügyi 
kötelezettségeket és korlátozásokat a 
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különböző tagállamokban;

Or. en


