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MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós jogszabályok jelentős 
része a belső piac működésének 
támogatását szolgálja. Ez különösen a 
versenyképességre, a szabványosításra, a 
fogyasztóvédelemre, a piacfelügyeletre és 
az élelmiszerlánc szabályozására 
vonatkozik, de az üzleti, kereskedelmi és 
pénzügyi tranzakciók szabályaira is, 
valamint a tisztességes verseny 
előmozdítására, amely a belső piac 
működéséhez elengedhetetlen egyenlő 
versenyfeltételeket teremti meg.

(3) Az uniós jogszabályok jelentős 
része a belső piac működésének 
támogatását szolgálja. Ez különösen a 
versenyképességre, a szabványosításra, a 
fogyasztóvédelemre, a piacfelügyeletre és 
az élelmiszerlánc szabályozására 
vonatkozik, de az üzleti, kereskedelmi és 
pénzügyi tranzakciók szabályaira is, 
valamint a tisztességes verseny 
előmozdítására, amely a belső piac 
működéséhez elengedhetetlen egyenlő 
versenyfeltételeket teremti meg azzal a 
céllal, hogy valamennyi uniós polgár javát 
szolgálja. Az uniós versenyszabályoknak 
való megfelelés nemcsak a tagállamokban 
betartandó jogi követelményt jelent, 
hanem magának a belső piacnak a 
működéséhez is alapvetően lényeges.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Számos uniós cselekvési program 
létezik jelenleg a vállalkozások – köztük a 
kkv-k – versenyképessége, a 
fogyasztóvédelem, a pénzügyi 
szolgáltatások fogyasztói és 
végfelhasználói, a pénzügyi 
szolgáltatásokkal kapcsolatos szakpolitikai 
döntéshozatal és az élelmiszerlánc 
területén. Néhány további tevékenységet 

(5) Számos uniós cselekvési program 
létezik jelenleg a vállalkozások – köztük a 
kkv-k – versenyképessége, a 
fogyasztóvédelem, a pénzügyi 
szolgáltatások fogyasztói és 
végfelhasználói, a pénzügyi 
szolgáltatásokkal kapcsolatos szakpolitikai 
döntéshozatal és az élelmiszerlánc 
területén. Néhány további tevékenységet 
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közvetlenül a belső piac költségvetési 
tételei finanszíroznak. A különböző 
intézkedések közötti szinergiák 
korszerűsítésre és kiaknázásra várnak, és 
létre kell hozni egy rugalmasabb és 
mozgékonyabb keretet az olyan 
tevékenységek finanszírozására, amelyek a 
jól működő belső piac megvalósítását 
célozzák a leginkább költséghatékony 
módon. Ezért új programot kell létrehozni, 
amely tartalmazza a korábban más 
programok és más vonatkozó költségvetési 
tételek által finanszírozott 
tevékenységeket. A javasolt programnak 
olyan új kezdeményezéseket is 
tartalmaznia kell, amelyek célja a belső 
piac működésének javítása.

közvetlenül a belső piac költségvetési 
tételei finanszíroznak. Az átláthatóság 
meglévő szintje és a társjogalkotók általi 
demokratikus ellenőrzés sérelme nélkül a 
különböző intézkedések közötti szinergiák 
korszerűsítésre és kiaknázásra várnak, és 
létre kell hozni egy rugalmasabb és 
mozgékonyabb keretet az olyan 
tevékenységek finanszírozására, amelyek a 
jól működő belső piac megvalósítását 
célozzák a leginkább költséghatékony 
módon. Ezért új programot kell létrehozni, 
amely tartalmazza a korábban más 
programok és más vonatkozó költségvetési 
tételek által finanszírozott 
tevékenységeket. A javasolt programnak 
olyan új kezdeményezéseket is 
tartalmaznia kell, amelyek célja a belső 
piac működésének javítása és a belső piac 
fejlesztése.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az európai statisztikák fejlesztése, 
előállítása és közzététele a 99/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet47

által létrehozott külön európai statisztikai 
program hatálya alá tartozik. Az európai 
statisztikák előállításának és 
közzétételének folytonossága érdekében az 
új programnak az európai statisztikai 
program által lefedett tevékenységekre is ki 
kell terjednie, és ennek érdekében keretet 
kell biztosítania az európai statisztikák 
kidolgozásához, előállításához és 
közzétételéhez. Az új programnak létre kell 
hoznia az európai statisztikákra vonatkozó 
pénzügyi keretet annak érdekében, hogy az 
összes uniós szakpolitika tervezéséhez, 
végrehajtásához, nyomon követéséhez és 
értékeléséhez magas színvonalú, 
összehasonlítható és megbízható 

(6) Az európai statisztikák fejlesztése, 
előállítása és közzététele a 99/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet47

által létrehozott külön európai statisztikai 
program hatálya alá tartozik. Az európai 
statisztikák előállításának és 
közzétételének folytonossága érdekében az 
új programnak a meglévő európai 
statisztikai program által lefedett 
tevékenységekre is ki kell terjednie, és 
ennek érdekében keretet kell biztosítania az 
adatgyűjtéshez, valamint az európai 
statisztikák kidolgozásához, előállításához, 
megfelelő felhasználásához, 
alkalmazásához és közzétételéhez. Az új 
programnak létre kell hoznia az európai 
statisztikákra vonatkozó pénzügyi keretet 
annak érdekében, hogy az Európai 
Unióról szóló szerződés 3. cikke szerinti 
összes uniós szakpolitika tervezéséhez, 
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statisztikákat nyújtson Európa számára. végrehajtásához, nyomon követéséhez és 
értékeléséhez magas színvonalú, 
összehasonlítható és megbízható európai 
statisztikákat nyújtson, többek között olyan 
témákkal kapcsolatban, mint a 
kereskedelem és a migráció.

__________________ __________________

47 Az Európai Parlament és a Tanács 
99/2013/EU rendelete (2013. január 15.) az 
európai statisztikai programról (2013–
2017) (HL L 39., 2013.2.9., 12. o.).

47 Az Európai Parlament és a Tanács 
99/2013/EU rendelete (2013. január 15.) az 
európai statisztikai programról (2013–
2017) (HL L 39., 2013.2.9., 12. o.).

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A programnak támogatnia kell a 
belső piac megfelelő működését biztosító 
uniós jogszabályok kialakítását, 
végrehajtását és érvényesítését. A 
programnak elő kell segítenie, hogy a belső 
piac valamennyi szereplője – a
vállalkozások, a polgárok, köztük a 
fogyasztók, a civil társadalom és a 
közigazgatási szervek – megfelelő 
feltételek mellett tevékenykedhessenek. 
Ennek érdekében a programnak törekednie 
kell a vállalkozások – különösen a kkv-k –
versenyképességének biztosítására, és 
egyúttal a fogyasztóvédelmi és biztonsági 
szabályok érvényesítésére, valamint –
megfelelő eszközök, ismeretek és a 
megalapozott döntések meghozatalához, 
illetve az Unió szakpolitikai 
döntéshozatalában való részvételük 
erősítéséhez szükséges kompetenciák 
biztosítása révén – a vállalkozások és a 
magánszemélyek tudatosságának 
növelésére. Ezenkívül a programnak 
törekednie kell a szabályozási és 
adminisztratív együttműködés fokozására, 
nevezetesen a bevált gyakorlatok cseréje, a 
tudástárak és hatáskörök kiépítése révén, 
beleértve a stratégiai közbeszerzés 

(8) A programnak támogatnia kell a 
belső piac megfelelő működését biztosító 
uniós jogszabályok kialakítását, 
végrehajtását és érvényesítését. A 
programnak elő kell segítenie, hogy a belső 
piac valamennyi meglévő és lehetséges 
szereplője, így a vállalkozások – többek 
között az induló vállalkozások, a 
megtakarítók és a beruházók –, a 
polgárok, köztük a fogyasztók, a civil 
társadalom és a közigazgatási szervek,
megfelelő feltételek mellett 
tevékenykedhessenek. Ennek érdekében a 
programnak törekednie kell a 
vállalkozások – különösen a kkv-k –
versenyképességének biztosítására, és 
egyúttal a fogyasztóvédelmi és biztonsági 
szabályok érvényesítésére, valamint –
megfelelő eszközök, ismeretek és a 
megalapozott döntések meghozatalához, 
illetve az Unió szakpolitikai 
döntéshozatalában való részvételük 
erősítéséhez szükséges kompetenciák 
biztosítása révén – a vállalkozások és a 
magánszemélyek tudatosságának 
növelésére. Ezenkívül a programnak 
törekednie kell a szabályozási és 
adminisztratív együttműködés fokozására, 
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alkalmazását is. A programnak továbbá 
olyan magas színvonalú nemzetközi 
szabványok kidolgozásának támogatására 
kell törekednie, amelyek segítik az uniós 
jogszabályok végrehajtását. Ez magában 
foglalja szabványok létrehozását is a 
pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat 
terén, ezáltal hozzájárulva az Unió 
tőkepiacainak átláthatóságához és 
megfelelő működéséhez, valamint a 
befektetők védelmének fokozásához. A 
programnak támogatnia kell a 
jogszabályalkotást és a szabványok 
kialakítását is az érdekelt felek lehető 
legszélesebb körű bevonásával. A program 
céljául kell továbbá kitűzni az emberek, az 
állatok és a növények egészségének az 
élelmiszerláncon belüli magas szintű 
biztosítását szolgáló uniós jogszabályok 
végrehajtásának és érvényesítésének 
támogatását, valamint az állatjólét 
javítását.

nevezetesen a bevált gyakorlatok cseréje, a 
tudástárak és hatáskörök kiépítése révén, 
beleértve a stratégiai közbeszerzés 
alkalmazását is. A programnak továbbá 
olyan magas színvonalú nemzetközi 
szabványok kidolgozásának támogatására 
kell törekednie, amelyek segítik az uniós 
jogszabályok végrehajtását. Ez magában 
foglalja szabványok létrehozását is a 
pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat 
terén, ezáltal hozzájárulva az Unió 
tőkepiacainak átláthatóságához és 
megfelelő működéséhez, valamint a 
befektetők védelmének fokozásához. A 
programnak támogatnia kell a 
jogszabályalkotást és a szabványok 
kialakítását is az érdekelt felek lehető 
legszélesebb körű bevonásával. A program 
céljául kell továbbá kitűzni az emberek, az 
állatok és a növények egészségének az 
élelmiszerláncon belüli magas szintű 
biztosítását szolgáló uniós jogszabályok 
végrehajtásának és érvényesítésének 
támogatását, valamint az állatjólét 
javítását.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Mivel az online kereskedelem és az 
utazási szolgáltatások fejlődése nyomán a 
fogyasztói piacok ma már nem ismernek 
határokat, fontos annak biztosítása, hogy az 
Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztók 
megfelelő védelmet élvezhessenek az áruk 
és szolgáltatások harmadik országból 
származó gazdasági szereplőktől való 
behozatalakor. A programnak ezért 
szükség esetén lehetővé kell tennie a 
fontos, harmadik országbeli uniós 
kereskedelmi partnerek megfelelő 
szerveivel való együttműködés 
támogatását.

(14) Mivel az online kereskedelem és az 
utazási szolgáltatások fejlődése, valamint a 
digitális piac fejlődése nyomán a 
fogyasztói piacok ma már nem ismernek 
határokat, fontos annak biztosítása, hogy az 
Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztók 
megfelelő védelmet élvezhessenek az áruk 
és szolgáltatások harmadik országból 
származó gazdasági szereplőktől való 
behozatalakor. A programnak ezért 
szükség esetén lehetővé kell tennie a 
fontos, harmadik országbeli uniós 
kereskedelmi partnerek megfelelő 
szerveivel való együttműködés 
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támogatását.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A program célkitűzéseinek elérése 
és a polgárok és a vállalkozások életének 
megkönnyítése érdekében magas 
színvonalú, felhasználóközpontú 
közszolgáltatásokat kell bevezetni. Ez azt 
jelenti, hogy a közigazgatásoknak új 
módon kell elkezdeniük dolgozni, és a 
továbbiakban nem szabad összevontan 
kezelniük igazgatásaik különböző részeit, 
valamint hozzá kell fogniuk az ilyen 
közszolgáltatások a polgárokkal és a 
vállalkozásokkal történő együttes 
létrehozásához. Továbbá mivel a belső 
piacon a határokon átnyúló tevékenységek 
folyamatos és állandó növekedése 
figyelhető meg, naprakész információkat, 
valamint az adminisztratív formaságokra 
vonatkozó információkat kell 
rendelkezésre bocsátani a vállalkozások és 
a polgárok jogairól. Ezenkívül a jogi 
tanácsadás és a nemzeti szinteken 
felmerülő problémák megoldásának 
segítése is elengedhetetlen. Továbbá 
szükség van a nemzeti közigazgatások 
egyszerű és hatékony módon történő 
összekapcsolására, valamint annak 
értékelésére, hogy a belső piac hogyan 
működik a gyakorlatban. A Programnak 
tehát támogatnia kell a következő már 
meglévő kormányzati eszközöket: az 
Európa Önökért portált, amelynek a 
jövőbeni egységes digitális portál gerincét 
kell képeznie, az Európa Önökért 
Tanácsadó Szolgálatot, a SOLVIT-et, a 
belső piaci információs rendszert és az 
egységes piaci eredménytáblát a polgárok 
mindennapi életének és a vállalkozások 
határokon átnyúló kereskedelemre való 

(16) A program célkitűzéseinek elérése 
és a polgárok és a vállalkozások életének 
megkönnyítése érdekében magas 
színvonalú, felhasználóközpontú 
közszolgáltatásokat kell bevezetni. Ez azt 
jelenti, hogy a közigazgatásoknak új 
módon kell elkezdeniük dolgozni, és a 
továbbiakban nem szabad összevontan 
kezelniük igazgatásaik különböző részeit, 
valamint hozzá kell fogniuk az ilyen 
közszolgáltatások a polgárokkal és a 
vállalkozásokkal történő együttes 
létrehozásához. Továbbá mivel a belső 
piacon a határokon átnyúló tevékenységek 
folyamatos és állandó növekedése 
figyelhető meg, naprakész információkat, 
valamint az adminisztratív formaságokra 
vonatkozó információkat kell 
rendelkezésre bocsátani a polgárok és a 
vállalkozások jogairól. Ezenkívül a jogi 
tanácsadás és a nemzeti szinteken 
felmerülő problémák megoldásának 
segítése is elengedhetetlen. Továbbá 
szükség van a nemzeti közigazgatások 
egyszerű és hatékony módon történő 
összekapcsolására, valamint annak 
értékelésére, hogy a belső piac hogyan 
működik a gyakorlatban. A Programnak 
tehát támogatnia kell a következő már 
meglévő kormányzati eszközöket: az 
Európa Önökért portált, amelynek a 
jövőbeni egységes digitális portál gerincét 
kell képeznie, az Európa Önökért 
Tanácsadó Szolgálatot, a SOLVIT-et, a 
belső piaci információs rendszert és az 
egységes piaci eredménytáblát a polgárok 
mindennapi életének és a vállalkozások 
határokon átnyúló kereskedelemre való 
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képességének javítása érdekében. képességének javítása érdekében.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Tekintettel arra, hogy az Európai 
Unióról szóló szerződés 3. cikkében 
meghatározott belső piac olyan rendszert
tartalmaz, amely biztosítja, hogy ne 
torzuljon a verseny, a programnak 
támogatnia kell az Unió 
versenypolitikáját, hálózatait és a nemzeti 
hatóságokkal és bíróságokkal való 
együttműködését, valamint az érdekelt 
felek szélesebb csoportját kell 
megszólítania, és tájékoztatnia kell őket az 
uniós versenypolitikából eredő jogokról, 
előnyökről és kötelezettségekről.

(20) Tekintettel arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés olyan 
szabályrendszert tartalmaz, amely 
biztosítja, hogy a belső piacon ne torzuljon 
a verseny, a programnak hozzá kell
járulnia az Unió versenypolitikájának 
támogatásához, azáltal, hogy javítja és 
megerősíti az Európai Versenyhatóságok 
Hálózatával és a nemzeti hatóságokkal és 
bíróságokkal való együttműködést, többek 
között a nemzetközi együttműködés 
erősítése révén, valamint azáltal, hogy 
kifejti és elmagyarázza az uniós 
versenypolitikából eredő jogokat, 
előnyöket és kötelezettségeket. A 
programnak különösen segítenie kell a 
Bizottságot a piaci fejlemények 
elemzésének és értékelésének 
fokozásában, többek között az ágazati 
vizsgálatok széles körű alkalmazása, 
valamint az eredmények és a legjobb 
gyakorlatok Európai Versenyhatóságok 
Hálózatán belüli szisztematikus 
megosztása révén. Ennek nemzetközi 
szinten is hozzá kell járulnia a tisztességes 
verseny és az egyenlő versenyfeltételek 
biztosításához, valamint lehetővé kell 
tennie a vállalkozások, különösen a kkv-k, 
illetve a fogyasztók számára, hogy 
kiaknázzák az egységes piacból származó 
előnyöket.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A programnak ezen belül 
foglalkoznia kell a verseny és a belső piac 
működésével kapcsolatos, a gazdaság és az 
üzleti környezet folyamatos átalakulásából 
– és különösen az adatok exponenciális 
növekedéséből és felhasználásából –
származó radikális változásokkal, 
figyelembe véve a mesterséges 
intelligencia és egyéb informatikai 
eszközök és a szakértelem vállalatok és 
tanácsadóik által egyre gyakoribb 
igénybevételét. Alapvető fontosságú az is, 
hogy a program támogassa a tagállami 
hatóságokkal és bíróságokkal létrejött 
hálózatokat és együttműködést, figyelembe 
véve, hogy a torzulásmentes verseny és a 
belső piac működése rendkívüli mértékben 
függ az érintett szervezetek intézkedéseitől. 
Tekintettel az Unió határain túlmutató 
versenyellenes magatartás eredményeként 
megnyilvánuló belső piaci káros hatások 
megelőzésében a versenypolitika által 
játszott sajátos szerepre, a programnak 
adott esetben támogatnia kell a harmadik 
országok hatóságaival való együttműködést 
is. Végezetül, a tájékoztatási
tevékenységek kibővítése szükséges ahhoz, 
hogy több polgár és vállalkozás élvezhesse 
a tisztességes verseny teljes előnyét a belső 
piacon. Tekintettel arra, hogy a 
programban számos új kezdeményezés 
szerepel, és a program versenyre 
vonatkozó részét jelentősen befolyásolja a 
belső piaci versenyfeltételek dinamikus 
fejlődése, nevezetesen a mesterséges 
intelligencia, az algoritmusok, a nagy 
adathalmazok, a kiberbiztonság és a 
kriminalisztikai technológiák, amelyek 
ütemét és nagyságát nehéz megbecsülni, a 
program e részével kapcsolatosan felmerült 
igényekhez várhatóan rugalmasságra lesz 
szükség.

(21) A programnak ezen belül 
foglalkoznia kell a verseny és a belső piac 
működésével kapcsolatos, a gazdaság és az 
üzleti környezet, illetve a digitális 
gazdaság folyamatos gyökeres
átalakulásából – és különösen az adatok 
exponenciális növekedéséből és 
felhasználásából – származó változásokkal, 
figyelembe véve a mesterséges 
intelligencia és egyéb informatikai 
eszközök és a szakértelem vállalatok és 
tanácsadóik által egyre gyakoribb 
igénybevételét. Alapvető fontosságú az is, 
hogy a program támogassa a tagállami 
hatóságokkal és bíróságokkal létrejött 
hálózatokat és együttműködést, figyelembe 
véve, hogy a torzulásmentes verseny és a 
belső piac működése rendkívüli mértékben 
függ az érintett szervezetek intézkedéseitől. 
Tekintettel az Unió határain túlmutató 
versenyellenes magatartás eredményeként 
megnyilvánuló belső piaci káros hatások 
megelőzésében a versenypolitika által 
játszott sajátos szerepre, a programnak 
adott esetben támogatnia kell a harmadik 
országok hatóságaival való együttműködést 
is. Végezetül, a tájékoztatási 
tevékenységek kibővítése szükséges ahhoz, 
hogy több polgár és vállalkozás élvezhesse 
a tisztességes verseny teljes előnyét a belső 
piacon. Tekintettel arra, hogy a 
programban számos új kezdeményezés 
szerepel, és a versenyjogi szabályok 
érvényesítését jelentősen befolyásolja a 
belső piaci versenyfeltételek dinamikus 
fejlődése és kihívásai, többek között a 
mesterséges intelligencia, az algoritmusok, 
a nagy adathalmazok, a digitális 
monopóliumok, a széles sávú hálózatok 
kiépítése, a területi alapú 
tartalomkorlátozás, a szabadalmak 
használata a technológiához való 
hozzáférés megakadályozása céljából, az 
internetszolgáltatók egyedi piaci pozíciói, 
a spektrumárverések, a kiberbiztonság és a 
kriminalisztikai technológiák, amelyek 
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ütemét és nagyságát nehéz megbecsülni, a 
program e részével kapcsolatosan felmerült 
igényekhez várhatóan rugalmasságra lesz 
szükség. A Bizottság rendszeresen 
tájékoztatja a Parlamentet és a Tanácsot a 
versenypolitika területén a program által 
finanszírozott fellépésekről.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) E piaci hiányosságok leküzdésének 
és annak biztosítása érdekében, hogy a 
kkv-k továbbra is az uniós gazdaság 
versenyképességének alapját képezzék, a 
kis- és középvállalkozásoknak külön 
támogatásra van szükségük az [...] európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel52

létrehozandó InvestEU Alap kkv-keretének 
hitel- és tőkeeszközei révén. Az 
1287/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet53 alapján bevezetett 
hitelgarancia-rendszer bizonyított 
hozzáadott értéket képvisel, és várhatóan 
pozitív hozzájárulást fog nyújtani legalább 
500 000 kkv számára; jogutódját az 
InvestEU Alap kkv-keretében hozzák létre.

(25) E piaci hiányosságok leküzdésének 
és annak biztosítása érdekében, hogy a 
kkv-k továbbra is az uniós gazdaság 
versenyképességének alapját képezzék, a 
kis- és középvállalkozásoknak külön 
támogatásra van szükségük, többek között
az [...] európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel52 létrehozandó InvestEU Alap 
kkv-keretének hitel- és tőkeeszközei révén. 
Az 1287/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet53 alapján bevezetett 
hitelgarancia-rendszer bizonyított 
hozzáadott értéket képvisel, és várhatóan 
pozitív hozzájárulást fog nyújtani legalább 
500 000 kkv számára; jogutódját az 
InvestEU Alap kkv-keretében hozzák létre.

_________________ _________________

52 COM(2018) 439 final 52 COM(2018)0439

53 Az Európai Parlament és a Tanács 
1287/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a vállalkozások és a kis- és 
középvállalkozások versenyképességét 
segítő program (COSME) (2014–2020) 
létrehozásáról és az 1639/2006/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 347., 2013.12.20., 33. o.).

53 Az Európai Parlament és a Tanács 
1287/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a vállalkozások és a kis- és 
középvállalkozások versenyképességét 
segítő program (COSME) (2014–2020) 
létrehozásáról és az 1639/2006/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 347., 2013.12.20., 33. o.).

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
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27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A programnak hatékony támogatást 
kell nyújtania a kkv-k számára egész 
életciklusukon át. A kkv-k és az ipari 
ágazatok tekintetében kidolgozott speciális 
ismeretekre és szakértelemre, valamint az 
európai, nemzeti és regionális érdekelt 
felekkel folytatott munkában szerzett nagy 
tapasztalatra kell épülnie. E támogatásnak 
az Enterprise Europe Hálózat sikeres 
tapasztalatára kell épülnie, amely 
egyablakos ügyintézőhelyként szolgál a 
kkv-k versenyképességének javításához, 
valamint üzleti tevékenységüknek az 
egységes piacon és azon túli fejlesztéséhez. 
A Hálózat a továbbiakban is folytatni 
kívánja a más uniós programok, 
nevezetesen a Horizont 2020 program 
nevében, e programok pénzügyi 
forrásainak felhasználásával történő 
szolgáltatások nyújtását. Az új vállalkozók 
mentori programjának továbbra is olyan 
eszköznek kell maradnia, amely lehetővé 
teszi új vagy feltörekvő vállalkozók 
számára, hogy egy másik ország tapasztalt 
vállalkozójával való kapcsolatfelvétel 
révén üzleti tapasztalatot szerezzenek, és 
ezáltal a vállalkozói tehetségek 
megerősödjenek. A programnak további 
erőfeszítéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy növelje és bővítse 
földrajzi lefedettségét, és így szélesebb 
körű megfelelő lehetőséget biztosítson a 
vállalkozóknak, adott esetben kiegészülve 
más uniós kezdeményezésekkel.

(27) A programnak hatékony támogatást 
kell nyújtania a kkv-k számára egész 
életciklusukon át. A kkv-k és az ipari 
ágazatok tekintetében kidolgozott speciális 
ismeretekre és szakértelemre, valamint az 
európai, nemzeti és regionális érdekelt 
felekkel folytatott munkában szerzett nagy 
tapasztalatra kell épülnie. E támogatásnak 
az Enterprise Europe Hálózat sikeres 
tapasztalatára kell épülnie, amely 
egyablakos ügyintézőhelyként szolgál a 
kkv-k versenyképességének javításához, 
tudásuk fejlesztéséhez, valamint üzleti 
tevékenységüknek az egységes piacon és 
azon túli fejlesztéséhez. A Hálózat a 
továbbiakban is folytatni kívánja a más 
uniós programok, nevezetesen a Horizont 
2020 program nevében, e programok 
pénzügyi forrásainak felhasználásával 
történő szolgáltatások nyújtását. Az új 
vállalkozók mentori programjának 
továbbra is olyan eszköznek kell maradnia, 
amely lehetővé teszi új vagy feltörekvő 
vállalkozók számára, hogy egy másik 
ország tapasztalt vállalkozójával való 
kapcsolatfelvétel révén üzleti tapasztalatot 
szerezzenek, és ezáltal a vállalkozói 
tehetségek megerősödjenek. A programnak 
további erőfeszítéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy növelje és bővítse 
földrajzi lefedettségét, és így szélesebb 
körű megfelelő lehetőséget biztosítson a 
vállalkozóknak, adott esetben kiegészülve 
más uniós kezdeményezésekkel.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A jól működő egységes pénzügyi 
beszámolási keret alapvető a belső piac, a 

(32) A jól működő egységes pénzügyi 
beszámolási keret alapvető a belső piac, a 
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tőkepiacok hatékony működése és a 
pénzügyi szolgáltatások integrált uniós 
piacának megvalósítása szempontjából a 
tőkepiaci unió összefüggésében.

pénzügyi piacok hatékony működése és a 
pénzügyi szolgáltatások integrált uniós 
piacának megvalósítása szempontjából a 
bankunió és a tőkepiaci unió 
összefüggésében.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az Unió azáltal, hogy támogatja és 
kiegészíti azokat a tagállami 
szakpolitikákat, amelyek célja, hogy 
fogyasztóként a polgárok maximálisan 
kihasználhassák a belső piacban rejlő 
lehetőségeket, és ennek során 
biztonságukat, illetve jogi és gazdasági 
érdekeiket konkrét intézkedések védjék, 
tásához, hozzájárul a magas szintű 
fogyasztóvédelem biztosításához, a 
fogyasztók lehetőségeinek kiszélesítéséhez 
és a belső piac középpontjába való 
helyezésükhöz. Az Uniónak azt is 
biztosítania kell, hogy a fogyasztói és 
termékbiztonsági jogszabályok 
megfelelően és azonos módon 
érvényesüljenek a gyakorlatban, és hogy a 
vállalkozások egyenlő versenyfeltételeket 
mellette tisztességes versenyben 
vehessenek részt a belső piacon. Ezenkívül 
ki kell szélesíteni a fogyasztók 
lehetőségeit, ösztönözni és segíteni kell 
őket a fenntartható döntések 
meghozatalában, mivel ez hozzájárul a 
fenntartható, energia- és erőforrás-
hatékony és körkörös gazdasághoz.

(36) Az Unió azáltal, hogy támogatja és 
kiegészíti azokat a tagállami 
szakpolitikákat, amelyek célja, hogy 
fogyasztóként a polgárok maximálisan 
kihasználhassák a belső piacban rejlő 
lehetőségeket, és ennek során 
biztonságukat, illetve jogi és gazdasági 
érdekeiket konkrét intézkedések védjék, 
hozzájárul a magas szintű 
fogyasztóvédelem biztosításához, a 
fogyasztók lehetőségeinek kiszélesítéséhez 
és a belső piac középpontjába való 
helyezésükhöz. Az Uniónak azt is 
biztosítania kell, hogy a fogyasztói és 
termékbiztonsági jogszabályok 
megfelelően és azonos módon 
érvényesüljenek a gyakorlatban, és hogy a 
vállalkozások egyenlő versenyfeltételeket 
mellette tisztességes versenyben 
vehessenek részt a belső piacon. Ezenkívül 
ki kell szélesíteni a fogyasztók 
lehetőségeit, ösztönözni és segíteni kell 
őket a fenntartható döntések 
meghozatalában, mivel ez hozzájárul a 
fenntartható, energia- és erőforrás-
hatékony és körkörös gazdasághoz, amely 
az ENSZ 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrendjében meghatározott célokat 
követi.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az állampolgárokat különösen 
érinti a pénzügyi szolgáltatások piacának a 
működése. Ezek a belső piac 
kulcsfontosságú elemei és szilárd 
szabályozási és felügyeleti keretet 
igényelnek, amely nemcsak a pénzügyi 
stabilitást és a fenntartható gazdaságot 
biztosítja, hanem magas szintű védelmet 
biztosít a fogyasztók és más pénzügyi 
szolgáltatások végfelhasználói számára, 
beleértve a lakossági befektetőket, 
megtakarítókat, a biztosítókat, a 
nyugdíjalapok tagjait és a 
kedvezményezetteket, az egyéni 
részvényeseket, a hitelfelvevőket és a kkv-
ket. Fontos, hogy növeljék a pénzügyi 
ágazat politikai döntéshozatalban való 
részvételének képességét.

(41) Az állampolgárokat különösen 
érinti a pénzügyi piacok működése, ezért 
további tájékoztatást kell nyújtani 
számukra a vonatkozó jogokról, 
kockázatokról és előnyökről. Ezek a belső 
piac kulcsfontosságú elemei és szilárd 
szabályozási és felügyeleti keretet 
igényelnek, amely nemcsak a pénzügyi 
stabilitást és a fenntartható gazdaságot 
biztosítja, hanem magas szintű védelmet 
biztosít a fogyasztók és más pénzügyi 
szolgáltatások végfelhasználói számára, 
beleértve a lakossági befektetőket, 
megtakarítókat, a biztosítókat, a 
nyugdíjalapok tagjait és a 
kedvezményezetteket, az egyéni 
részvényeseket, a hitelfelvevőket és a kkv-
ket. A programnak hozzá kell járulnia a 
politikai döntéshozatalban való részvételi 
képességük fokozásához, többek között a 
pénzügyi piacokon forgalmazott 
termékekre vonatkozó egyértelmű, teljes 
és felhasználóbarát információk 
kidolgozása és terjesztése révén.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A programnak ezért továbbra is 
támogatnia kell a 2017–2020-as 
kapacitásépítési program által lefedett 
egyedi tevékenységeket, amelyek erősítik a 
fogyasztók és más pénzügyi szolgáltatások 
végfelhasználói részvételét az uniós 
politikák kialakításában az (EU) 2017/826 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben60

meghatározottak szerint, amely folytatta a 

(42) A programnak ezért továbbra is 
támogatnia kell a 2017–2020-as 
kapacitásépítési program által lefedett 
egyedi tevékenységeket, amelyek erősítik a 
fogyasztók és más pénzügyi szolgáltatások 
végfelhasználói részvételét az uniós 
politikák kialakításában az (EU) 2017/826 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben60

meghatározottak szerint, amely folytatta a 
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2012–2017-es évek kísérleti programját és 
előkészítő intézkedéseit. Erre azért van 
szükség, hogy a szakpolitikai 
döntéshozókhoz ne csak a pénzügyi 
szektorban dolgozó szakemberek nézetei is 
jussanak el, hanem más érdekelteké is, így 
biztosítható a fogyasztók és a más 
pénzügyi szolgáltatások végfelhasználói 
érdekeinek jobb képviselete. Ennek jobb
pénzügyi szolgáltatási politikákat kell 
eredményeznie, különösen a pénzügyi 
szabályozás kérdéseinek jobb nyilvános 
megértésének és a fejlett pénzügyi 
jártasságnak köszönhetően.

2012–2017-es évek kísérleti programját és 
előkészítő intézkedéseit. Erre azért van 
szükség, hogy a szakpolitikai 
döntéshozókhoz ne csak a pénzügyi 
szektorban dolgozó szakemberek nézetei is 
jussanak el, hanem más érdekelteké is, így 
biztosítható a fogyasztók és a más 
pénzügyi szolgáltatások végfelhasználói 
érdekeinek jobb képviselete. A 
programnak folyamatosan fejlesztenie kell 
módszereit és legjobb gyakorlatait azzal 
kapcsolatban, hogy hogyan lehet növelni 
a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatások 
végfelhasználóinak részvételét az uniós 
politikai döntéshozatal számára releváns 
kérdések azonosítása érdekében, valamint 
a pénzügyi szolgáltatások terén a 
fogyasztók érdekeinek biztosítása céljából. 
Ennek javítania kell a pénzügyi 
szolgáltatási politikákat, különösen a 
pénzügyi szabályozás kérdései jobb 
nyilvános megértésének és a fejlettebb
pénzügyi jártasságnak köszönhetően. E 
program közszférabeli forrásainak arra 
kell összpontosítaniuk, ami a végső 
felhasználók számára alapvető 
fontosságú, és el kell kerülniük a 
magánszektorbeli pénzügyi szereplők által 
javasolt kereskedelmi tevékenységek 
közvetlen vagy közvetett pénzügyi 
támogatását.

__________________ __________________

60 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/826 rendelete (2017. május 17.) a 
fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatások 
egyéb végfelhasználóinak a pénzügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós 
szakpolitikai döntéshozatalba való 
bevonását ösztönző egyedi 
tevékenységeket támogató, a 2017–2020 
közötti időszakra szóló uniós program 
létrehozásáról (HL L 129., 2017.5.19., 17. 
o.).

60 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/826 rendelete (2017. május 17.) a 
fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatások 
egyéb végfelhasználóinak a pénzügyi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós 
szakpolitikai döntéshozatalba való 
bevonását ösztönző egyedi 
tevékenységeket támogató, a 2017–2020 
közötti időszakra szóló uniós program 
létrehozásáról (HL L 129., 2017.5.19., 17. 
o.).
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A 2012–2013 közötti kísérleti 
projekt, valamint a 2014 és 2016 közötti 
előkészítő intézkedés keretében a Bizottság 
két szervezetnek ítélt oda támogatást az 
éves nyílt pályázati felhívást követően. A 
két szervezet a Financial Watch, amelyet 
2011-ben uniós támogatással hoztak létre 
nemzetközi non-profit szervezetként a 
belga jog szerint, és a Better Finance, 
amely a már létező európai szövetségek és 
részvényesek 2009. óta történt egymást 
követő átszervezésének és átnevezésének 
eredménye. Az (EU) 2017/826 rendelet 
alapján létrehozott kapacitásépítési 
program ugyanezt a két szervezetet 
azonosítja egyedüli kedvezményezettként. 
Ezért szükséges, hogy továbbra is 
társfinanszírozzák ezeket a szervezeteket a 
program keretében. Ezt a finanszírozást 
azonban felül kell vizsgálni.

(43) A 2012–2013 közötti kísérleti 
projekt, valamint a 2014 és 2016 közötti 
előkészítő intézkedés keretében a Bizottság 
két szervezetnek ítélt oda támogatást az 
éves nyílt pályázati felhívást követően. A 
két szervezet a Financial Watch, amelyet 
2011-ben uniós támogatással hoztak létre 
nemzetközi non-profit szervezetként a 
belga jog szerint, és a Better Finance, 
amely a már létező európai szövetségek és 
részvényesek 2009 óta történt egymást 
követő átszervezésének és átnevezésének 
eredménye. Az (EU) 2017/826 rendelet 
alapján létrehozott kapacitásépítési 
program ugyanezt a két szervezetet 
azonosítja egyedüli kedvezményezettként. 
Ezért szükséges, hogy továbbra is 
társfinanszírozzák ezeket a szervezeteket a 
program keretében. Ezt a finanszírozást 
azonban felül kell vizsgálni. E tekintetben 
emlékeztetni kell arra, hogy amennyiben a 
kapacitásfejlesztési program és a 
megfelelő finanszírozás kiterjesztésre 
kerül a 2020 utáni időszakra, és egyéb 
lehetséges kedvezményezettek is 
megjelennek, a pályázati felhívásnak 
nyitottnak kell lennie a program feltételeit 
teljesítő és annak célkitűzéseihez 
hozzájáruló bármely egyéb szervezet 
számára, és ennek az (EU) 2017/826 
rendelettel összhangban kell történnie.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Az európai statisztikai program 
keretében fejlesztett, előállított és közzétett 

(48) Az előállított, megosztott, közzétett
és uniós szinten és a tagállamokban 
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magas színvonalú európai statisztikák 
elengedhetetlenek a bizonyítékokon 
alapuló döntéshozatalhoz; az európai 
statisztikáknak időben rendelkezésre kell 
állniuk, és hozzá kell járulniuk az Uniós 
szakpolitikák végrehajtásához – ahogyan 
az az Európai Unió működéséről szóló 
szerződésben tükröződik –, azaz a 
megerősített és integrált gazdasági 
irányításhoz, a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz, a fenntartható 
fejlődéshez, az agrárpolitikához, Európa 
szociális dimenziójához és a 
globalizációhoz.

következetesen alkalmazott magas 
színvonalú európai statisztikáknak időben 
rendelkezésre kell állniuk, és hozzá kell 
járulniuk az uniós szakpolitikák 
végrehajtásához – ahogyan az az Európai 
Unióról szóló szerződés 3. cikkében, 
valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésben tükröződik –, azaz a 
megerősített és integrált gazdasági 
irányításhoz, a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz, a fenntartható 
fejlődéshez, az agrárpolitikához, Európa 
szociális dimenziójához és a 
globalizációhoz.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Az európai statisztikák 
elengedhetetlenek az uniós 
döntéshozatalhoz, valamint az uniós 
kezdeményezések teljesítményének és 
hatásának méréséhez. Ezért biztosítani kell 
az európai statisztikák folyamatos 
rendelkezésre bocsátását és fejlesztését, 
figyelembe véve az uniós szintű 
megközelítést és a belső piac 
perspektíváján történő túlmutatást 
biztosítani kell az összes uniós
tevékenység és szakpolitikai terület 
lefedése érdekében, beleértve a
vállalkozások és a polgárok lehetőségeinek 
kiszélesítését a megalapozott döntések 
meghozatalához.

(49) Az európai statisztikák 
elengedhetetlenek az uniós 
döntéshozatalhoz, valamint számos uniós 
kezdeményezés teljesítményének és 
hatásának méréséhez. Nemzeti és – adott 
esetben – regionális bontásban biztosítani 
kell ezek belső piaci perspektíván 
túlmutató folyamatos rendelkezésre 
bocsátását és fejlesztését az összes 
meglévő és lehetséges tevékenység és 
szakpolitikai terület lefedése érdekében, 
beleértve az európai polgárok,
vállalkozások és közigazgatási szervek
lehetőségeinek kiszélesítését a 
megalapozott döntések meghozatalához.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A programot előzetes vizsgálat (51) A programot előzetes vizsgálat 
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céljából benyújtották az Európai 
Statisztikai Rendszer Bizottsághoz a 
223/2009/EK rendelettel összhangban.

céljából benyújtották az Európai 
Statisztikai Rendszer Bizottsághoz a 
223/2009/EK rendelettel összhangban, és 
tényleges parlamenti ellenőrzés 
biztosításával végre kell hajtani.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) Figyelemmel a világgazdaság 
fokozódó összekapcsoltságára, a 
programnak továbbra is lehetőséget kell 
biztosítania bizonyos tevékenységek esetén 
külső szakértők, így harmadik országok 
tisztviselői, nemzetközi szervezetek 
képviselői vagy gazdasági szereplők 
bevonására.

(60) Figyelemmel a világgazdaság, ezen 
belül a digitális gazdaság fokozódó 
összekapcsoltságára, a programnak 
továbbra is lehetőséget kell biztosítania 
bizonyos tevékenységek esetén külső 
szakértők, így harmadik országok 
tisztviselői, nemzetközi szervezetek 
képviselői vagy gazdasági szereplők 
bevonására.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) Adott esetben a program keretében 
megvalósuló intézkedéseknek a piaci 
hiányosságok, illetve az optimálistól eltérő 
befektetési helyzetek kezelésére kell 
szolgálniuk arányos módon, elkerülve a 
magánfinanszírozás megkettőzését vagy 
kiszorítását, és egyértelmű uniós 
hozzáadott értéket kell képviselniük.

(71) A program intézkedéseinek 
egyértelmű európai hozzáadott értékkel 
kell rendelkezniük és arányos módon 
kezelniük kell a piaci hiányosságokat és 
az optimálistól elmaradó befektetési 
helyzeteket, elkerülve a 
magánfinanszírozás megkettőzését vagy 
kiszorítását.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
81 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81) Az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet90

szabályozza a személyes adatoknak a 
tagállamokban e rendelet keretében és a 
tagállamok illetékes hatóságai felügyelete 
mellett történő kezelését. A 45/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet91

szabályozza a személyes adatoknak a 
Bizottság által e rendelet keretében és az 
európai adatvédelmi biztos felügyelete 
mellett végzett kezelését. Az illetékes 
hatóságok általi információcserének vagy 
információtovábbításnak meg kell felelnie 
a személyes adatok továbbítására 
vonatkozóan az (EU) 2016/679 rendeletben 
rögzített szabályoknak, továbbá a Bizottság 
általi információcserének vagy 
információtovábbításnak meg kell felelnie 
a személyes adatok továbbítására 
vonatkozóan a 45/2001/EK rendeletben 
rögzített szabályoknak.

(81) Az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet90

szabályozza a személyes adatoknak a 
tagállamokban e rendelet keretében és a 
tagállamok illetékes hatóságai felügyelete 
mellett történő kezelését. A 45/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet91

szabályozza a személyes adatoknak a 
Bizottság által e rendelet keretében és az 
európai adatvédelmi biztos felügyelete 
mellett végzett kezelését. Az illetékes 
hatóságok általi információcserének vagy 
információtovábbításnak – többek között a 
statisztikák kidolgozásának és 
közzétételének folyamata során, a 
223/2009/EK rendelet révén a statisztikai 
adatok bizalmas kezelése elvének 
elismerése mellett – meg kell felelnie a 
személyes adatok továbbítására 
vonatkozóan az (EU) 2016/679 rendeletben 
rögzített szabályoknak, továbbá a Bizottság 
általi információcserének vagy 
információtovábbításnak meg kell felelnie 
a személyes adatok továbbítására 
vonatkozóan a 45/2001/EK rendeletben 
rögzített szabályoknak.

_________________ _________________

90 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

90 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

91 Az Európai Parlament és a Tanács 
45/2001/EK rendelete (2000. december 
18.) a személyes adatok közösségi 
intézmények és szervek által történő 
feldolgozása tekintetében az egyének 
védelméről, valamint az ilyen adatok 
szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. 
o.)

91 Az Európai Parlament és a Tanács 
45/2001/EK rendelete (2000. december 
18.) a személyes adatok közösségi 
intézmények és szervek által történő 
feldolgozása tekintetében az egyének 
védelméről, valamint az ilyen adatok 
szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. 
o.)
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
83 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83) A program feladata az Unió belső 
piacának, a vállalkozások – köztük a kkv-k 
– versenyképességének és a polgárok, az 
üzleti vállalkozások és a közigazgatások 
felé irányuló európai statisztikai 
intézkedések jobb láthatóságának és 
koherenciájának biztosítása is.

(83) A programnak biztosítania kell az 
Unió belső piacának, a vállalkozások –
köztük a kkv-k – versenyképességének és a 
polgárok, az üzleti vállalkozások és a 
közigazgatások felé irányuló európai 
statisztikai intézkedések jobb láthatóságát
és koherenciáját is.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet létrehozza a belső piac 
működésének, valamint a vállalkozások –
ideértve a mikro-, kis- és 
középvállalkozások –
versenyképességének javítását célzó 
programot, valamint az európai statisztikák 
fejlesztésének, előállításának és 
közzétételének finanszírozási keretét a 
223/2009/EK rendelet 13.cikke szerint (a 
továbbiakban: a program).

Ez a rendelet valamennyi uniós polgár 
javára létrehozza a belső piac 
működésének, valamint e tekintetben a 
vállalkozások – ideértve a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokat – és a pénzügyi 
szolgáltatások versenyképességének 
javítását célzó programot, valamint az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének hatálya alá tartozó valamennyi 
uniós szakpolitikát lefedő európai 
statisztikák adatgyűjtésének,
fejlesztésének, előállításának és 
közzétételének finanszírozási keretét a 
223/2009/EK rendelet 13.cikke szerint (a 
továbbiakban: a program).

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „európai statisztikák”: a 
223/2009/EK rendelettel összhangban

(2) „európai statisztikák”: az Európai 
Unióról szóló szerződés 1. cikkével és a 
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fejlesztett, előállított és közzétett 
statisztikák;

223/2009/EK rendelettel összhangban, 
uniós szinten és a tagállamokban
fejlesztett, előállított és közzétett 
statisztikák;

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) magas színvonalú, 
összehasonlítható és megbízható 
statisztikák biztosítása Európa számára, 
amelyek alátámasztják az uniós 
szakpolitikák tervezését, nyomon követését 
és értékelését, valamint segítik a politikai 
döntéshozókat, a vállalkozásokat, a 
tudományos köröket, a polgárokat és a 
médiát, hogy megalapozott döntéseket 
hozzanak, és aktívan részt vegyenek a 
demokratikus folyamatban.

b) olyan magas színvonalú, 
összehasonlítható és megbízható európai 
statisztikák kidolgozása, előállítása és 
közzététele, amelyek valamennyi uniós 
szakpolitika – többek között a 
kereskedelem- és a migrációs politika –
tervezését, nyomon követését és értékelését
alátámasztják, valamint segítik a 
polgárokat, a politikai döntéshozókat és a 
szabályozókat, a felügyeleti hatóságokat, a 
vállalkozásokat, a tudományos köröket, a 
civil társadalmat és a médiát, hogy 
megalapozott döntéseket hozzanak, és 
aktívan részt vegyenek a demokratikus 
folyamatban.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. támogatják a magas színvonalú 
nemzetközi pénzügyi beszámolási és 
könyvvizsgálati standardok kidolgozását, 
megkönnyítik az uniós jogba való 
integrálásukat, valamint előmozdítják a 
vállalati jelentéstételben a bevált 
módszerek innovációját és fejlesztését;

ii. támogatják a magas színvonalú 
nemzetközi pénzügyi beszámolási és 
könyvvizsgálati standardok kidolgozását, 
megkönnyítik az uniós jogba való 
integrálásukat és/vagy előmozdítják a 
vállalati jelentéstételben a bevált 
módszerek innovációját és fejlesztését a 
kis- és nagyvállalatok számára egyaránt;
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a fogyasztók, a vállalkozások és a 
civil társadalom lehetőségeinek növelése, 
segítése és oktatása; a magas szintű 
fogyasztóvédelem, a fenntartható 
fogyasztás és a termékbiztonság biztosítása
az illetékes végrehajtó hatóságok és a 
fogyasztói képviseleti szervezetek, 
valamint az együttműködési intézkedések 
támogatásával; annak biztosítása, hogy 
minden fogyasztó hozzáférjen a 
jogorvoslathoz; megfelelő tájékoztatás a 
piacokról és a fogyasztókról;

i. a fogyasztók, a vállalkozások és a 
civil társadalom lehetőségeinek növelése, 
segítése és oktatása; a magas szintű 
fogyasztóvédelem, a fenntartható 
fogyasztás és a termékbiztonság 
előmozdítása az illetékes végrehajtó 
hatóságok és a fogyasztói képviseleti 
szervezetek, valamint az együttműködési 
intézkedések támogatásával; annak 
biztosítása, hogy minden fogyasztó 
hozzáférjen a jogorvoslathoz; megfelelő, 
egyértelmű és felhasználóbarát
tájékoztatás a piacokról és a pénzügyi 
termékek különböző kategóriáiról;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a fogyasztók, az egyéb pénzügyi 
szolgáltatások végfelhasználói és a civil 
társadalom részvételének előmozdítása a 
pénzügyi szolgáltatási szakpolitika 
kialakításában; a pénzügyi szféra jobb 
megértésének előmozdítása;

ii. a fogyasztók, az egyéb pénzügyi 
szolgáltatások végfelhasználói és a civil 
társadalom részvételének előmozdítása a 
pénzügyi szolgáltatási szakpolitika 
kialakításában; a pénzügyi szféra és a 
kereskedelmi forgalomba hozott pénzügyi 
termékek különböző kategóriái jobb 
megértésének előmozdítása és a fogyasztók 
érdekeinek biztosítása a lakossági 
pénzügyi szolgáltatások terén;

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) magas színvonalú statisztikák 
készítése és közlése Európáról időben, 
pártatlanul és költséghatékony módon a 
223/2009/EK rendelet 4. cikkében említett 
Európai Statisztikai Rendszeren belül 
megerősített partnerségek révén és az 
összes érintett külső féllel különféle 
adatforrások, fejlett adatelemzési 
módszerek, intelligens rendszerek és 
digitális technológiák használatának 
segítségével.

f) magas színvonalú európai 
statisztikák fejlesztése, készítése, 
közzététele és közlése kellő időben, 
pártatlanul és költséghatékony módon a 
223/2009/EK rendelet 4. cikkében említett 
Európai Statisztikai Rendszeren belül 
megerősített partnerségek révén és az 
összes érintett külső féllel különféle 
adatforrások, fejlett adatelemzési 
módszerek, intelligens rendszerek és 
digitális technológiák használatának 
segítségével és nemzeti és – adott esetben 
– regionális bontásban.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megfelelő feltételek megteremtése 
– átlátható tájékoztatás és figyelemfelkeltő 
kampányok, bevált gyakorlatok cseréje, 
bevált gyakorlatok ösztönzése, a 
szakértelem és a tudás cseréje és terjesztése 
és képzések szervezése révén – a belső piac 
minden szereplője számára, a 
vállalkozásokat, a polgárokat és a 
fogyasztókat, a civil társadalmat és a 
hatóságokat is beleértve;

a) megfelelő feltételek megteremtése 
– átlátható tájékoztatás és figyelemfelkeltő 
kampányok, bevált gyakorlatok cseréje, 
bevált gyakorlatok ösztönzése, a 
szakértelem és a tudás cseréje és terjesztése 
és képzések szervezése révén – a belső piac 
minden szereplője számára, a polgárokat és 
a fogyasztókat, a vállalkozásokat, a civil 
társadalmat és a hatóságokat is beleértve;

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az uniós jogi keret hatékony 
végrehajtásának és korszerűsítésének 
támogatása, valamint az állandóan változó 
környezethez való gyors hozzáigazítása, 
többek között az adatok összegyűjtése és 

d) az uniós jogi keret hatékony 
végrehajtásának és korszerűsítésének 
támogatása, valamint az állandóan változó 
környezethez való gyors hozzáigazítása, 
különösen a digitális környezetben, többek 
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elemzése révén; tanulmányok, értékelések 
és szakpolitikai ajánlások; demonstrációs 
tevékenységek és kísérleti projektek 
szervezése; kommunikációs 
tevékenységek; a belső piac átlátható és 
hatékony működését biztosító célzott IT-
megoldások kifejlesztése.

között az adatok összegyűjtése és elemzése 
révén; tanulmányok, értékelések és 
szakpolitikai ajánlások; demonstrációs 
tevékenységek és kísérleti projektek 
szervezése; kommunikációs 
tevékenységek; a belső piac átlátható és 
hatékony működését biztosító célzott IT-
megoldások kifejlesztése.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kkv-k piacra jutásának 
megkönnyítése, a globális és társadalmi 
kihívások, valamint az üzleti szempontból 
nemzetközivé válás általuk történő 
kezelésének támogatása, illetve az uniós 
ipari vezető szerep megerősítése a globális 
értékláncokon belül, beleértve az 
Enterprise Europe Hálózatot is;

b) a kkv-k uniós és világpiacra
jutásának megkönnyítése, a globális és 
társadalmi kihívások, valamint az üzleti 
szempontból nemzetközivé válás általuk 
történő kezelésének támogatása, illetve az 
uniós ipari vezető szerep megerősítése a 
globális értékláncokon belül, beleértve az 
Enterprise Europe Hálózatot is;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a piaci akadályok és az 
adminisztratív terhek kezelése, valamint a 
kedvező üzleti környezet megteremtése 
annak érdekében, hogy a kkv-k 
kihasználhassák a belső piac előnyeit;

c) a piaci akadályok, köztük a 
földrajzi akadályok és az adminisztratív 
terhek kezelése, valamint a kedvező üzleti 
környezet megteremtése annak érdekében, 
hogy a kkv-k az EU valamennyi 
régiójában egyenlő mértékben
kihasználhassák a belső piac előnyeit;

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vállalkozások növekedésének 
elősegítése, beleértve a készségfejlesztést 
és az ipar átalakítását a gyártási és 
szolgáltatási ágazatokban;

d) a vállalkozások növekedésének 
elősegítése a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrenddel összhangban, beleértve a 
készségfejlesztést, a digitális átalakulást
és az ipar átalakítását a gyártási és 
szolgáltatási ágazatokban;

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A versenypolitika területének 
támogatásával kapcsolatos kiadásokkal, 
és különösen a tagállami 
versenyhatóságok helyzetének a 
versenyszabályok hatékonyabb 
alkalmazása és a belső piac megfelelő 
működésének biztosítása céljából történő 
megerősítéséről szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó 
tevékenységekkel kapcsolatban a 
Bizottság az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz benyújtandó éves jelentésébe 
belefoglalja az e program keretében 
végrehajtott intézkedések áttekintését.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság (EUROSTAT) 
végrehajtja a 3. cikk (2) bekezdésének f) 
pontjában említett egyedi célkitűzés 
megvalósításával, annak intézkedéseivel és 
eredményeivel – amennyiben azok az 
európai statisztikák fejlesztésére, 
előállítására és közzétételére vonatkoznak, 
a 223/2009/EK rendeletben előírt 

(3) A Bizottság (EUROSTAT) 
végrehajtja a 3. cikk (2) bekezdésének f) 
pontjában említett egyedi célkitűzés 
megvalósításával, annak intézkedéseivel és 
eredményeivel – amennyiben azok az 
adatgyűjtésre, az európai statisztikák 
fejlesztésére, előállítására és közzétételére 
vonatkoznak, a 223/2009/EK rendeletben 
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statisztikai elvekkel összhangban –
kapcsolatos tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket.

előírt statisztikai elvekkel összhangban –
kapcsolatos tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a szolgáltatáskereskedelemnek, a 
külföldi közvetlen befektetéseknek, a 
globális értékláncoknak és a globalizáció 
uniós gazdaságokra gyakorolt hatásának 
jobb mérése.

– az áru- és
szolgáltatáskereskedelemnek, a külföldi 
közvetlen befektetéseknek, a globális 
értékláncoknak és a globalizáció uniós 
gazdaságokra gyakorolt hatásának jobb 
mérése.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 8 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kiváló minőségű, időszerű és 
megbízható statisztikák szolgáltatása a 
szociális jogok európai pillérének és az 
uniós készségpolitika támogatására, 
beleértve a munkaerőpiacról, a 
foglalkoztatásról, az oktatásról és 
képzésről, a jövedelmekről, az 
életkörülményekről, a szegénységről, az 
egyenlőtlenségről, a szociális védelemről, a 
be nem jelentett munkavégzésről és a 
készségekkel kapcsolatos 
szatellitszámlákról szóló statisztikákat;

– kiváló minőségű, időszerű és 
megbízható statisztikák szolgáltatása a 
szociális jogok európai pillérének és az 
uniós készségpolitika támogatására, 
beleértve – de nem kizárólag – a 
munkaerőpiacról, a foglalkoztatásról, az 
oktatásról és képzésről, a jövedelmekről, az 
életkörülményekről, a szegénységről, az 
egyenlőtlenségről, a szociális védelemről, a 
be nem jelentett munkavégzésről és a 
készségekkel kapcsolatos 
szatellitszámlákról szóló statisztikákat;
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