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Módosítás 1
John Howarth

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a belső piac 
továbbra is az Unió egyik legjelentősebb és 
legkézzelfoghatóbb eredménye, amely 
előnyökkel jár a vállalkozások, a 
fogyasztók és a polgárok számára szerte 
Európában; ezért az egységes piac további 
elmélyítését és a digitális egységes piac 
fejlesztését prioritásként kell kezelni a 
2020. évi költségvetésben;

2. hangsúlyozza, hogy a belső piac 
továbbra is az Unió egyik legjelentősebb és 
legkézzelfoghatóbb eredménye, amely 
előnyökkel jár a vállalkozások, a 
fogyasztók és a polgárok számára szerte 
Európában; ezért a belső piac további 
elmélyítését prioritásként kell kezelni a 
2020. évi költségvetésben, és különös 
figyelmet kell fordítani a digitális egységes 
piac kiteljesítésére az uniós vállalkozások 
folyamatos versenyképessége és Unió-
szerte a fogyasztók védelme érdekében;

Or. en

Módosítás 2
Jiří Pospíšil

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a belső piac 
továbbra is az Unió egyik legjelentősebb és 
legkézzelfoghatóbb eredménye, amely 
előnyökkel jár a vállalkozások, a 
fogyasztók és a polgárok számára szerte 
Európában; ezért az egységes piac további 
elmélyítését és a digitális egységes piac 
fejlesztését prioritásként kell kezelni a 
2020. évi költségvetésben;

2. hangsúlyozza, hogy a belső piac 
továbbra is az Unió egyik legjelentősebb és 
legkézzelfoghatóbb eredménye, amely 
előnyökkel jár a vállalkozások, a 
fogyasztók és a polgárok számára szerte 
Európában; ezért az egységes piac további 
elmélyítését és a digitális egységes piac 
fejlesztését prioritásként kell kezelni a 
2020. évi költségvetésben; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy fontos 
rendszeresen nyomon követni az 
előrelépéseket, felderíteni az újonnan 
felmerülő problémákat, és a digitális 
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egységes piac továbbfejlesztésére 
vonatkozó szakpolitikai ajánlásokat tenni;

Or. en

Módosítás 3
Carlo Fidanza

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a belső piac 
továbbra is az Unió egyik legjelentősebb és 
legkézzelfoghatóbb eredménye, amely 
előnyökkel jár a vállalkozások, a 
fogyasztók és a polgárok számára szerte 
Európában; ezért az egységes piac további 
elmélyítését és a digitális egységes piac 
fejlesztését prioritásként kell kezelni a 
2020. évi költségvetésben;

2. hangsúlyozza, hogy a belső piac 
továbbra is az Unió egyik legjelentősebb és 
legkézzelfoghatóbb eredménye, amely 
előnyökkel jár a vállalkozások (beleértve a 
mikro- és kisvállalkozásokat is), a 
fogyasztók és a polgárok számára szerte 
Európában; ezért az egységes piac további 
elmélyítését és a digitális egységes piac 
fejlesztését prioritásként kell kezelni a 
2020. évi költségvetésben;

Or. it

Módosítás 4
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a belső piac 
továbbra is az Unió egyik legjelentősebb és 
legkézzelfoghatóbb eredménye, amely 
előnyökkel jár a vállalkozások, a 
fogyasztók és a polgárok számára szerte 
Európában; ezért az egységes piac további 
elmélyítését és a digitális egységes piac 
fejlesztését prioritásként kell kezelni a 
2020. évi költségvetésben;

2. hangsúlyozza, hogy a belső piac 
továbbra is az Unió egyik legjelentősebb és 
legkézzelfoghatóbb eredménye, amely 
előnyökkel jár a vállalkozások, a 
fogyasztók és a polgárok számára szerte 
Európában; ezért az egységes piac további 
elmélyítését, a szolgáltatások szabad 
mozgását akadályozó bürokrácia 
csökkentését és a digitális egységes piac 
fejlesztését prioritásként kell kezelni a 
2020. évi költségvetésben;
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Or. en

Módosítás 5
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský, Carlo Fidanza

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a belső piac 
továbbra is az Unió egyik legjelentősebb és 
legkézzelfoghatóbb eredménye, amely 
előnyökkel jár a vállalkozások, a 
fogyasztók és a polgárok számára szerte 
Európában; ezért az egységes piac további 
elmélyítését és a digitális egységes piac 
fejlesztését prioritásként kell kezelni a 
2020. évi költségvetésben;

2. hangsúlyozza, hogy a belső piac 
továbbra is az Unió egyik legjelentősebb és 
legkézzelfoghatóbb eredménye, amely 
tényleges hatással van a tagállamok 
gazdasági növekedésére, és amely 
előnyökkel jár a vállalkozások, a 
fogyasztók és a polgárok számára szerte 
Európában; ezért az egységes piac további 
elmélyítését és a digitális egységes piac 
fejlesztését prioritásként kell kezelni a 
2020. évi költségvetésben;

Or. en

Módosítás 6
John Howarth

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a szigorú 
fogyasztóvédelmi politika fontosságát, 
amely védelmet és kiszámíthatóságot 
biztosít mind az offline, mind az online 
fogyasztók számára, valamint növeli a 
vállalkozások bizalmát aziránt, hogy 
termékeiket és szolgáltatásaikat a belső 
piacon keresztül értékesítsék;

3. hangsúlyozza, hogy a háztartások 
fogyasztása az uniós GDP 54,4%-át teszi 
ki (2017-es adatok), ezért kiemeli a szigorú 
fogyasztóvédelmi politika fontosságát, 
amely védelmet és kiszámíthatóságot 
biztosít mind az offline, mind az online 
fogyasztók számára, valamint növeli a 
vállalkozások bizalmát aziránt, hogy 
termékeiket és szolgáltatásaikat a belső 
piacon keresztül értékesítsék; 
hangsúlyozza, hogy a fogyasztói kihívások 
továbbra is fennállnak mind a digitális, 
mint a fizikai szférában, ezért rendkívül 



PE639.809v01-00 6/17 AM\1186435HU.docx

HU

fontos a fogyasztók és az állampolgárok 
oktatásának és tudatosságának növelése;

Or. en

Módosítás 7
Alexandra Geese

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a szigorú 
fogyasztóvédelmi politika fontosságát, 
amely védelmet és kiszámíthatóságot 
biztosít mind az offline, mind az online 
fogyasztók számára, valamint növeli a 
vállalkozások bizalmát aziránt, hogy 
termékeiket és szolgáltatásaikat a belső 
piacon keresztül értékesítsék;

3. hangsúlyozza a szigorú 
fogyasztóvédelmi politika fontosságát, 
amely védelmet és kiszámíthatóságot 
biztosít mind az offline, mind az online 
fogyasztók számára, védi érdekeiket, 
biztonságukat és adataikat, növeli a 
vállalkozások bizalmát aziránt, hogy 
termékeiket és szolgáltatásaikat a belső 
piacon keresztül értékesítsék, és biztosítja 
a piac felügyeletét, valamint az uniós és a 
nemzeti jog betartását és végrehajtását;

Or. en

Módosítás 8
Jiří Pospíšil

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a szigorú 
fogyasztóvédelmi politika fontosságát, 
amely védelmet és kiszámíthatóságot 
biztosít mind az offline, mind az online 
fogyasztók számára, valamint növeli a 
vállalkozások bizalmát aziránt, hogy 
termékeiket és szolgáltatásaikat a belső 
piacon keresztül értékesítsék;

3. hangsúlyozza a szigorú 
fogyasztóvédelmi politika fontosságát, 
amely védelmet és kiszámíthatóságot nyújt 
a fogyasztók számára, és küzd mind az 
offline, mind az online tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok ellen, valamint 
növeli a vállalkozások bizalmát aziránt, 
hogy termékeiket és szolgáltatásaikat a 
belső piacon keresztül értékesítsék;



AM\1186435HU.docx 7/17 PE639.809v01-00

HU

Or. en

Módosítás 9
Markus Buchheit

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a szigorú 
fogyasztóvédelmi politika fontosságát, 
amely védelmet és kiszámíthatóságot 
biztosít mind az offline, mind az online 
fogyasztók számára, valamint növeli a 
vállalkozások bizalmát aziránt, hogy 
termékeiket és szolgáltatásaikat a belső 
piacon keresztül értékesítsék;

3. hangsúlyozza a szigorú 
fogyasztóvédelmi politika fontosságát, 
amely védelmet és kiszámíthatóságot 
biztosít mind az offline, mind az online 
fogyasztók számára, valamint növeli a 
vállalkozások bizalmát aziránt, hogy 
termékeiket és szolgáltatásaikat a belső 
piacon keresztül értékesítsék, a kkv-k 
bürokratikus terheinek minimális szinten 
tartása mellett;

Or. en

Módosítás 10
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Carlo Fidanza

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a szigorú 
fogyasztóvédelmi politika fontosságát, 
amely védelmet és kiszámíthatóságot 
biztosít mind az offline, mind az online 
fogyasztók számára, valamint növeli a 
vállalkozások bizalmát aziránt, hogy 
termékeiket és szolgáltatásaikat a belső 
piacon keresztül értékesítsék;

3. hangsúlyozza a szigorú és 
hatékonyan végrehajtott fogyasztóvédelmi 
politika fontosságát, amely védelmet és 
kiszámíthatóságot biztosít mind az offline, 
mind az online fogyasztók számára, 
valamint növeli a vállalkozások bizalmát 
aziránt, hogy termékeiket és 
szolgáltatásaikat a belső piacon keresztül 
értékesítsék;

Or. en
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Módosítás 11
Maria Grapini

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a szigorú 
fogyasztóvédelmi politika fontosságát, 
amely védelmet és kiszámíthatóságot 
biztosít mind az offline, mind az online 
fogyasztók számára, valamint növeli a 
vállalkozások bizalmát aziránt, hogy 
termékeiket és szolgáltatásaikat a belső 
piacon keresztül értékesítsék;

3. hangsúlyozza a szigorú 
fogyasztóvédelmi politika fontosságát, 
amely tényleges védelmet és 
kiszámíthatóságot biztosít mind az offline, 
mind az online fogyasztók számára, 
valamint növeli a vállalkozások bizalmát 
aziránt, hogy termékeiket és 
szolgáltatásaikat a belső piacon keresztül 
értékesítsék;

Or. en

Módosítás 12
Carlo Fidanza

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a teljes mértékben 
automatizált vámkezelésre való áttérés 
megfelelő finanszírozásának fontosságát, 
amely az európai vállalatok nagyobb 
hatékonyságát és a fogyasztók 
hatékonyabb védelmét szolgálná;

4. hangsúlyozza a teljes mértékben 
automatizált vámkezelésre való áttérés 
megfelelő finanszírozásának fontosságát, 
amely az európai vállalatok nagyobb 
versenyképességét és a fogyasztók 
hatékonyabb védelmét szolgálná;

Or. it

Módosítás 13
Maria Grapini

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a teljes mértékben 
automatizált vámkezelésre való áttérés 
megfelelő finanszírozásának fontosságát, 
amely az európai vállalatok nagyobb 
hatékonyságát és a fogyasztók 
hatékonyabb védelmét szolgálná;

4. hangsúlyozza a teljes mértékben 
automatizált vámkezelésre való áttérés 
megfelelő finanszírozásának fontosságát, 
amely az európai vállalatok nagyobb 
hatékonyságát, a tisztességes versenyt és a 
fogyasztók hatékonyabb védelmét 
szolgálná;

Or. en

Módosítás 14
Jiří Pospíšil

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a teljes mértékben 
automatizált vámkezelésre való áttérés 
megfelelő finanszírozásának fontosságát, 
amely az európai vállalatok nagyobb 
hatékonyságát és a fogyasztók 
hatékonyabb védelmét szolgálná;

4. hangsúlyozza a teljes mértékben 
automatizált vámkezelésre való áttérés 
megfelelő finanszírozásának fontosságát, 
amely az európai vállalatok nagyobb 
hatékonyságát és a fogyasztók 
hatékonyabb védelmét szolgálná; ennek 
érdekében alapvető fontosságú a Vám 
2020 program finanszírozásának 
növelése, amely olyan együttműködési 
mechanizmusokat tartalmaz, amelyek 
lehetővé teszik az egész Unióban a 
vámhatóságok és a tisztviselők számára az 
információk és a bevált gyakorlatok 
cseréjét és megosztását, valamint a 
naprakész, hatékony vámellenőrzési 
berendezések beszerzésének és 
fenntartásának finanszírozását;

Or. en

Módosítás 15
Maria Da Graça Carvalho
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a digitális egységes piac – Európa 
versenyképességének fellendítése 
érdekében történő – kiteljesítése céljából 
növeljék az információs és 
kommunikációs technológiák 
költségvetését;

Or. en

Módosítás 16
Jiří Pospíšil

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza a szolgáltatások 
egységes piacának fontosságát; felszólítja 
az EU-t, hogy fordítson további 
finanszírozást a szolgáltatások belső 
piacának kiteljesítésére, és ösztönözze új 
és innovatív szolgáltatások kifejlesztését;

Or. en

Módosítás 17
Carlo Fidanza

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri, hogy a 2020. évi költségvetés 
járuljon hozzá az európai szemeszterben 
felvázolt prioritások megvalósításához, 
különösen az olyan magas színvonalú 
beruházások és reformok 



AM\1186435HU.docx 11/17 PE639.809v01-00

HU

megvalósításához, amelyek javítják a 
vállalkozások (köztük a mikro- és 
kisvállalkozások) versenyképességét és 
termelékenységét, valamint továbbra is 
biztosítják az egységes piac elmélyítését és 
a digitális egységes piac 
továbbfejlesztését;

Or. it

Módosítás 18
John Howarth

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli, hogy a Bizottság 
költségvetési tervezetében megfelelő 
összegeket különített el az IMCO legtöbb 
kiemelt prioritása számára, és felkéri a 
Tanácsot, hogy hagyja jóvá ezeket az 
előirányzatokat;

6. üdvözli, hogy a Bizottság 
költségvetési tervezetében megfelelő 
összegeket különített el az IMCO legtöbb 
kiemelt prioritása számára, beleértve az 
áruk és szolgáltatások belső piacát, a kkv-
k támogatását, a fogyasztóvédelmet és a 
versenyképességet, és felkéri a Tanácsot, 
valamint a Parlamentet, hogy állapodjon 
meg ezekről az előirányzatokról a 2020. 
évi költségvetésben;

Or. en

Módosítás 19
John Howarth

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. üdvözli „az áruk és szolgáltatások 
belső piacának működése és fejlesztése” 
(02 03 01. költségvetési sor), „a kkv-k 
finanszírozáshoz jutásának javítása” 
(02 02 02. költségvetési sor), valamint „a 
COSME programra vonatkozó támogatási 

7. üdvözli a piacfelügyelet és az uniós 
termékmegfelelőségi hálózat létrehozása 
céljából „az áruk és szolgáltatások belső 
piacának működése és fejlesztése” 
(02 03 01. költségvetési sor), valamint „a 
kkv-k finanszírozáshoz jutásának javítása” 
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kiadások” (02 01 04 01, költségvetési sor) 
előirányzatainak növelését, mivel 
mindhárom fellépés alapvető fontosságú 
az Unión belüli gazdasági növekedés 
fellendítéséhez;

(02 02 02. költségvetési sor) és „a COSME 
programra vonatkozó támogatási kiadások” 
(02 01 04 01. költségvetési sor) 
előirányzatainak növelését, mivel ez a 
három fellépés alapvető fontosságú az 
Unión belüli gazdasági növekedés 
fellendítéséhez; mélységesen sajnálja a 
02 03 01. és a 02 02 02. költségvetési sor 
Tanács általi csökkentését;

Or. en

Módosítás 20
Maria Da Graça Carvalho

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza az uniós költségvetés 
ambiciózus megközelítésének fontosságát 
az üzleti szolgáltatások ágazatában, amely 
a teljes uniós munkaerő kétharmadát 
foglalkoztatja;

Or. en

Módosítás 21
Pascal Arimont

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. e tekintetben kiemeli, hogy a kis- 
és középvállalkozások (kkv-k) az Unió 
gazdaságának alapvető részét képezik, és 
az egész Unióban kulcsfontosságú 
szerepet játszanak a 
munkahelyteremtésben, továbbá 
szükségesnek látja a kkv-barát üzleti 
környezet kialakítását és további 
előmozdítását; ezért hangsúlyozza, hogy a 
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kkv-k finanszírozáshoz való 
hozzáférésének javítása továbbra is 
kulcsfontosságú prioritás az IMCO 
számára a 2020. évi költségvetésben;

Or. en

Módosítás 22
Pascal Arimont

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. hangsúlyozza, hogy a 
vállalkozások versenyképességét és a kis- 
és középvállalkozásokat segítő program 
(COSME) a vállalkozói kultúra 
ösztönzésének, a meglévő kkv-k 
támogatásának, valamint a 
versenyképesség, a fenntarthatóság és a 
növekedés biztosításának alapvető 
eszköze; különösen arra szólít fel, hogy 
erősítsék meg az Európai Innovációs 
Tanács Akcelerátor programját (kkv-
támogató eszköz), mivel az jelentős 
támogatást nyújt a radikálisan új 
elképzelésekkel és piacképes innovatív 
megoldásokkal rendelkező kkv-k számára; 
úgy véli, hogy az uniós költségvetés és a 
finanszírozáshoz való, általa támogatott 
hozzáférés kulcsfontosságú eszközök az 
induló innovatív vállalkozások, a 
mikrovállalkozások és a kkv-k 
versenyképesebbé és innovatívabbá 
tételéhez, valamint a vállalkozói szellem 
ösztönzéséhez az Unióban;

Or. en

Módosítás 23
John Howarth
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Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. emlékeztet arra, hogy a Bizottság és 
a tagállamok már többszörös késésben 
vannak az Uniós Vámkódex tervezett 
végrehajtása terén, és következésképpen 
rendkívül sajnálatosnak tartja „a vámunió 
működésének és korszerűsítésének 
támogatására” (14 02 01. költségvetési sor) 
szánt költségvetési előirányzatok 
csökkentését, ami további késésekhez 
vezethet;

9. emlékeztet arra, hogy a Bizottság és 
a tagállamok már többszörös késésben 
vannak az Uniós Vámkódex tervezett 
végrehajtása terén, és következésképpen 
rendkívül sajnálatosnak tartja „a vámunió 
működésének és korszerűsítésének 
támogatására” (14 02 01. költségvetési sor) 
szánt költségvetési előirányzatok 
csökkentését, ami további késésekhez 
vezethet, és akadályozhatja a belső piac 
működését; emlékeztet arra, hogy a kódex 
teljes körű és egységes végrehajtása 
alapvető fontosságú a polgárok, valamint 
az Unió pénzügyi érdekeinek jobb 
védelméhez, továbbá arra, hogy az 
elektronikus vámkezelés prioritást képez a 
belső piac jobb működése szempontjából;

Or. en

Módosítás 24
Jiří Pospíšil

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. emlékeztet arra, hogy a Bizottság és 
a tagállamok már többszörös késésben 
vannak az Uniós Vámkódex tervezett 
végrehajtása terén, és következésképpen 
rendkívül sajnálatosnak tartja „a vámunió 
működésének és korszerűsítésének 
támogatására” (14 02 01. költségvetési sor) 
szánt költségvetési előirányzatok 
csökkentését, ami további késésekhez 
vezethet;

9. emlékeztet arra, hogy a Bizottság és 
a tagállamok már többszörös késésben 
vannak az Uniós Vámkódex tervezett 
végrehajtása terén, és következésképpen 
határozottan elutasítja „a vámunió 
működésének és korszerűsítésének 
támogatására” (14 02 01. költségvetési sor) 
szánt költségvetési előirányzatok 
csökkentését, ami további késésekhez 
vezethet, és alááshatja az Unión belüli 
vámellenőrzés hatékonyságának 
fokozását;

Or. en
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Módosítás 25
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja a Bizottságot, hogy 
különítsen el összegeket az IMCO 
bizottság által támogatott valamennyi 
kísérleti projekt és előkészítő intézkedés 
finanszírozására.

10. felhívja a Bizottságot, hogy 
különítsen el összegeket az IMCO 
bizottság által támogatott valamennyi 
kísérleti projekt és előkészítő intézkedés 
finanszírozására, beleértve a „Internet-
inkluzivitás: hozzáférés mindenki 
számára” elnevezésű kísérleti projektet.

Or. en

Módosítás 26
Carlo Fidanza

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. hangsúlyozza, hogy a mikro- és 
kisvállalkozások finanszírozása és 
beruházásai számára megfelelő forrásokat 
kell biztosítani, valamint fontos az 
Európai Unió fogyasztói felé irányuló 
átlátható kommunikáció;

Or. it

Módosítás 27
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Carlo Fidanza

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

10a. javasolja, hogy vezessék be, 
rendszeresen kövessék nyomon, továbbá 
rendszeresen értékeljék az ár-érték arány 
elvét azzal a céllal, hogy javítsák 
valamennyi európai kiadás 
hatékonyságát, ami nagyobb 
hatékonysághoz és nagyobb hozzáadott 
értékéhez fog hozzájárulni az európai 
fogyasztók számára, amint azt a 
Számvevőszék több alkalommal is 
megismételte; az Európai Uniónak a 
költségvetési folyamat és az uniós 
források felhasználása során 
hangsúlyoznia kell ezt az elvet;

Or. en

Módosítás 28
Carlo Fidanza

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10b. üdvözli az egységes piac és az 
európai vállalkozások, különösen a 
mikro- és kisvállalkozások 
digitalizációjára irányuló kutatás és 
innováció támogatását; emlékeztet arra, 
hogy az innováció ösztönzése, valamint az 
egységes piac akadályainak leküzdésére is 
irányuló intelligens megoldások 
elfogadása érdekében alapvető fontosságú 
a pénzügyi erőforrásokkal kapcsolatos 
megfelelő támogatás biztosítása az 
InvestEU programon, valamint az 
egységes piacra és a kkv-kra vonatkozó 
programon keresztül;

Or. it
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Módosítás 29
Carlo Fidanza

Véleménytervezet
10 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10c. emlékeztet annak a 
szükségességére, hogy a fogyasztóvédelmi 
rendszert a különböző típusú 
vállalkozásokra vonatkozó arányossági és 
fenntarthatósági kritériumokkal 
megfelelően támogatni kell, különös 
tekintettel a mikro- és kisvállalkozások 
természetére és felépítésére;

Or. it


