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Módosítás 1
Emilie Turunen

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az egységes piacon különböző 
típusú vállalkozások működnek, többek 
között szociális gazdasági vállalkozások 
(ideértve a szövetkezeteket, a 
kölcsönösségen alapuló társaságokat, az 
egyesületeket és az alapítványokat), és 
mivel az egységes piacon működő 
vállalkozások, különösen a szociális 
gazdasági vállalkozások nemcsak 
gazdasági érdekeket elégítenek ki, hanem 
a gazdasági tevékenységen túl a 
társadalmat is szolgálják,

Or. en

Módosítás 2
Emilie Turunen

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az egységes piacon működő 
vállalkozások közül a szociális gazdasági 
vállalkozások (ideértve a szövetkezeteket, 
a kölcsönösségen alapuló társaságokat, az 
egyesületeket és az alapítványokat) a 
gazdasági válság idején különösen 
ellenállónak bizonyultak, és 
következésképpen hozzájárulnak a 
fenntartható foglalkoztatáshoz és 
növekedéshez,

Or. en
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Módosítás 3
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az egységes piacot újra el 
lehet és el is kell indítani annak 
érdekében, hogy fokozódjon a növekedés, 
valamint több és jobb munkahely jöjjön 
létre az európai vállalkozások, 
munkavállalók és fogyasztók számára;

1. rámutat, hogy a válság gazdasági és 
társadalmi költségei jóval magasabbak, 
mint a „jobb” vagy „intelligens 
szabályozás” menetrendje, a 
szolgáltatásokról szóló irányelv átültetése 
és „a vállalkozásbarát környezet 
megteremtését”célul kitűző új 
kezdeményezések alapján elvárt vagy 
bejelentett megtakarítások; hangsúlyozza, 
hogy az egységes piacról szóló jogszabályt 
mindenekelőtt megfelelően értékelni kell 
társadalmi hatásai és következményei 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 4
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az egységes piacot újra el 
lehet és el is kell indítani annak érdekében, 
hogy fokozódjon a növekedés, valamint 
több és jobb munkahely jöjjön létre az 
európai vállalkozások, munkavállalók és 
fogyasztók számára;

1. úgy véli, hogy az egységes piacot újra el 
lehet és el is kell indítani, valamint teljes 
mértékben ki kell építeni annak érdekében, 
hogy tovább erősödjön Európa 
versenyképessége és termelékenysége, 
fokozódjon a növekedés, valamint több és 
jobb munkahely jöjjön létre az európai 
vállalkozások, munkavállalók és 
fogyasztók számára;

Or. en
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Módosítás 5
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az egységes piacot újra el 
lehet és el is kell indítani annak érdekében, 
hogy fokozódjon a növekedés, valamint 
több és jobb munkahely jöjjön létre az 
európai vállalkozások, munkavállalók és 
fogyasztók számára;

1. úgy véli, hogy az egységes piacot újra el 
lehet és el is kell indítani annak érdekében, 
hogy fokozódjon a növekedés a 
vállalkozások számára, valamint több és 
jobb munkahely jöjjön létre a 
munkavállalók részére, a fogyasztók 
számára pedig nagyobb választék, 
alacsonyabb árak és megfelelő védelem 
álljon rendelkezésre;

Or. en

Módosítás 6
Rovana Plumb

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az egységes piacot újra el 
lehet és el is kell indítani annak érdekében, 
hogy fokozódjon a növekedés, valamint 
több és jobb munkahely jöjjön létre az 
európai vállalkozások, munkavállalók és 
fogyasztók számára;

1. úgy véli, hogy az egységes piacot újra el 
lehet és el is kell indítani annak érdekében, 
hogy megvalósuljon a fenntartható 
növekedés, valamint zöld munkahelyek 
jöjjenek létre az európai vállalkozások, 
munkavállalók és fogyasztók számára, 
hangsúlyt helyezve a munkavállalók 
megfelelő szociális védelmének 
biztosítására;

Or. en

Módosítás 7
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
1 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az egységes piacot újra el 
lehet és el is kell indítani annak érdekében, 
hogy fokozódjon a növekedés, valamint 
több és jobb munkahely jöjjön létre az 
európai vállalkozások, munkavállalók és 
fogyasztók számára;

1. úgy véli, hogy az egységes piacot újra el 
lehet és el is kell indítani annak érdekében, 
hogy fokozódjon a növekedés, valamint 
több és jobb munkahely jöjjön létre az 
európai vállalkozások, munkavállalók és 
fogyasztók számára; úgy véli e tekintetben, 
hogy az egységes piacnak célja elérése 
érdekében magában kell foglalnia az EU 
2020 stratégia három, egymást 
kölcsönösen erősítő pillérét;

Or. en

Módosítás 8
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1 a. emlékeztet, hogy az EU gazdasági 
reformmal kapcsolatos döntő fontosságú 
célja a szabad és tisztességes versenyen 
alapuló gazdaság, amely Európa számára 
kulcsfontosságú versenyelőnyt jelent a 
globális gazdaságban;

Or. en

Módosítás 9
Rovana Plumb

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1 a. úgy véli, hogy a Bizottságnak az 
egységes piaccal kapcsolatos valamennyi 
jogszabályban rögzítenie kell az 
alapjogokat; véleménye szerint ez 
biztosítaná, hogy az egységes piac 
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alapvető gazdasági szabadságjogainak 
alkalmazása ne sértse a kollektív 
szerződésekkel és a sztrájkkal 
kapcsolatosan a nemzeti szabályozásban 
meghatározott jogokat;

Or. en

Módosítás 10
Emilie Turunen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1 a. sajnálatának ad hangot, amiért az 
egységes piacról szóló jogszabályok nem 
ismerik el teljes körűen a vállalkozási 
formák sokféleségét – ideértve a szociális 
gazdasági vállalkozásokat (többek között a 
szövetkezeteket, a kölcsönösségen alapuló 
társaságokat, az egyesületeket és az 
alapítványokat), amelyek a gazdasági 
válság idején különösen ellenállónak 
bizonyultak, és felszólítja a Bizottságot 
ennek orvoslására;

Or. en

Módosítás 11
Traian Ungureanu

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1 a. úgy véli, hogy az egységes piac 
kiépüléséből következő valamennyi előny 
kihasználása érdekében a munkaerő 
mobilitását elsődleges célnak kell 
tekinteni az uniós szintű jövőbeli 
intézkedések kidolgozásakor;

Or. en
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Módosítás 12
Françoise Castex

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1 a. érdeklődéssel üdvözli az egységes 
piaci intézkedéscsomagról szóló bizottsági 
közleményt és az abban javasolt globális 
megközelítést, amelynek célja az egységes 
piac vállalkozások és polgárok közötti 
egyensúlyának visszaállítása és a 
döntéshozatali folyamat demokratikus 
voltának és átláthatóságának javítása; 
hangsúlyozza, hogy e megközelítés célja, 
hogy a közlemény három részében 
megfogalmazott javaslatok között a 
legjobb egyensúlyt biztosítsa;

Or. en

Módosítás 13
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1 a. hangsúlyozza, hogy a polgárok 
egységes piacba vetett bizalma gyenge, 
mivel az egységes piacból hiányzik a 
szociális dimenzió; rámutat, hogy a 
megengedő, felszínes pénzügyi 
szabályozás – beleértve a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó cselekvési 
tervet – hozzájárult a válság 
kialakulásához;  határozottan elítéli, hogy 
a korábbi belső piaci stratégia 
deregulációs megközelítése még mindig 
alapul szolgál az egységes piaci 
intézkedéscsomag keretében tett 
javaslatok többsége számára annak 
ellenére, hogy az ilyen liberalizációs 
politikák egyértelműen kedvezőtlen 
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társadalmi következményekkel járnak.

Or. en

Módosítás 14
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1 a. hangsúlyozza, hogy az egységes piac 
továbbfejlesztése, integrációja és 
elmélyítése még jobban erősíteni fogja az 
európai szociális piacgazdaságot, jobb és 
több munkahelyet, valamint a 
vállalkozások számára megfelelőbb 
környezetet teremtve;

Or. en

Módosítás 15
Traian Ungureanu

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1 b. úgy véli, hogy az EU 2020 
stratégiában a több és jobb munkahely, a 
gazdasági növekedés, valamint az 
egységes piac koncepciójából levezethető 
jogok gyakorlásának felgyorsítása 
tekintetében kitűzött célok teljesítése 
érdekében a munkavállalók, a tőke és a 
szolgáltatások szabad áramlását teljes 
mértékben biztosítani és támogatni kell 
uniós és tagállami szinten egyaránt;

Or. en
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Módosítás 16
Françoise Castex

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1 b. hangsúlyozza, hogy a javaslatok 
közötti egyensúlyhoz ágazati szinten kell 
megközelíteni a javasolt irányokat: 
energia, közlekedés, technológiai 
innováció, jogbiztonság a vállalkozások és 
a munkavállalók stb. számára, valamint e 
szektorok mindegyikében szervezett 
konzultációk;

Or. en

Módosítás 17
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1 b. ellenzi az üzleti szolgáltatások 
(például logisztika, berendezések 
üzemeltetése, forgalmazás, reklámozás) 
további liberalizációját célul kitűző, 
valamint a szolgáltatási koncessziókra 
vonatkozó bizottsági terveket, amelyek 
célja a szolgáltatások egységes piacának 
teljessé tétele; hangsúlyozza, hogy a 
Bizottság megközelítése, amely szerint „a 
szolgáltatási irányelvben foglalt kölcsönös 
értékelési folyamat alapján folytatni kell a 
szolgáltatások belső piacának 
fejlesztését”, nagy valószínűséggel további 
deregulációhoz fog vezetni, mivel az ilyen 
„kölcsönös értékelés” elsősorban a 
szolgáltatók meglévő kötelezettségeinek 
megszüntetésére összpontosít, és a 
folyamat nem foglalkozik az irányelv 
átültetésének társadalmi 
következményeivel;
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Or. en

Módosítás 18
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy gondolja, hogy a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) képezik az 
európai gazdaság alapját, valamint a 
munkahelyteremtés, a foglalkoztatás, a 
gazdasági növekedés és az európai 
társadalmi kohézió fő hajtóerejét; 
hangsúlyozza, hogy a kkv-k egységes 
piachoz való hozzáférésének és piaci 
részvételének javítása érdekében nagyobb 
erőfeszítések szükségesek, ideértve az e-
kereskedelem fejlődését hátráltató, a 2010-
es digitális menetrendben említett 
valamennyi akadály felszámolását is;

2. úgy gondolja, hogy a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) képezik az 
európai gazdaság alapját, valamint a 
fenntartható és minőségi 
munkahelyteremtés, a foglalkoztatás, a 
gazdasági növekedés és az európai 
társadalmi kohézió fő hajtóerejét; 
hangsúlyozza, hogy a kkv-k egységes 
piachoz való hozzáférésének és piaci 
részvételének javítása érdekében nagyobb 
erőfeszítések szükségesek, ideértve az e-
kereskedelem fejlődését hátráltató, a 2010-
es digitális menetrendben említett 
valamennyi akadály felszámolását is;

Or. en

Módosítás 19
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2 a. úgy véli, hogy – főleg a kkv-k 
alkalmazottai esetében – az élethosszig 
tartó tanulás keretében támogatni kell a 
nyelvtanulást, mivel az olyan eszköz, 
amely elősegíti a kkv-k egységes piachoz 
való hozzáférését, amely legfontosabb 
versenyelőnyüket jelenti;

Or. en
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Módosítás 20
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy gazdasági válság idején a 
kkv-ket érintő egyik legjelentősebb 
probléma a finanszírozáshoz való 
hozzáférés nehézsége; határozottan 
támogatja a kkv-k tőkepiacokhoz való 
hozzáférését javító cselekvési tervre 
irányuló javaslatot;

3. rámutat, hogy gazdasági válság idején a 
kkv-ket érintő egyik legjelentősebb 
probléma a finanszírozáshoz való 
hozzáférés nehézsége; határozottan 
támogatja a kkv-k tőkepiacokhoz való 
hozzáférését javító cselekvési tervre 
irányuló javaslatot; hangsúlyozza, hogy az 
európai finanszírozási programokat 
egyszerűbbé és kevésbé bürokratikussá 
kell tenni, és több kockázatitőke-
befektetést kell vonzaniuk;

Or. en

Módosítás 21
Emilie Turunen

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy gazdasági válság idején a 
kkv-ket érintő egyik legjelentősebb 
probléma a finanszírozáshoz való 
hozzáférés nehézsége; határozottan 
támogatja a kkv-k tőkepiacokhoz való 
hozzáférését javító cselekvési tervre 
irányuló javaslatot;

3. rámutat, hogy gazdasági válság idején a 
kkv-ket érintő egyik legjelentősebb 
probléma a finanszírozáshoz való 
hozzáférés nehézsége; határozottan 
támogatja a kkv-k tőkepiacokhoz való 
hozzáférését javító cselekvési tervre 
irányuló javaslatot; közvetítő ügynökségek 
felállítását javasolja annak érdekében, 
hogy összegyűjtsék az innovatív és 
fenntartható projektek pénzügyi igényeit, 
különösen az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások esetében, és így jobb 
feltételek mellett megkönnyítsék e 
projektek hozzáférését a pénzpiacokhoz;

Or. en
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Módosítás 22
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy gazdasági válság idején a 
kkv-ket érintő egyik legjelentősebb 
probléma a finanszírozáshoz való 
hozzáférés nehézsége; határozottan 
támogatja a kkv-k tőkepiacokhoz való 
hozzáférését javító cselekvési tervre 
irányuló javaslatot;

3. rámutat, hogy gazdasági válság idején a 
kkv-ket érintő egyik legjelentősebb 
probléma a finanszírozáshoz való 
hozzáférés nehézsége; úgy véli azonban, 
hogy az állami bankok által nyújtott 
megfelelőbb támogatással jobban ki 
lehetne elégíteni a kkv-k finanszírozási 
igényeit, mint a tőzsdékkel és 
kockázatitőke-alapokkal, amit a Bizottság 
javasol; hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
megközelítése sebezhetőbbé tenné a kkv-
ket a piaci ingadozásokkal és a 
„vagyonkimazsolázás”stratégiájával 
szemben, és veszélybe sodorná a kkv-k és 
a foglalkoztatás stabilitását;

Or. en

Módosítás 23
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy gazdasági válság idején a 
kkv-ket érintő egyik legjelentősebb 
probléma a finanszírozáshoz való 
hozzáférés nehézsége; határozottan 
támogatja a kkv-k tőkepiacokhoz való 
hozzáférését javító cselekvési tervre 
irányuló javaslatot;

3. rámutat, hogy gazdasági válság idején a 
kkv-ket érintő egyik legjelentősebb 
probléma a finanszírozáshoz való 
hozzáférés nehézsége; határozottan 
támogatja a kkv-k tőkepiacokhoz való 
hozzáférését javító cselekvési tervre 
irányuló javaslatot, amely bátorítaná az 
innovációt, és így fellendítené a 
növekedést és a munkahelyteremtést;

Or. en
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Módosítás 24
Pervenche Berès

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3 a. kéri a Bizottságot, hogy évente 
értékelje a köz- és magánszféra 
beruházási szükségleteit és azt, hogy e 
szükségletek hogyan kerülnek 
kielégítésre, vagy hogyan kellene 
kielégítésre kerülniük 16. számú javaslata 
keretében;

Or. en

Módosítás 25
Pervenche Berès

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3 b. üdvözli az európai projektkötvényekre 
vonatkozó, 15. számú javaslatot; kéri, 
hogy a projekteket a kötelező 
hatásvizsgálatot követően 
munkahelyteremtő potenciáljuk alapján 
válasszák ki;

Or. en

Módosítás 26
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a kkv-kra nehezedő 
terhek felszámolását szolgáló „gondolkozz 
előbb kicsiben” elv a gyakorlatban még 

4. hangsúlyozza, hogy a „gondolkozz előbb 
kicsiben” elvvel, a kisvállalkozásokra 
vonatkozó jogszabállyal (Small Business 
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nem valósult meg; kéri a 
kisvállalkozásokra vonatkozó jogszabály 
(Small Business Act) gyors vizsgálatát, 
hogy összhangba kerüljön az Európa 
2020 stratégiával;

Act) és a hozzájuk kapcsolódó „intelligens 
szabályozás” megközelítéssel – amelynek 
célja „a vállalkozások adminisztratív 
terheinek csökkentése” – nem lehet 
visszaélni a munkavállalói jogok, a 
munkavállalói részvétel és közös 
vállalatvezetés, a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság, a szociális 
normák stb. rovására;

Or. en

Módosítás 27
Evelyn Regner

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a kkv-kra nehezedő 
terhek felszámolását szolgáló „gondolkozz 
előbb kicsiben” elv a gyakorlatban még 
nem valósult meg; kéri a 
kisvállalkozásokra vonatkozó jogszabály
(Small Business Act) gyors vizsgálatát,
hogy összhangba kerüljön az Európa 2020 
stratégiával;

4. hangsúlyozza, hogy a kkv-kra nehezedő 
terhek felszámolását szolgáló „gondolkozz 
előbb kicsiben” elv a gyakorlatban még 
nem valósult meg; a kkv-kre vonatkozó, 
differenciált politikára szólít fel; javasolja 
a különleges növekedési lehetőséget 
magukban hordozó, magas béreket és 
megfelelő munkakörülményeket biztosító 
kkv-k támogatását, és kéri, hogy kerüljön 
sor differenciálásra a kisvállalkozásokra 
vonatkozó jogszabályon (Small Business 
Act) belül, hogy összhangba kerüljön az
Európa 2020 stratégiával;

Or. en

Módosítás 28
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. határozottan támogatja a nemzetközi 
kereskedelmi tárgyalások folytatására 

5. határozottan támogatja a nemzetközi 
kereskedelmi tárgyalások folytatására 
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irányuló erőfeszítéseket; ebben a 
tekintetben megismétli annak fontosságát, 
hogy az EU és a harmadik országok közötti 
valamennyi kereskedelmi megállapodás 
térjen ki a szociális normákra;

irányuló erőfeszítéseket; ebben a 
tekintetben megismétli annak fontosságát, 
hogy az EU és a harmadik országok közötti 
kereskedelmi megállapodások szükség 
esetén térjenek ki a szociális normákra;

Or. en

Módosítás 29
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. határozottan támogatja a nemzetközi 
kereskedelmi tárgyalások folytatására 
irányuló erőfeszítéseket; ebben a 
tekintetben megismétli annak fontosságát, 
hogy az EU és a harmadik országok közötti 
valamennyi kereskedelmi megállapodás 
térjen ki a szociális normákra;

5. határozottan támogatja a nemzetközi 
kereskedelmi tárgyalások folytatására 
irányuló erőfeszítéseket, amelyek célja a 
kereskedelem előtt tornyosuló akadályok 
felszámolása annak érdekében, hogy az 
európai vállalatok jobban hozzáférjenek 
harmadik országok piacaihoz; ebben a 
tekintetben megismétli annak fontosságát, 
hogy az EU és a harmadik országok közötti 
valamennyi kereskedelmi megállapodás 
térjen ki a szociális normákra anélkül, 
hogy nem kereskedelmi jellegű elvekkel 
túlterhelnék e megállapodásokat;

Or. en

Módosítás 30
Pervenche Berès

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. határozottan támogatja a nemzetközi 
kereskedelmi tárgyalások folytatására 
irányuló erőfeszítéseket; ebben a 
tekintetben megismétli annak fontosságát, 
hogy az EU és a harmadik országok közötti 
valamennyi kereskedelmi megállapodás 

5. határozottan támogatja a nemzetközi 
kereskedelmi tárgyalások folytatására 
irányuló erőfeszítéseket; ebben a 
tekintetben megismétli annak fontosságát, 
hogy az EU és a harmadik országok közötti 
valamennyi kereskedelmi megállapodás 
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térjen ki a szociális normákra; térjen ki a szociális normákra; üdvözli a 
közbeszerzési piacokon a hozzáférés 
szimmetriáját biztosító eszközre vonatkozó 
24. számú javaslatot, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy egy szociális és 
környezeti záradékkal egészítse ki e 
javaslatot;

Or. en

Módosítás 31
Ole Christensen

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. határozottan támogatja a nemzetközi 
kereskedelmi tárgyalások folytatására 
irányuló erőfeszítéseket; ebben a 
tekintetben megismétli annak fontosságát, 
hogy az EU és a harmadik országok közötti 
valamennyi kereskedelmi megállapodás 
térjen ki a szociális normákra;

5. határozottan támogatja a nemzetközi 
kereskedelmi tárgyalások folytatására 
irányuló erőfeszítéseket; ebben a 
tekintetben megismétli annak fontosságát, 
hogy az EU és a harmadik országok közötti 
valamennyi kereskedelmi megállapodás 
térjen ki a szociális normákra, többek 
között az emberi jogok, a 
környezetvédelmi és éghajlati normák 
tiszteletben tartására;

Or. en

Módosítás 32
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. határozottan támogatja a nemzetközi 
kereskedelmi tárgyalások folytatására 
irányuló erőfeszítéseket; ebben a 
tekintetben megismétli annak fontosságát, 
hogy az EU és a harmadik országok közötti 
valamennyi kereskedelmi megállapodás 
térjen ki a szociális normákra;

5. határozottan támogatja a nemzetközi 
kereskedelmi tárgyalások folytatására 
irányuló erőfeszítéseket; ebben a 
tekintetben megismétli annak fontosságát, 
hogy az EU és a harmadik országok közötti 
valamennyi kereskedelmi megállapodás 
térjen ki a szociális normákra; e 
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tekintetben hangsúlyozza az ILO-normák 
és az ILO tisztességes munkára vonatkozó 
menetrendjének, valamint az OECD 
multinacionális vállalatok számára 
készített magatartási kódexének hatékony 
végrehajtását;

Or. en

Módosítás 33
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. határozottan támogatja a nemzetközi 
kereskedelmi tárgyalások folytatására 
irányuló erőfeszítéseket; ebben a 
tekintetben megismétli annak fontosságát, 
hogy az EU és a harmadik országok közötti 
valamennyi kereskedelmi megállapodás 
térjen ki a szociális normákra;

5. határozottan támogatja a nemzetközi 
kereskedelmi tárgyalások folytatására 
irányuló erőfeszítéseket; ebben a 
tekintetben megismétli annak fontosságát, 
hogy az EU és a harmadik országok közötti 
valamennyi kereskedelmi megállapodás 
térjen ki a szociális és környezetvédelmi 
normákra;

Or. en

Módosítás 34
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. határozottan támogatja a nemzetközi 
kereskedelmi tárgyalások folytatására 
irányuló erőfeszítéseket; ebben a 
tekintetben megismétli annak fontosságát, 
hogy az EU és a harmadik országok közötti 
valamennyi kereskedelmi megállapodás 
térjen ki a szociális normákra;

5. határozottan támogatja a nemzetközi 
kereskedelmi tárgyalások folytatására 
irányuló erőfeszítéseket és a céges 
társadalmi felelősségvállalás támogatását 
e tárgyalások keretén belül; ebben a 
tekintetben megismétli annak fontosságát, 
hogy az EU és a harmadik országok közötti 
valamennyi kereskedelmi megállapodás 
térjen ki a szociális és környezetvédelmi 
normákra;
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Or. en

Módosítás 35
Pervenche Berès

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. az adókérdésekről szóló 19. és 20. 
javaslat mellett üdvözli Mario Monti arra 
irányuló javaslatainak végrehajtását, 
hogy hozzanak létre egy adópolitikai 
csoportot, amely a tagállamok 
képviselőiből áll; sürgeti, hogy e csoport 
tegyen javaslatokat a munka terheinek 
csökkentésére az európai versenyképesség 
növelése, a legszegényebbek támogatása 
és annak érdekében, hogy a középosztály 
méltó körülmények között élhessen 
munkája gyümölcséből;

Or. en

Módosítás 36
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a számviteli irányelvek 
felülvizsgálatát, amelynek célja, hogy 
tovább egyszerűsítse a pénzügyi
jelentéstétellel kapcsolatos 
kötelezettségeket, és csökkentse az 
adminisztratív terheket, különösen a kkv-k 
esetében;

6. üdvözli a számviteli irányelvek 
felülvizsgálatát, amelynek célja, hogy 
tovább egyszerűsítse és az Európai Unión 
belül mindenhol azonos szintre hozza a 
pénzügyi jelentéstétellel kapcsolatos 
kötelezettségeket, és csökkentse az 
adminisztratív terheket, különösen a kkv-k 
esetében;

Or. en
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Módosítás 37
Pervenche Berès

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a számviteli irányelvek 
felülvizsgálatát, amelynek célja, hogy 
tovább egyszerűsítse a pénzügyi 
jelentéstétellel kapcsolatos 
kötelezettségeket, és csökkentse az 
adminisztratív terheket, különösen a kkv-k 
esetében;

6. ellenzi a számviteli irányelvek 
felülvizsgálatát, amelynek célja, hogy 
tovább egyszerűsítse a pénzügyi 
jelentéstétellel kapcsolatos 
kötelezettségeket, és csökkentse az 
adminisztratív terheket, különösen a kkv-k 
esetében, a 14. számú javaslatban 
foglaltak szerint; emlékeztet, hogy az 
Európai Parlament már egyértelműen 
állást foglalt e javaslattal szemben, amely 
korlátozná a kkv-k hozzáférését a 
finanszírozáshoz; úgy véli, hogy ez a 
javaslat ellentétes az átláthatóság 
növelésének jelenlegi trendjével – ami a 
pénzügyi válságra adott válasz – és a 
társadalmi párbeszéd alapjául szolgáló 
egyértelmű információkra való igénnyel;

Or. en

Módosítás 38
Emilie Turunen

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a számviteli irányelvek 
felülvizsgálatát, amelynek célja, hogy 
tovább egyszerűsítse a pénzügyi 
jelentéstétellel kapcsolatos 
kötelezettségeket, és csökkentse az 
adminisztratív terheket, különösen a kkv-k 
esetében;

6. üdvözli a számviteli irányelvek 
felülvizsgálatát, amelynek célja, hogy 
tovább egyszerűsítse a pénzügyi 
jelentéstétellel kapcsolatos 
kötelezettségeket, és csökkentse az 
adminisztratív terheket, különösen a kkv-k 
esetében; tekintettel a jelenlegi pénzügyi 
válságra hangsúlyozza, hogy a pénzügyi 
jelentéstételi kötelezettségek 
egyszerűsítése nem vezethet kóros 
deregulációhoz; kéri, hogy az 
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adminisztratív terhek csökkenése nem 
vezessen a munkavállalók védelmének 
csökkenéséhez, például a 
munkaegészségügyi és biztonsági 
előírások enyhülése révén;

Or. en

Módosítás 39
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a számviteli irányelvek 
felülvizsgálatát, amelynek célja, hogy 
tovább egyszerűsítse a pénzügyi 
jelentéstétellel kapcsolatos 
kötelezettségeket, és csökkentse az 
adminisztratív terheket, különösen a kkv-k 
esetében;

6. üdvözli a számviteli irányelvek 
felülvizsgálatát, amelynek célja, hogy 
tovább egyszerűsítse a pénzügyi 
jelentéstétellel kapcsolatos 
kötelezettségeket, és csökkentse az 
adminisztratív terheket, különösen a kkv-k 
esetében, azonban ez az egyszerűsítés 
semmiképpen sem szolgálhat indokként a 
munkaadói oldal mulasztásaira a 
munkavállalók jogainak biztosítására való 
kötelességük terén;

Or. en

Módosítás 40
Evelyn Regner

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a számviteli irányelvek
felülvizsgálatát, amelynek célja, hogy 
tovább egyszerűsítse a pénzügyi 
jelentéstétellel kapcsolatos 
kötelezettségeket, és csökkentse az 
adminisztratív terheket, különösen a kkv-k 
esetében;

6. üdvözli a 4. és 5. irányelv
felülvizsgálatát, és hangsúlyozza, hogy 
nagyfokú átláthatósági és megfelelő 
közzétételi követelményeket kell teljesíteni 
a hitelezők védelme érdekében;
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Or. en

Módosítás 41
Ole Christensen

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6 a. aggódik az „összevont engedélyről” 
szóló jelenleg tárgyalt jogszabály 
[COM(2007)0638 - C6-0470/2007-
2007/0229(COD)] miatt, amely 
egyszerűsíteni igyekszik a legális 
bevándorlók EU-n belüli tartózkodásra és 
munkavállalásra vonatkozó kérelmezési 
eljárását; fél, hogy amennyiben nem 
minden bevándorló kapja meg ugyanazt a 
munkavállalók kizsákmányolása elleni 
védelmet, mint az uniós polgárok, az 
szociális dömpinghez és tisztességtelen 
versenyhez vezethet;

Or. en

Módosítás 42
Emilie Turunen

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6 a. hangsúlyozza a közbeszerzési 
szabályok jelentőségét a foglalkoztatás, a 
társadalmi haladás és a fenntartható 
fejlődés támogatása terén; sürgeti a 
Bizottságot, hogy könnyítse meg a kkv-k, 
a szociális és Fair Trade vállalkozások 
hozzáférést a közbeszerzésekhez;

Or. en
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Módosítás 43
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6 a. a tagállamok közti tisztességtelen 
adóverseny elkerülése érdekében 
támogatja a nemzeti adópolitikák 
konvergenciáját, és üdvözli a közös 
konszolidált társasági adóalap 
bevezetéséről szóló irányelvre vonatkozó 
javaslatot; sürgeti a tagállamokat, hogy a 
határokon átnyúló egészséges tranzakciók 
ösztönzése érdekében foglalkozzanak az 
adóelkerülés és a kettős adóztatás 
kérdésével;

Or. en

Módosítás 44
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6 a. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
szándékát, hogy az európai projektek 
finanszírozására projektkötvényeket 
bocsát ki;  sajnálja azonban, hogy a 
Bizottság nem mutat nagyobb elszántságot 
e kérdéskör kapcsán; úgy véli, hogy a 
megfelelően finanszírozott közös európai 
projektek hozzájárulhatnak az EU 
versenyképességéhez, az egységes piacban 
rejlő lehetőségek teljes körű 
kiaknázásához és a 
munkahelyteremtéshez; felhívja a 
Bizottságot, hogy készítsen tanulmányt az 
ilyen beruházások munkahelyteremtés 
kapcsán várt eredményéről;
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Or. en

Módosítás 45
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6 b. üdvözli a közös konszolidált társasági 
adóalap (kkta) bevezetéséről szóló 
irányelvre vonatkozó bizottsági javaslatot, 
és úgy véli, hogy egy ilyen eszköz a 
tagállamok és társaságok közötti 
tisztességtelen adóverseny elkerülése 
révén tovább erősítené az egységes piacot; 
meggyőződése, hogy a közös konszolidált 
társasági adóalap az adminisztratív 
bonyodalmak jelentette terhek és a 
különböző nemzeti adórendszereknek való 
megfelelés magas költségeinek 
csökkentése révén fokozni fogja a 
versenyképességet, elsősorban a kkv-két, 
és tisztességesebb egyensúly érhető el a 
tőke és a munka adóztatása között;

Or. en

Módosítás 46
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6 c. üdvözli a Bizottság javaslatát, hogy 
héa-stratégiát tesz közzé; úgy véli, hogy a 
tisztességtelen adóverseny és a piaci 
torzulások megakadályozása érdekében 
jobb adókoordinációra van szükség a 
tagállamok között;

Or. en
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Módosítás 47
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6 d. sajnálja, hogy a Bizottság nem kívánt 
fellépni az adóparadicsomokkal szemben; 
sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen 
határozott lépéseket egy ösztönző- és 
szankciórendszer létrehozására az európai 
gazdaságot hátráltató adóelkerüléssel és 
az illegális tőkeáramlásokkal szemben; 
megismétli a jó kormányzásnak az adózás 
területén való előmozdításáról szóló 
jelentésében foglalt 2010. februári 
álláspontját; 

Or. en

Módosítás 48
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6 e. sajnálja, hogy a Bizottság nem tett 
semmilyen hivatkozást a pénzügyi 
tranzakciókra kivetett adó bevezetésére, 
miként azt az Európai Parlament 2010 
októberében kérte;

Or. en

Módosítás 49
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
7 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

7. megismétli, hogy a kkv-k számára 
kedvezőbb szabályozási környezetet kell 
teremteni a kkv-re vonatkozó minden új 
szabályozó és jogi intézkedés gondos 
hatásvizsgálatán keresztül;

7. megismétli, hogy a kkv-k számára 
kedvezőbb szabályozási környezetet kell 
teremteni a kkv-re vonatkozó minden új 
szabályozó és jogi intézkedés gondos 
hatásvizsgálatán keresztül; a jogok jobb 
érvényesítésére is felszólít, valamint 
nagyobb szerepvállalást és politikai 
akaratot kér a tagállamoktól az egységes 
piac tökéletesítése érdekében;

Or. en

Módosítás 50
Evelyn Regner

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. megismétli, hogy a kkv-k számára 
kedvezőbb szabályozási környezetet kell 
teremteni a kkv-re vonatkozó minden új 
szabályozó és jogi intézkedés gondos 
hatásvizsgálatán keresztül;

7. megismétli, hogy a kkv-k számára 
kedvezőbb szabályozási környezetet kell 
teremteni a kkv-re és alkalmazottaikra 
vonatkozó minden új szabályozó és jogi 
intézkedés gondos hatásvizsgálatán 
keresztül; hangsúlyozza, hogy meg kell 
őrizni a meglévő egészségügyi és 
biztonsági rendelkezéseket a 
munkavállalók vonatkozásában, és hogy 
az ilyen rendelkezések általános 
felszámolása rossz megközelítést jelent;

Or. en

Módosítás 51
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. megismétli, hogy a kkv-k számára 7. megismétli, hogy a kkv-k számára 
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kedvezőbb szabályozási környezetet kell 
teremteni a kkv-re vonatkozó minden új 
szabályozó és jogi intézkedés gondos 
hatásvizsgálatán keresztül;

kedvezőbb szabályozási környezetet kell 
teremteni a kkv-re vonatkozó minden új 
szabályozó és jogi intézkedés gondos 
hatásvizsgálatán keresztül a bürokratikus 
terhek csökkentése, a versenyképesség 
fokozása és a minőségi munkahelyek 
előmozdítása érdekében;

Or. en

Módosítás 52
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7 a. úgy véli, hogy a Bizottságnak és a 
tagállamoknak folytatniuk kell 
erőfeszítéseiket a vállalkozások 
adminisztratív terheinek csökkentése 
érdekében, hogy ezzel is ösztönözzék az 
egységes piac további fejlődését és 
hozzájáruljanak új munkahelyek 
teremtéséhez;

Or. en

Módosítás 53
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
közbeszerzések jobban szolgálják a 
foglalkoztatás, a társadalmi haladás és az 
innováció támogatását; sürgeti, hogy a 
Bizottság kezdeményezze a kkv-k 
közbeszerzésekhez való hozzáférési 
lehetőségének biztosítását és hozzáférésük 
megkönnyítését.

8. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a
kereskedelmi hasznosítást megelőző
közbeszerzések jobban szolgálják az 
innovációt, amely a fenntartható 
növekedés, a foglalkoztatás és a társadalmi 
haladás alapvető feltétele; sürgeti, hogy a 
Bizottság kezdeményezze a kkv-k 
közbeszerzésekhez való hozzáférési 
lehetőségének biztosítását és hozzáférésük 
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megkönnyítését úgy az EU-ban, mint a 
harmadik országokban.

Or. en

Módosítás 54
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
közbeszerzések jobban szolgálják a 
foglalkoztatás, a társadalmi haladás és az 
innováció támogatását; sürgeti, hogy a 
Bizottság kezdeményezze a kkv-k 
közbeszerzésekhez való hozzáférési 
lehetőségének biztosítását és hozzáférésük 
megkönnyítését.

8. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
közbeszerzések jobban szolgálják a 
foglalkoztatás, a társadalmi haladás és az 
innováció támogatását; sürgeti, hogy a 
Bizottság kezdeményezze a kkv-k 
közbeszerzésekben való jelentősen 
nagyobb részvételét és a 
közbeszerzésekhez való hozzáférésük 
megkönnyítését, beleértve a közös 
vállalkozásokat is.

Or. en

Módosítás 55
Pervenche Berès

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
közbeszerzések jobban szolgálják a 
foglalkoztatás, a társadalmi haladás és az
innováció támogatását; sürgeti, hogy a 
Bizottság kezdeményezze a kkv-k 
közbeszerzésekhez való hozzáférési 
lehetőségének biztosítását és hozzáférésük 
megkönnyítését.

8. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
közbeszerzések jobban szolgálják a 
foglalkoztatás, a társadalmi haladás és az 
innováció támogatását; sürgeti, hogy a 
Bizottság kezdeményezze 17. javaslat 
figyelembevételét és tanulmányozza a kkv-
k közbeszerzésekhez való hozzáférési 
lehetőségének biztosítását és hozzáférésük 
megkönnyítését lehetővé tevő eszközöket.

Or. en
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Módosítás 56
Liisa Jaakonsaari

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
közbeszerzések jobban szolgálják a 
foglalkoztatás, a társadalmi haladás és az 
innováció támogatását; sürgeti, hogy a 
Bizottság kezdeményezze a kkv-k 
közbeszerzésekhez való hozzáférési 
lehetőségének biztosítását és hozzáférésük 
megkönnyítését.

8. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
közbeszerzések jobban szolgálják a 
foglalkoztatás, a társadalmi haladás és az 
innováció támogatását; sürgeti, hogy a 
Bizottság kezdeményezze a kkv-k 
közbeszerzésekhez való hozzáférési 
lehetőségének biztosítását és hozzáférésük 
megkönnyítését; sürgeti a Bizottságot, 
hogy erősítse a Közösség annak 
biztosítására vonatkozó kapacitását, hogy 
a közbeszerzésekhez szimmetrikus legyen 
a hozzáférés; megismétli, hogy a 
közbeszerzési szerződéseknek minden 
szociális és környezetvédelmi előírást 
tiszteletben kell tartaniuk.

Or. en

Módosítás 57
Emilie Turunen

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
közbeszerzések jobban szolgálják a 
foglalkoztatás, a társadalmi haladás és az 
innováció támogatását; sürgeti, hogy a 
Bizottság kezdeményezze a kkv-k 
közbeszerzésekhez való hozzáférési 
lehetőségének biztosítását és hozzáférésük 
megkönnyítését.

8. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
közbeszerzések jobban szolgálják a 
foglalkoztatás, a társadalmi haladás és az 
innováció támogatását; sürgeti, hogy a 
Bizottság kezdeményezze a kkv-k 
közbeszerzésekhez való hozzáférési
lehetőségének biztosítását és hozzáférésük 
megkönnyítését; kéri a Bizottságot, hogy 
ösztönözze tovább a szociális és 
környezetvédelmi záradékok használatát a 
közbeszerzések során; határozottan 
támogatja az európai szabályok 
egyszerűsítését és frissítését annak 
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érdekében, hogy a szerződéskötés 
hozzáférhetőbb legyen, különösen az 
alulreprezentált kkv-k és szociális 
vállalkozások számára.

Or. en

Módosítás 58
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8 a. javasolja, hogy a „kkv-teszt” legyen 
része minden új jogszabály 
hatásvizsgálatának, hogy a jövőbeli 
javaslatok ne okozzanak versenyhátrányt 
a kisvállalkozásoknak;

Or. en

Módosítás 59
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8 a. hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatás 
nem független a szellemi tulajdonjogok 
hatékony védelmétől; üdvözli ezért a 
Bizottság bejelentését, hogy jogalkotási 
javaslatokat készít az internetes 
kalózkodás jelentette új kihívások kezelése 
és a vámszervek működésének javítása 
érdekében ezen a területen;

Or. en
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Módosítás 60
Pervenche Berès

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8 a. aggasztónak tartja az adócsalás 
mértéke tekintetében a tagállamok között 
fennálló különbségek miatt kialakult 
belső piaci torzulásokat; kéri a 
Bizottságot, hogy 19. javaslatát egészítse 
ki egy hatástanulmánnyal – amely az 
adóelkerülés és a feketegazdaság által 
okozott különböző problémákat vizsgálja 
valamennyi tagállamban –, mielőtt 
meghatároz egy nemzeti és uniós szintű 
koordinált megközelítést az adócsalás és 
adóelkerülés elleni küzdelem bevált 
gyakorlatainak hasznosítására, megfelelő 
ösztönzőket alakítva ki az adófizetők 
számára, hogy megfelelően fizessék az 
adót és a tagállami adóhatóságok 
számára, hogy hatékony megelőző 
intézkedéseket fogadjanak el mindenfajta 
csalárd adózási gyakorlattal szemben;

Or. en

Módosítás 61
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8 a. úgy véli, hogy a nagyobb mértékű 
szélessávú penetráció és az információs és 
kommunikációs technológiák szélesebb 
körű alkalmazása megkönnyíti az 
egységes piac működését és hozzájárul az 
Unión belüli gazdasági növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz, különösen a kkv-k 
vonatkozásában;
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Or. en

Módosítás 62
Emilie Turunen

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8 a. határozottan támogatja uniós 
projektkötvények kibocsátását európai 
projektek finanszírozására, és úgy véli, 
hogy ez sürgős feladat Európa számára, 
tekintettel a stratégiai befektetésekre és a 
munkahelyteremtésre, ami azt jelenti, 
hogy nem elég csupán „fontolóra venni 
ösztönzését”, amint azt a Bizottság 
említette; kéri a Bizottságot, hogy tegyen 
konkrét javaslatot uniós 
projektkötvényekre;

Or. en

Módosítás 63
Sylvana Rapti

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8 a. úgy véli, hogy az egységes energiapiac 
létrehozása folyamatának nem csupán a 
gazdasági versenyképességre kellene 
összpontosítania, hanem az energiaárak 
megfizethetőségének fenntartására is úgy 
a fogyasztók, mint a vállalkozások 
vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 64
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

8 b. hangsúlyozza a jobb kommunikáció
és a belső piaci információs rendszer 
kibővítésének jelentőségét, hiszen az 
alapvető szerepet játszik különösen a kkv-
k belső piaccal kapcsolatos pontos 
információkkal való ellátásában;

Or. en

Módosítás 65
Emilie Turunen

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8 b. úgy véli, hogy az adópolitikák 
koordinálása képviseli a Mario Monti 
által a Bizottságnak készített jelentésben 
javasolt intézkedések közül a legnagyobb 
hozzáadott értéket; üdvözli ezért a közös 
konszolidált társasági adóalapról szóló 
irányelvre irányuló kezdeményezést a 
tagállamok közötti a foglalkoztatásra és az 
államháztartásra káros hatást gyakorló 
egészségtelen adóverseny elkerülése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 66
Emilie Turunen

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8 c. hangsúlyozza a határokon átnyúló 
tevékenységek előtt álló jogi akadályok 
elhárításának fontosságát; kéri a 
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Bizottságot, hogy az egységes piacon belül 
biztosítson egyforma versenyfeltételeket 
minden vállalkozási forma számára, és 
tegye meg a szükséges lépéseket a 
szövetkezetek, a kölcsönösségen alapuló 
társaságok és az alapítványok európai 
statútumaira vonatkozó javaslatok 
benyújtása érdekében,  továbbá hogy 
készítsen megvalósíthatósági és 
hatástanulmányt a szövetkezetek és a 
kölcsönösségen alapuló társaságok 
statútumai vonatkozásában és megfelelő 
időn belül készítse el a hatástanulmányt 
az alapítványok statútumáról;

Or. en


