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Módosítás 1
Evelyn Regner

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(-1) tekintettel az Európai Unióról szóló 
Szerződés 3. cikkének (3) bekezdésére, 
amelynek megfelelően az EU célja a 
magas versenyképességű, teljes 
foglalkoztatottságot és társadalmi 
haladást célul kitűző szociális 
piacgazdaság;

Or. de

Módosítás 2
Evelyn Regner

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(-1a) tekintettel az EUMSZ 151. és 153. 
cikkére, amelynek megfelelően az Európai 
Unió és a tagállamok célkitűzése többek 
között az élet- és munkakörülmények 
javítása, lehetővé téve ezáltal a fejlődési 
folyamat fenntartása mellett ezek 
összehangolását, különösen a 
munkakörnyezet javítása terén a 
munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelme érdekében;

Or. de

Módosítás 3
Ramona Nicole Mănescu
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1a) megjegyzi, hogy a kkv-k mintegy 
75 millió embert foglalkoztatnak, és az 
Unióban 2002 és 2012 között az összes új 
munkahely 85%-át a kkv-k, köztük is 
különösen az új cégek hozták létre;

Or. en

Módosítás 4
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1a) úgy véli, hogy a kkv-kban jelentős 
potenciál rejlik a duális szakképzés 
előmozdítására és továbbterjesztésére 
annak érdekében, hogy lehetőleg minél 
több fiatal számára megkönnyítsék a 
munkavállalást, és így csökkentsék a 
fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliséget;

Or. de

Módosítás 5
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1b) megjegyzi, hogy munkáltatóként és az 
innováció forrásaként a kkv-k alapvető 
jelentőségűek az európai gazdaság 
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szempontjából;

Or. en

Módosítás 6
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) elismeri, hogy ha a tagállamok 
teljesíteni kívánják az Európa 2020 
stratégiai célkitűzéseit, akkor figyelembe 
kell venniük a kis- és 
középvállalkozásokat, valamint a 
mikrovállalkozásokat;

(2) elismeri, hogy ha a tagállamok 
teljesíteni kívánják az Európa 2020 
stratégiai célkitűzéseit, akkor figyelembe 
kell venniük a kis- és 
középvállalkozásokat, valamint a 
mikrovállalkozásokat; az Európa 2020 
stratégia célja a nők és konrétan az anyák 
foglalkoztatásának növelése; az 
önfoglalkoztatás és a kisméretű 
vállalkozások alapítása ezen a téren jó és 
rugalmas lehetőséget nyújthat, főként 
mivel az önfoglalkoztatás mellett döntő 
nők ritkábban vallanak kudarcot, mint a 
férfiak;

Or. de

Módosítás 7
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) elismeri, hogy ha a tagállamok 
teljesíteni kívánják az Európa 2020 
stratégiai célkitűzéseit, akkor figyelembe 
kell venniük a kis- és 
középvállalkozásokat, valamint a 
mikrovállalkozásokat;

(2) hangsúlyozza, hogy ha a tagállamok 
teljesíteni kívánják az Európa 2020 
stratégiai célkitűzéseit, akkor figyelembe 
kell venniük a kis- és 
középvállalkozásokat, valamint a 
mikrovállalkozásokat, mivel azokban nagy 
potenciál rejlik az Európa 2020 stratégia, 
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különösen a teljes foglalkoztatottságra, a 
fiatalok foglalkoztatására és a szegénység 
és társadalmi kirekesztés csökkentésére 
irányuló célkitűzések megvalósítása
tekintetében;

Or. de

Módosítás 8
Philippe Boulland

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) elismeri, hogy ha a tagállamok 
teljesíteni kívánják az Európa 2020 
stratégiai célkitűzéseit, akkor figyelembe
kell venniük a kis- és 
középvállalkozásokat, valamint a 
mikrovállalkozásokat;

(2) elismeri, hogy ha a tagállamok 
teljesíteni kívánják az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseit, akkor elő kell 
segíteniük a kis- és középvállalkozások, 
valamint a mikrovállalkozások alapítását, 
és az alapításukat követő 5 évben 
támogatniuk kell a fejlődésüket;

Or. fr

Módosítás 9
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) elismeri, hogy ha a tagállamok 
teljesíteni kívánják az Európa 2020 
stratégiai célkitűzéseit, akkor figyelembe 
kell venniük a kis- és 
középvállalkozásokat, valamint a 
mikrovállalkozásokat;

(2) elismeri, hogy ha a tagállamok 
teljesíteni kívánják az Európa 2020 
stratégiai célkitűzéseit, akkor a kis- és 
középvállalkozásoknak, valamint a 
mikrovállalkozásoknak kell minden olyan 
politika középpontjában állniuk, 
amelynek célja, hogy kedvező hatást 
gyakoroljon a térségre, valamint annak 
gazdaságára és közösségeire;
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Or. it

Módosítás 10
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(2) elismeri, hogy ha a tagállamok 
teljesíteni kívánják az Európa 2020 
stratégiai célkitűzéseit, akkor figyelembe 
kell venniük a kis- és 
középvállalkozásokat, valamint a 
mikrovállalkozásokat;

(2) elismeri, hogy ha a tagállamok 
teljesíteni kívánják az Európa 2020 
stratégia innovatív, intelligens és inkluzív 
Európára vonatkozó célkitűzéseit, akkor 
figyelembe kell venniük a kis- és 
középvállalkozásokat, valamint a 
mikrovállalkozásokat;

Or. de

Módosítás 11
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2a) hangsúlyozza, hogy a kkv-k az 
innovációra és a fenntarthatóságra 
irányuló célkitűzések összekapcsolásában 
főszerepet játszanak, mégis előfeltételként 
stabil, hosszú távú és nagyra törő 
szabályozási keretre van szükségük annak 
érdekében, hogy széleskörűen 
kiaknázhassák a fenntartható 
gazdaságban rejlő foglalkoztatási 
potenciált, ezért felszólítja a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy hosszú távra 
állapítsák meg a környezetvédelmi 
szabványokat és teremtsenek pénzügyi 
ösztönzőket, hogy ezzel biztos befektetési 
környezetet hozzanak létre;
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Or. de

Módosítás 12
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2b) megállapítja, hogy a kkv-k fontos 
szerepet játszanak a társadalmi stabilitás, 
a társadalmi kohézió és integráció 
elérésében, különösen azokon a 
területeken, amelyek demográfiai 
fejlődésük tekintetében kedvezőtlen 
hatásokkal szembesülnek; felszólítja ezért
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
támogassák a kkv-kat a munkavállalók 
számára kedvező munkahelyi légkör 
kialakításában, ahol betartják a 
munkajogi, valamint a munkahelyi és 
egészségvédelmi előírásokat, és így 
hozzájárulnak a szegénység elleni 
küzdelemhez és a szociális jóléthez;

Or. de

Módosítás 13
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) hangsúlyozza, hogy a kkv-k alapítását 
és fejlesztését akadályozó tényezők közé 
tartoznak a finanszírozáshoz való 
hozzáférés és annak költsége, a terhes 
szabályozás, a közvetett 
munkaerőköltségek, az exportpiachoz való 
hozzáférés és annak bővítésére való 
kapacitás, az átlagos fizetési határidők és a 

(3) hangsúlyozza, hogy a kkv-k alapítását 
és fejlesztését akadályozó tényezők közé 
tartoznak a finanszírozáshoz és a 
hitelekhez való korlátozott hozzáférés, az 
uniós alapok tagállami végrehajtása 
során az átláthatóság és nyilvánosság 
terén tapasztalható hiányosságok, a terhes 
szabályozás, az exportpiachoz való 
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szakképzési hiányosságok; hozzáférés és annak bővítésére való 
kapacitás, az átlagos fizetési határidők és a 
szakképzési hiányosságok; hangsúlyozza, 
hogy különösen a vállalkozást alapító nők 
nem találják meg sok programban a 
terveiknek megfelelő vállalkozás 
indításához szükséges kezdő támogatást, 
felszólítja ezért a tagállamokat, hogy 
fejlesszenek ki vállalkozások indítását 
célzó olyan programokat, amelyek 
különösen a nők vállalkozásalapítási 
gyakorlatához igazodnak 
(kisvállalkozások, kevés indulótőke, 
alacsony kockázatvállalási hajlam);

Or. de

Módosítás 14
Evelyn Regner

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) hangsúlyozza, hogy a kkv-k alapítását 
és fejlesztését akadályozó tényezők közé 
tartoznak a finanszírozáshoz való 
hozzáférés és annak költsége, a terhes 
szabályozás, a közvetett 
munkaerőköltségek, az exportpiachoz való 
hozzáférés és annak bővítésére való 
kapacitás, az átlagos fizetési határidők és 
a szakképzési hiányosságok;

(3) hangsúlyozza, hogy a kkv-k alapítását 
és fejlesztését könnyíteni kell és elő kell 
mozdítani a finanszírozáshoz való 
hozzáférés, különösen a 
mikrofinanszírozási eszköz révén a 
mikrohitelekhez való könnyített 
hozzáférés, és ezen eszköznek a 2014–
2020-as időszakra szóló, a társadalmi 
változással és innovációval foglalkozó 
program keretében történő 
továbbfejlesztése révén;

Or. de

Módosítás 15
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(3) hangsúlyozza, hogy a kkv-k alapítását 
és fejlesztését akadályozó tényezők közé 
tartoznak a finanszírozáshoz való 
hozzáférés és annak költsége, a terhes 
szabályozás, a közvetett 
munkaerőköltségek, az exportpiachoz való 
hozzáférés és annak bővítésére való 
kapacitás, az átlagos fizetési határidők és a 
szakképzési hiányosságok;

(3) hangsúlyozza, hogy az EU által 
támogatott beruházások ellenére még 
mindig vannak a kkv-k alapítását és 
fejlesztését súlyosan akadályozó tényezők, 
amelyek közé főként a finanszírozáshoz 
való hozzáférés és annak költsége, a terhes 
szabályozás, a közvetett 
munkaerőköltségek, az exportpiachoz való 
hozzáférés és annak bővítésére való 
kapacitás, az átlagos fizetési határidők és a 
szakképzési hiányosságok tartoznak;

Or. it

Módosítás 16
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) hangsúlyozza, hogy a kkv-k alapítását 
és fejlesztését akadályozó tényezők közé 
tartoznak a finanszírozáshoz való 
hozzáférés és annak költsége, a terhes 
szabályozás, a közvetett 
munkaerőköltségek, az exportpiachoz való 
hozzáférés és annak bővítésére való 
kapacitás, az átlagos fizetési határidők és a 
szakképzési hiányosságok;

(3) hangsúlyozza, hogy a kkv-k alapítását 
és fejlesztését akadályozó tényezők közé 
tartoznak a finanszírozáshoz való 
hozzáférés és annak költsége, a terhes 
szabályozás, a közvetett 
munkaerőköltségek, az exportpiachoz való 
hozzáférés és annak bővítésére való 
kapacitás, az átlagos fizetési határidők és a 
szakképzési hiányosságok; ezért felkéri a 
tagállamokat olyan intézkedések 
elfogadására, amelyek megkönnyítik a 
kkv-k alapításához és növekedéséhez 
szükséges finanszírozáshoz való 
hozzáférést;

Or. it

Módosítás 17
Anthea McIntyre
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a 
kkv-k és a mikrovállalkozások által 
foglalkoztatott munkavállalók megfelelő 
védelmét; elismeri ugyanakkor, hogy 
viszonylag kis méretükből fakadóan a 
kkv-k és a mikrovállalkozások 
szükségletei nagyban eltérnek a 
multinacionális szervezetek és társaságok 
szükségleteitől; ezért hangsúlyozza, hogy 
biztosítani kell valamennyi intézkedés 
arányosságát és azt, hogy azok ne 
teremtsenek a kkv-k és a 
mikrovállalkozások alapítása és fejlődése 
ellen ható ösztönzőket;

Or. en

Módosítás 18
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) hangsúlyozza, hogy a munkahelyi 
egészséggel és biztonsággal, valamint a 
munkavállalók védelmével kapcsolatos 
szabályozás nem tekinthető terhet jelentő 
szabályozásnak; felszólítja a Bizottságot a 
túlzott adminisztratív terhek oly módon 
történő egyszerűsítésére, hogy emellett 
folyamatosan biztosítja a munkahelyi 
egészséget és biztonságot, valamint azt, 
hogy a kkv-k megfelelő ismereteket és 
erőforrásokat nyújtsanak a 
munkavállalók munkahelyi környezetének 
megfelelő kezeléséhez; ez a támogatás a 
következőket foglalhatná magába: a 
bevált gyakorlatok terjesztése, a 
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munkavállalók képzése, egyszerű 
kockázatelemzési eszközök és 
iránymutatások kialakítása, hozzáférés 
biztosítása a megfizethető, jó minőségű 
megelőző szolgáltatásokhoz, pénzügyi 
ösztönzők nyújtása stb.;

Or. en

Módosítás 19
Phil Bennion, Philippe De Backer, Marian Harkin

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) elismeri, hogy az adminisztratív 
terhek és a pénzügyi kockázatok gyakran 
teszik ki stressznek és káros egészségügyi 
hatásoknak a munkavállalókat, valamint 
a kkv-k és a mikrovállalkozások 
tulajdonosait; hangsúlyozza, hogy a 
munkajogi és szociális jogszabályoknak 
anélkül kell hozzájárulniuk a vállalkozók 
és munkavállalóik jólétéhez, hogy további 
akadályokat állítanának sikerük útjába;

Or. en

Módosítás 20
Evelyn Regner

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) kitart amellett, hogy az adminisztratív 
terhek csökkentése nem járhat a 
munkavállalók védelmi szintjének 
csökkenésével, sem a munkafeltételek és a 
munkavállalók jogainak indokolatlan 
csorbításával;
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Or. en

Módosítás 21
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) véleménye szerint a kkv-knak 
támogatniuk kell az egész életen át tartó 
tanulással kapcsolatos kezdeményezéseket 
azáltal, hogy fokozottan hozzáférhetővé 
teszik és a munkavállalók igényeihez 
igazítják a munkaidőben való oktatást a 
tanulási tervek személyre szabása, a 
kompetencialapú képzés irányában való 
elmozdulás, a kurzusok modulokra 
bontása vagy a távoktatás igénybevétele 
révén;

Or. en

Módosítás 22
Paul Murphy

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) sajnálatát fejezi ki ezzel 
összefüggésben a különböző 
tagállamokban alkalmazott megszorító 
politikák hatása, valamint e politikák 
számos kkv életképességére gyakorolt 
káros hatásai – például a költségvetési 
megszorítások eredményeként a fogyasztói 
kiadások csökkenése, az adóterheknek az 
alacsony és közepes jövedelemmel 
rendelkezőket súlyosabban érintő 
közvetett adózás irányába való
elmozdulása stb. – miatt;
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Or. en

Módosítás 23
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3α) felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy foganatosítsanak 
konkrét intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a kkv-k hozzáférjenek a 
finanszírozáshoz. A kkv-k a növekedés és 
a munkahelyteremtés alapvető motorjait 
jelentik, különösen a mély recesszióba 
süllyedt országokban, mint amilyen 
Görögország;

Or. el

Módosítás 24
Paul Murphy

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3b) megismétli a teljes körű 
szakszervezeti jogok, többek között a 
szakszervezetek elismeréshez való joga és 
az őket foglalkoztató vállalkozás méretétől 
függetlenül valamennyi munkavállaló 
sztrájkjoga melletti határozott 
elkötelezettségét, mivel ezek a legjobb 
biztosítékai a munka- és bérfeltételek 
betartásának;

Or. en
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Módosítás 25
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3b) felszólítja a tagállamokat, hogy 
kezdeményezően lépjenek fel a kkv-k 
fejlődését visszafogó adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében, ám megjegyzi, 
hogy ennek nem szabad a munkaügyi
minimumszabályok biztosításának vagy a 
munkahelyi egészségnek és biztonságnak 
a rovására történnie;

Or. el

Módosítás 26
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3c) hangsúlyozza a kkv-k vállalkozói 
szellemének erősítése és előmozdítása 
érdekében hozott nemzeti intézkedések 
tervezése során a szociális partnerekkel 
folytatandó eszmecsere jelentőségét;  

Or. el

Módosítás 27
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) üdvözli a kkv-knak a PSCI (a (4) üdvözli a kkv-knak a PSCI (a 
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társadalmi változás és innováció 
programja), a COSME (a vállalkozások 
versenyképességét és a kis- és 
középvállalkozásokat segítő program), a 
Horizont 2020 és más hasonló 
kezdeményezésekkel való támogatását; 
hangsúlyozza, hogy ezek az intézkedések 
nem növelhetik az adminisztratív terheket, 
hozzáadott értéket kell jelenteniük az Unió 
számára és javítaniuk kell az ár-érték 
arányt, valamint ki kell egészíteniük a 
tagállami kezdeményezéseket;

társadalmi változás és innováció 
programja), a COSME (a vállalkozások 
versenyképességét és a kis- és 
középvállalkozásokat segítő program), a 
Horizont 2020, a jövőbeni ESZA-rendelet 
és más hasonló kezdeményezésekkel való 
támogatását; hangsúlyozza, hogy a 
tagállamok nem növelhetik az 
adminisztratív terheket annak érdekében, 
hogy lehetővé tegyék a megfelelő 
finanszírozási eszközökhöz való 
hozzáférést elsősorban a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok tagjai által 
alapított mikrovállalkozások és a szociális 
gazdaság vállalkozásainak alapítói 
számára; felszólítja ebben az 
összefüggésben a Bizottságot, hogy az 
Európai Beruházási Alap pénzügyi 
eszközeibe foglalja bele az európai 
szövetkezetekre való utalásokat;

Or. de

Módosítás 28
Anthea McIntyre

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) üdvözli a kkv-knak a PSCI (a 
társadalmi változás és innováció 
programja), a COSME (a vállalkozások 
versenyképességét és a kis- és 
középvállalkozásokat segítő program), a 
Horizont 2020 és más hasonló 
kezdeményezésekkel való támogatását; 
hangsúlyozza, hogy ezek az intézkedések 
nem növelhetik az adminisztratív terheket, 
hozzáadott értéket kell jelenteniük az Unió 
számára és javítaniuk kell az ár-érték 
arányt, valamint ki kell egészíteniük a 
tagállami kezdeményezéseket;

(4) üdvözli a kkv-knak a PSCI (a 
társadalmi változás és innováció 
programja), a COSME (a vállalkozások 
versenyképességét és a kis- és 
középvállalkozásokat segítő program), a 
Horizont 2020 és más hasonló olyan 
kezdeményezésekkel való támogatását, 
amelyek egyéb előnyeiken túl lehetőséget 
biztosítanak a kkv-k és a 
mikrovállalkozások által foglalkoztatott 
munkavállalók számára készségeik és 
ismereteik fejlesztésére; hangsúlyozza, 
hogy ezek az intézkedések nem növelhetik 
az adminisztratív terheket, hozzáadott 
értéket kell jelenteniük az Unió számára és 
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javítaniuk kell az ár-érték arányt, valamint 
ki kell egészíteniük a tagállami 
kezdeményezéseket;

Or. en

Módosítás 29
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4a) sürgeti a tagállamokat, hogy tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket a 
strukturális és kohéziós alapokhoz való 
hozzáférés érdekében, és a megszerzett 
összegeket a kkv-k további támogatásának 
biztosítása érdekében a szakképzéssel 
kapcsolatos programokra használják fel;

Or. de

Módosítás 30
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4a) hangsúlyozza, hogy végre kell hajtani 
és teljes körűen alkalmazni kell a széles 
körű egyszerűsítési intézkedéseket, többek 
között az egyszerűsített kifizetési 
módszereket, ezzel segítve a kkv-k uniós 
finanszírozású programokban való 
részvételét;

Or. en
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Módosítás 31
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4a) hangsúlyozza, hogy olyan 
intézkedéseket kell elfogadni, amelyek 
ösztönzik az innovatív projektekbe való 
beruházásokat, kedvező környezetet 
teremtenek a transznacionális
együttműködéshez, valamint előmozdítják 
az innovációt és támogatják a vállalkozói 
kultúrát;

Or. it

Módosítás 32
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4b) kiemeli, hogy a kkv-knak továbbra is 
alkalmazkodniuk kell a belső piac egyre 
növekvő igényeihez, és versenyképessé 
kell válniuk nemzetközi viszonylatban is; 
hangsúlyozza továbbá, hogy olyan 
intézkedéseket kell hozni, amelyek 
megkönnyítik a kkv-k új piacokra való 
bejutását, ideértve a közbeszerzéseket is;

Or. it

Módosítás 33
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(5) hangsúlyozza a „gondolkozz először 
kicsiben” elvet; elismeri ez elektronikus 
kereskedelem abban rejlő előnyeit, hogy 
lehetőséget nyújt a kis- és 
középvállalkozásoknak az egységes 
piachoz való hozzáférésre és a költségek 
csökkentésére;

(5) hivatkozik a „gondolkozz először 
kicsiben” elvre; elismeri ez elektronikus 
kereskedelem abban rejlő előnyeit, hogy 
lehetőséget nyújt a kis- és 
középvállalkozásoknak az egységes 
piachoz való hozzáférésre és a költségek 
csökkentésére; leszögezi, hogy ez az elv 
nem jelenti a polgárok, munkavállalók és 
fogyasztók hátrasorolását Európában, és 
hogy azok érdekei egyenlők a kkv-k 
érdekeivel;

Or. de

Módosítás 34
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) hangsúlyozza a „gondolkozz először 
kicsiben” elvet; elismeri ez elektronikus 
kereskedelem abban rejlő előnyeit, hogy 
lehetőséget nyújt a kis- és 
középvállalkozásoknak az egységes 
piachoz való hozzáférésre és a költségek 
csökkentésére;

(5) hangsúlyozza a „gondolkozz először 
kicsiben” elvet; elismeri ez elektronikus 
kereskedelem abban rejlő előnyeit, hogy 
lehetőséget nyújt a kis- és 
középvállalkozásoknak az egységes 
piachoz való hozzáférésre és a költségek 
csökkentésére; felszólítja a Bizottságot, 
hogy tegyen intézkedéseket annak 
biztosítása érdekben is, hogy az Európai 
KKV Megfigyelő Központ a szociális 
gazdaság vállalkozásait is bevonja 
vizsgálataiba;

Or. de

Módosítás 35
Mara Bizzotto
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) hangsúlyozza a „gondolkozz először 
kicsiben” elvet; elismeri ez elektronikus 
kereskedelem abban rejlő előnyeit, hogy
lehetőséget nyújt a kis- és 
középvállalkozásoknak az egységes 
piachoz való hozzáférésre és a költségek 
csökkentésére;

(5) ismételten hangsúlyozza a „gondolkozz 
először kicsiben” elv fontosságát; elismeri 
azokat az elektronikus kereskedelemből is 
származó lehetséges előnyöket, amelyek
lehetőséget nyújtanak a kis- és 
középvállalkozásoknak az egységes 
piachoz való hozzáférésre és a költségek 
csökkentésére;

Or. it

Módosítás 36
Philippe Boulland

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5a) emlékeztet arra, hogy az Uniónak és
a tagállamoknak meg kell erősíteniük a 
kkv-k támogatását, hogy elősegítsék a 
harmadik országbeli piacokhoz és 
közbeszerzésekhez való hozzáférésüket, 
különösen a feltörekvő országokban;

Or. fr

Módosítás 37
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5a) hangsúlyozza, hogy a fenntartható új 
munkahelyek létrehozása érdekében elő 
kell mozdítani és támogatni kell a kkv-k 
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gazdasági tevékenységeit az Unión belüli 
és azon kívüli külföldi piacokon egyaránt;

Or. en

Módosítás 38
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) megjegyzi, hogy az elektronikus 
kormányzat és az egyablakos ügyintézés 
csökkenti az adminisztratív eljárásokat és 
új üzleti lehetőségeket teremt;  megjegyzi, 
hogy a közbeszerzésekhez való szélesebb 
körű hozzáférés segítheti a kkv-kat abban, 
hogy felszabadítsák a bennük rejlő 
munkahely-teremtési potenciált;

(6) megjegyzi, hogy az elektronikus 
kormányzat és az egyablakos ügyintézés 
csökkenti az adminisztratív eljárásokat és 
új üzleti lehetőségeket teremt, különösen 
akkor, ha – ahogy azt példaértékű kísérleti 
projektek mutatták – a határokon átnyúló 
szolgáltatások esetében az egyablakos 
ügyintézési pont – a szociális partnerekkel 
szoros együttműködésben – szintén 
átfogóan nyújt tájékoztatást a 
szolgáltatások rendeltetési országában 
érvényes munkakörülményekről;
megjegyzi, hogy a közbeszerzésekhez való 
szélesebb körű hozzáférés segítheti a kkv-
kat abban, hogy felszabadítsák a bennük 
rejlő munkahely-teremtési potenciált;

Or. de

Módosítás 39
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) megjegyzi, hogy az elektronikus 
kormányzat és az egyablakos ügyintézés 
csökkenti az adminisztratív eljárásokat és 

(6) megjegyzi, hogy az elektronikus 
kormányzat és az egyablakos ügyintézés 
csökkenti az adminisztratív eljárásokat és 
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új üzleti lehetőségeket teremt; megjegyzi, 
hogy a közbeszerzésekhez való szélesebb 
körű hozzáférés segítheti a kkv-kat abban, 
hogy felszabadítsák a bennük rejlő 
munkahely-teremtési potenciált;

új üzleti lehetőségeket teremt; megjegyzi, 
hogy a közbeszerzésekhez való szélesebb 
körű hozzáférés segítheti a kkv-kat abban, 
hogy felszabadítsák a bennük rejlő 
munkahely-teremtési potenciált; megjegyzi, 
hogy az ilyen elektronikus kormányzás 
útján hozzáférést biztosíthatnának a 
munkajogi jogszabályoknak és az adózási 
szabályoknak való megfeleléssel 
kapcsolatos minden lényeges 
információhoz, valamint a kkv-kat és a 
mikrovállalkozásokat célzó különböző –
európai, nemzeti és regionális – szintű 
finanszírozási és támogatási 
rendszerekhez való hozzáféréssel 
kapcsolatos információkhoz;

Or. en

Módosítás 40
Anthea McIntyre

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) megjegyzi, hogy az elektronikus 
kormányzat és az egyablakos ügyintézés 
csökkenti az adminisztratív eljárásokat és 
új üzleti lehetőségeket teremt; megjegyzi, 
hogy a közbeszerzésekhez való szélesebb 
körű hozzáférés segítheti a kkv-kat abban, 
hogy felszabadítsák a bennük rejlő 
munkahely-teremtési potenciált;

(6) megjegyzi, hogy az elektronikus 
kormányzat segítségével a kkv-k időt 
takaríthatnának meg az adminisztratív 
eljárások során és új üzleti lehetőségekre 
tehetnének szert, továbbá a 
közbeszerzésekhez való szélesebb körű 
hozzáférés segítheti a kkv-kat abban, hogy 
felszabadítsák a bennük rejlő munkahely-
teremtési és növekedési potenciált;

Or. en

Módosítás 41
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(6) megjegyzi, hogy az elektronikus 
kormányzat és az egyablakos ügyintézés 
csökkenti az adminisztratív eljárásokat és 
új üzleti lehetőségeket teremt; megjegyzi, 
hogy a közbeszerzésekhez való szélesebb 
körű hozzáférés segítheti a kkv-kat abban, 
hogy felszabadítsák a bennük rejlő 
munkahely-teremtési potenciált;

(6) megjegyzi, hogy minden lehetséges 
módon csökkenteni kell a kkv-k által a 
bürokráciára fordított időt és költségeket:
az elektronikus kormányzat és az 
egyablakos ügyintézés kialakítása fontos 
célkitűzés az adminisztratív eljárások 
csökkentése és új üzleti lehetőségek 
teremtése szempontjából; megjegyzi, hogy 
a közbeszerzésekhez való szélesebb körű 
hozzáférés segíteni fogja a kkv-kat abban, 
hogy felszabadítsák a bennük rejlő 
munkahely-teremtési potenciált;

Or. it

Módosítás 42
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) megjegyzi, hogy az elektronikus 
kormányzat és az egyablakos ügyintézés 
csökkenti az adminisztratív eljárásokat és 
új üzleti lehetőségeket teremt; megjegyzi, 
hogy a közbeszerzésekhez való szélesebb 
körű hozzáférés segítheti a kkv-kat abban, 
hogy felszabadítsák a bennük rejlő 
munkahely-teremtési potenciált;

(6) megjegyzi, hogy az elektronikus 
kormányzat és az egyablakos ügyintézés 
csökkenti az adminisztratív eljárásokat és 
új üzleti lehetőségeket teremt; megjegyzi, 
hogy a közbeszerzésekhez való szélesebb 
körű hozzáférés segítheti a kkv-kat abban, 
hogy felszabadítsák a bennük rejlő 
munkahely-teremtési potenciált az Európa 
2020 stratégia keretében meghatározott a 
teljes foglalkoztatottsági célkitűzés 
érdekében;

Or. de

Módosítás 43
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Marian Harkin
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Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(6a) megjegyzi, hogy a vidéki területeken 
a megfelelő infrastruktúra, például a 
széles sávú internethez való hozzáférés 
hiánya súlyos korlátot állít a 
foglalkoztatás és a növekedés elé, 
különösen a kkv-k, a mikrovállalkozások, 
az önálló vállalkozók és a „self-starterek” 
(egyedi kezdeményezéssel előálló 
személyek) számára, akik egyébként 
igénybe vehetnék a városokon és a magas 
bérleti díjú övezeteken kívüli helyszíneket;

Or. en

Módosítás 44
Anthea McIntyre

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(6a) említést tesz az európai uniós 
jogszabályok legkevesebb teherrel járó 
végrehajtása terén a legjobb tagállami 
gyakorlatról szóló bizottsági jelentésről, és 
támogatja az egyablakos ügyintézés 
koncepcióját, valamint az ennek 
fejlesztésére irányuló kapacitást;

Or. en

Módosítás 45
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(7) megjegyzi, hogy a jogkövetéssel 
kapcsolatos költségek aránytalanul sújtják
a kkv-kat, és különösen a 
mikrovállalkozásokat;

(7) megjegyzi, hogy a jogkövetéssel 
kapcsolatos költségek egyes területeken
aránytalanul sújthatják ugyan a kkv-kat és 
a mikrovállalkozásokat; nyomatékosan 
hangsúlyozza, hogy a nemzetgazdasági és 
üzemgazdasági hasznot mindig a 
költségekhez kell viszonyítani; mivel 
mérlegelni kell, hogy a 
munkakörülmények és európai 
munkahelyek magas minőségi 
színvonalának következtében az 
egészségügy területén kevesebb költség 
keletkezik, csökken a munkahelyi 
balesetek, foglalkoztatási megbetegedések 
vagy rokkantság által okozott munkahelyi 
hiányzás mértéke, ami hatást gyakorolhat 
a szociális biztonsági rendszerekre és az 
állami költségvetésekre, továbbá 
növekszik a termelékenység és fokozódik a 
gazdasági növekedés;

Or. de

Módosítás 46
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) megjegyzi, hogy a jogkövetéssel 
kapcsolatos költségek aránytalanul sújtják 
a kkv-kat, és különösen a 
mikrovállalkozásokat;

(7) megjegyzi, hogy a jogkövetéssel 
kapcsolatos költségek aránytalanul sújtják 
a kkv-kat, és különösen a 
mikrovállalkozásokat; megjegyzi továbbá, 
hogy ezek a költségek jelentős mértékben 
akadályozhatják e vállalkozások 
terjeszkedését, valamint a munkavállalók 
felvételére és megtartására való 
képességüket; arra ösztönzi a 
tagállamokat, hogy nemzeti adó- és 
társadalombiztosítási szabályozásuk 
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felülvizsgálatakor mindezt vegyék 
figyelembe;

Or. en

Módosítás 47
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) megjegyzi, hogy a jogkövetéssel 
kapcsolatos költségek aránytalanul sújtják 
a kkv-kat, és különösen a 
mikrovállalkozásokat;

(7) megjegyzi, hogy a jogkövetéssel 
kapcsolatos költségek aránytalanul sújtják 
a kkv-kat, és különösen a 
mikrovállalkozásokat, illetve a 
munkavállalók felvételére és megtartására 
való képességüket;

Or. en

Módosítás 48
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(8) az alkalmassági vizsgálatok keretében 
felszólít azon területek azonosítására, 
amelyeket a túlzott terhek, a 
következetlenség, vagy a foglalkoztatással 
kapcsolatos hatástalan jogszabályok 
jellemeznek, amelyek káros hatást 
gyakorolnak a kkv-kra; felszólítja a 
Bizottságot, hogy vegye fontolóra az ún. 
„one in, one out” szabály (amely szerint a 
kkv-k számára adminisztratív terhet 
jelentő jogszabály bevezetésével egy 
hatályos, terheket tartalmazó jogszabályt 
hatályon kívül kell helyezni) 
alkalmazását, amelynek segítségével 

(8) az alkalmassági vizsgálatok keretében 
felszólít azon területek azonosítására, 
amelyeket a túlzott terhek, a 
következetlenség, vagy a foglalkoztatással 
kapcsolatos hatástalan jogszabályok 
jellemeznek, amelyek káros hatást 
gyakorolnak a kkv-kra;
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fenntarthatók az egészségügyi, biztonsági 
és esélyegyenlőségi rendelkezések és 
megóvható a szubszidiaritás elve;

Or. en

Módosítás 49
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(8) az alkalmassági vizsgálatok keretében 
felszólít azon területek azonosítására, 
amelyeket a túlzott terhek, a 
következetlenség, vagy a foglalkoztatással 
kapcsolatos hatástalan jogszabályok 
jellemeznek, amelyek káros hatást 
gyakorolnak a kkv-kra; felszólítja a 
Bizottságot, hogy vegye fontolóra az ún. 
„one in, one out” szabály (amely szerint a 
kkv-k számára adminisztratív terhet 
jelentő jogszabály bevezetésével egy 
hatályos, terheket tartalmazó jogszabályt 
hatályon kívül kell helyezni) 
alkalmazását, amelynek segítségével 
fenntarthatók az egészségügyi, biztonsági 
és esélyegyenlőségi rendelkezések és 
megóvható a szubszidiaritás elve;

(8) az alkalmassági vizsgálatok keretében 
felszólít azon területek azonosítására, 
amelyeket a túlzott terhek, a 
következetlenség, vagy a hatástalan 
jogszabályok jellemeznek, amelyek káros 
hatást gyakorolnak a kkv-kra; felszólítja 
azonban a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az ilyen jellegű 
intézkedések ne vezessenek a 
munkavállalók és a munkavállalók 
egészsége védelmének csökkenéséhez, és 
hogy a munkavállalói jogokat és 
esélyegyenlőségre vonatkozó jogokat teljes 
mértékben óvják meg;

Or. de

Módosítás 50
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(8) az alkalmassági vizsgálatok keretében 
felszólít azon területek azonosítására, 

(8) az alkalmassági vizsgálatok keretében 
felszólít azon területek azonosítására, 
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amelyeket a túlzott terhek, a 
következetlenség, vagy a foglalkoztatással 
kapcsolatos hatástalan jogszabályok 
jellemeznek, amelyek káros hatást 
gyakorolnak a kkv-kra; felszólítja a 
Bizottságot, hogy vegye fontolóra az ún. 
„one in, one out” szabály (amely szerint a 
kkv-k számára adminisztratív terhet 
jelentő jogszabály bevezetésével egy 
hatályos, terheket tartalmazó jogszabályt 
hatályon kívül kell helyezni) 
alkalmazását, amelynek segítségével
fenntarthatók az egészségügyi, biztonsági 
és esélyegyenlőségi rendelkezések és 
megóvható a szubszidiaritás elve

amelyeket a túlzott terhek, a 
következetlenség, vagy a hatástalan 
jogszabályok jellemeznek, amelyek káros 
hatást gyakorolnak a kkv-kra; felszólítja a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy
tartsák fenn az egészségügyi, biztonsági, 
esélyegyenlőségi és szociális 
rendelkezések célkitűzéseit és óvják meg a 
szubszidiaritás elvét;

Or. en

Módosítás 51
Anthea McIntyre

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(8) az alkalmassági vizsgálatok keretében 
felszólít azon területek azonosítására, 
amelyeket a túlzott terhek, a 
következetlenség, vagy a foglalkoztatással 
kapcsolatos hatástalan jogszabályok 
jellemeznek, amelyek káros hatást 
gyakorolnak a kkv-kra; felszólítja a 
Bizottságot, hogy vegye fontolóra az ún. 
„one in, one out” szabály (amely szerint a 
kkv-k számára adminisztratív terhet jelentő 
jogszabály bevezetésével egy hatályos, 
terheket tartalmazó jogszabályt hatályon 
kívül kell helyezni) alkalmazását, 
amelynek segítségével fenntarthatók az 
egészségügyi, biztonsági és 
esélyegyenlőségi rendelkezések és 
megóvható a szubszidiaritás elve;

(8) az alkalmassági vizsgálatok keretében 
felszólít azon területek azonosítására, 
amelyeket a túlzott terhek, a 
következetlenség, vagy a foglalkoztatással 
kapcsolatos hatástalan jogszabályok 
jellemeznek, amelyek káros hatást 
gyakorolnak a kkv-kra; felszólítja a 
Bizottságot, hogy vegye fontolóra az ún. 
„one in, one out” szabály (amely szerint a 
kkv-k számára adminisztratív terhet jelentő 
jogszabály bevezetésével egy hatályos, 
terheket tartalmazó jogszabályt hatályon 
kívül kell helyezni) alkalmazását, 
amelynek segítségével teljes mértékben
fenntarthatók és támogathatók az 
egészségügyi, biztonsági és 
esélyegyenlőségi rendelkezések 
célkitűzései, a szubszidiaritás elve teljes 
mértékű tiszteletben tartásának biztosítása 
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mellett;

Or. en

Módosítás 52
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(8a) nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az 
európai minimumkövetelményeket 
megállapító – a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, vagy a harmadik 
országbeli állampolgárok idényjellegű 
munkavállalás céljából való belépésének 
és tartózkodásának feltételeiről szóló 
irányelvekhez hasonló – irányelvek alóli 
bármely kivétel nem helyénvaló;

Or. de

Módosítás 53
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(8a) hangsúlyozza, hogy az adminisztratív 
terhek csökkentése nem vezethet az ILO 
normáinak és tisztességes munkára 
vonatkozó menetrendjének kkv-k és 
mikrovállalkozások általi nem megfelelő 
végrehajtásához;

Or. de
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Módosítás 54
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(8b) hangsúlyozza, hogy a 
vállalatirányítással kapcsolatos 
rendelkezésekhez hasonló „felelj meg 
vagy magyarázd meg” megközelítés nem 
alkalmazható az adminisztratív terhekkel 
összefüggésben; a tagállamok nem 
gátolhatók abban, hogy nemzeti szinten az 
Unión belül megállapított 
minimumelőírásokon túlmutató, 
magasabb szintű előírásokat 
alkalmazzanak;

Or. en

Módosítás 55
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(9) megemlíti és határozottan támogatja a 
mikrovállalkozásokra helyezett hangsúlyt a 
megerősített kkv-tesztben (lásd a 
COM(2011)0803 dokumentumot), 
amelynek keretében módszeresen értékelik 
a rendelkezésre álló valamennyi 
lehetőséget, így a hatály alóli kizárást, az 
egyedi rendelkezéseket, a 
meghosszabbított átmeneti időszakokat 
vagy a könnyített rendszereket.

(9) megemlíti és határozottan támogatja a 
mikrovállalkozásokra helyezett hangsúlyt a 
megerősített kkv-tesztben (lásd a 
COM(2011)0803 dokumentumot), 
amelynek keretében módszeresen értékelik 
a rendelkezésre álló valamennyi 
lehetőséget, így a hatály alóli kizárást, az 
egyedi rendelkezéseket, a 
meghosszabbított átmeneti időszakokat 
vagy a könnyített rendszereket; 
hangsúlyozza, hogy a megerősített kkv-
tesztet magában foglaló új munkajogi és 
szociális szabályozást a legegyszerűbb 
formában, a funkcionális célkitűzésének 
eléréséhez szükséges minimális 
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adminisztratív teher előírása, valamint a 
szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása 
mellett kell alkalmazni; felszólítja a 
tagállamokat, hogy alaposan gondolják át 
a szociális jogszabályok által elérni kívánt 
célkitűzést, és azt anélkül hajtsák végre, 
hogy túlszabályozásra kerülne sor vagy az 
uniós jog által nem kifejezetten előírt 
további követelményeket vezetnének be;

Or. en

Módosítás 56
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(9) megemlíti és határozottan támogatja a 
mikrovállalkozásokra helyezett hangsúlyt a 
megerősített kkv-tesztben (lásd a 
COM(2011)0803 dokumentumot), 
amelynek keretében módszeresen értékelik 
a rendelkezésre álló valamennyi 
lehetőséget, így a hatály alóli kizárást, az 
egyedi rendelkezéseket, a 
meghosszabbított átmeneti időszakokat 
vagy a könnyített rendszereket.

(9) megemlíti és határozottan támogatja a 
mikrovállalkozásokra helyezett hangsúlyt a 
megerősített kkv-tesztben (lásd a 
COM(2011)0803 dokumentumot), azt kéri 
azonban, hogy az európai belső piacon a 
tisztességes verseny biztosítása érdekében 
az alapvető munkavédelemre és 
egészségvédelemre, valamint az 
idénymunkások és kiküldött 
munkavállalók alapszintű védelmére 
vonatkozó uniós irányelveket meg kell 
őrizni a kkv-k és a mikrovállalkozások 
esetében is;

Or. de

Módosítás 57
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
9 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(9) megemlíti és határozottan támogatja a 
mikrovállalkozásokra helyezett hangsúlyt a 
megerősített kkv-tesztben (lásd a 
COM(2011)0803 dokumentumot), 
amelynek keretében módszeresen értékelik 
a rendelkezésre álló valamennyi 
lehetőséget, így a hatály alóli kizárást, az 
egyedi rendelkezéseket, a 
meghosszabbított átmeneti időszakokat 
vagy a könnyített rendszereket.

(9) megemlíti és határozottan támogatja a 
mikrovállalkozásokra helyezett hangsúlyt a 
megerősített kkv-tesztben (lásd a 
COM(2011)0803 dokumentumot), 
amelynek keretében módszeresen értékelik 
a rendelkezésre álló valamennyi 
lehetőséget; nyomatékosan hangsúlyozza, 
hogy a kkv-tesztet nem alkalmazzák a 
munkavállalók védelmét szolgáló 
előírások, különösen a munkavállalókra 
vonatkozó egészségügyi és biztonsági 
előírások, valamint a szociális 
jogszabályok területén;

Or. de

Módosítás 58
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(9) megemlíti és határozottan támogatja a 
mikrovállalkozásokra helyezett hangsúlyt
a megerősített kkv-tesztben (lásd a 
COM(2011)0803 dokumentumot), 
amelynek keretében módszeresen értékelik 
a rendelkezésre álló valamennyi 
lehetőséget, így a hatály alóli kizárást, az 
egyedi rendelkezéseket, a 
meghosszabbított átmeneti időszakokat 
vagy a könnyített rendszereket.

(9) megemlíti a kkv-tesztben (lásd a 
COM(2011)0803 dokumentumot) a 
mikrotársaságok dimenziójának 
bevezetését, amelynek keretében 
módszeresen értékelik az egyedi 
rendelkezéseket, a meghosszabbított 
átmeneti időszakokat vagy a könnyített 
rendszereket; véleménye szerint 
ugyanakkor a kkv-tesztnek minden 
esetben biztosítania kell a munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos uniós jogszabályoknak való 
megfelelést.

Or. en
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Módosítás 59
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(9a) megállapítja, hogy a kkv-k 
nemzetközivé válása hozzájárulhat az EU-
ban a magasabb szintű foglalkoztatáshoz, 
és hangsúlyozza, hogy a nemzetközivé 
válás esetében folyamatról van szó, és 
hogy a kkv-knak nemcsak a harmadik 
országok piacain, hanem helyi szinten is 
támogatási szolgáltatásokra van 
szükségük annak érdekében, hogy 
sikeresek legyenek; ezenkívül fel kell 
számolni az adminisztratív és 
bürokratikus akadályokat; valamennyi 
uniós kezdeményezésnek összhangban 
kell állnia a szubszidiaritás elvével és 
egyértelmű hozzáadott értéket kell 
képviselnie;

Or. de

Módosítás 60
Anthea McIntyre

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(9a) hangsúlyozza, hogy a munkajogi és 
szociális jogszabályokkal kapcsolatos „egy 
kaptafára” megközelítés a tagállamok 
körében növelheti a meg nem felelés 
kockázatát;

Or. en
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Módosítás 61
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(9b) javasolja a Bizottságnak és a 
tagállamoknak, hogy az új és fenntartható 
munkahelyekben rejlő lehetőségek jobb 
kihasználása érdekében javítsák az új 
vállalkozókra vonatkozó keretfeltételeket; 
hangsúlyozza, hogy fel kell számolni 
azokat az adminisztratív akadályokat, 
amelyekkel a kis- és középvállalkozások 
más tagállamokból származó 
munkavállalók alkalmazásakor 
szembesülnek; felszólítja a tagállamokat, 
hogy egyablakos ügyintézési pontokon 
nyújtsanak tájékoztatást azon vállalkozók 
számára, akik egy tagállamban 
beruházást kívánnak eszközölni, és ott 
munkahelyeket kívánnak létrehozni, 
miközben megszilárdítják az európai 
szociális modellt.

Or. de

Módosítás 62
Evelyn Regner

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(9b) hangsúlyozza, hogy a 
vállalatirányítással kapcsolatos 
rendelkezésekhez hasonló „felelj meg 
vagy magyarázd meg” megközelítés nem 
alkalmazható az adminisztratív terhekkel 
összefüggésben; a tagállamok nem 
gátolhatók abban, hogy nemzeti szinten az 
Unión belül megállapított 
minimumelőírásokon túlmutató, 
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magasabb szintű előírásokat 
alkalmazzanak;

Or. en


