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Módosítás 1
Damien Abad, António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az uniós 
iparpolitikának a szociális piacgazdaságon 
kell alapulnia és a tanzakciós költségek 
csökkentésére kell törekednie a 
versenyképes és fenntartható európai ipar 
érdekében, ezáltal lehetőséget teremtve az 
erőforrások hatékony piaci elosztására;
azt a nézetet vallja tehát, hogy az iparban 
vagy közbeszerzésben el kell kerülni a 
kötelező mennyiségi célokat;

1. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
nagyívű uniós iparpolitikának a szociális 
piacgazdaságon kell alapulnia, és erős 
belső piacra kell támaszkodnia mind az 
Unió határain belül, mind a külső 
dimenzió tekintetében; úgy véli ebben az 
összefüggésben, hogy rendkívül fontos az 
összes iparpolitikai eszközt (például a 
K+F-politikát, a regionális és kohéziós 
politikát, a versenypolitikát, a 
kereskedelempolitikát és az „intelligens 
szabályozást”) a globalizáció kínálta 
lehetőségek kiaknázásának és az általa 
okozott kihívások kezelésének 
szolgálatába állítani;

Or. fr

Módosítás 2
Damien Abad, António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az uniós iparpolitikának 
többek között olyan konkrét projekteken 
kellene alapulnia, amelyek kézzelfogható 
előnyöket biztosítanak az európai 
vállalkozások és polgárok számára, mint 
például a GMES-, a Galileo- és az ITER-
projekt;

Or. fr
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Módosítás 3
Louis Grech

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az uniós 
iparpolitika kidolgozása és végrehajtása 
során nem nélkülözhetőek az ipari 
hulladékok eltávolításának körülményeire 
és rendeltetési helyére vonatkozó 
előírások, különösen a mérgező 
hulladékok esetében, annak 
megakadályozása érdekében, hogy az 
ipari hulladék környezeti, gazdasági vagy 
társadalmi teherré váljon az uniós vagy 
harmadik országbeli közösségek számára; 

Or. en

Módosítás 4
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy az európai ipar 
versenyképességéhez rendívül lényeges a 
belső piac kialakítása; felkéri a 
Bizottságot, hogy az elkövetkező egységes 
piacról szóló jogszabály keretén belül
határozza meg a hatékonyságnövelés 
harmonizációjának mértékét és a jobb 
irányítást;

2. megjegyzi, hogy az európai ipar 
versenyképességéhez és növekedéséhez
rendívül lényeges a belső piac
megvalósítása; hangsúlyozza, hogy az 
európai iparágaknak megfelelő keretre 
van szükségük az európai kínálat 
létrehozásához és kifejlesztéséhez, ezzel 
összefüggésben pedig örömmel veszi 
tudomásul az egységes piacról szóló 
jogszabályba („Single Market Act”) 
foglalt javaslatokat. ennek keretében
felkéri a Bizottságot, hogy határozza meg a 
hatékonyság növelését és az irányítás 
javítását az egységes piacról szóló 
jogszabály keretén belül lehetővé tévő 
harmonizáció lehetőségeit, különösen a 
héa, a szellemi tulajdonjogok, az uniós 
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szabadalom, az általános szabványosítás, 
a címkézés és az egyes ágazatokra 
vonatkozó előírások területén;

Or. fr

Módosítás 5
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. ösztönzi a tagállamokat, hogy 
vállaljanak aktívabb szerepet az egységes 
piac irányításában oly módon, hogy 
javítják a tagállami hatóságok közötti 
együttműködést, és megerősítik az 
egységes piac helyszíni irányítását 
szolgáló szabályok átültetését, 
alkalmazását és betartását; kéri a 
tagállamokat, hogy csökkentsék a 
tranzakciók költségét, például a 
hatékonyabb e-kormányzat kialakítását 
célzó, kiegészítő intézkedések segítségével;

Or. en

Módosítás 6
Philippe Juvin, Damien Abad

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza a kkv-k és a kézműipari 
vállalkozások gazdasági jelentőségét az 
európai ipari szerkezete szempontjából; 
következésképpen kitart amellett, hogy az 
európai kisvállalkozói intézkedéscsomag 
(Small Business Act) által indítványozott 
„Gondolkozz előbb kicsiben!” elvet kell az 
Unió új iparpolitikája középpontjába 
állítani annak biztosítása érdekében, hogy 
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e vállalkozások sajátosságai figyelembe 
legyenek véve a szakpolitika kidolgozása 
és végrehajtása során;

Or. fr

Módosítás 7
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az állami 
hatóságoknak támogatniuk kell a 
kulcsfontosságú technológiák fejlesztését, 
és elengedhetetlenül fontos a szabványok 
kidolgozásának felgyorsítása – mert ezek 
alapvető jelentőséggel bírnak az Unió 
ipari versenyképességének megőrzése és 
az új növekedés serkentése szempontjából 
–, különösen az olyan szabványok 
esetében, amelyek ösztönzik a 
környezetvédelmi és társadalmi téren 
jelentkező problémák leküzdését célzó 
innovációt;

Or. en

Módosítás 8
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2b. úgy véli, hogy a belső piac hatékony 
felügyelete alapvetően fontos, ha védeni 
kívánjuk az európai ipart a tisztességtelen 
versennyel szemben; ösztönzi a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő a piaci 
felügyelet jelenlegi rendszerének 
korszerűsítését célzó, ambiciózus 
javaslatokat, amelyek megerősítik az Unió 
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szerepét a piaci felügyelettel megbízott 
tagállami hatóságok és a vámhatóságok 
közötti koordinációban, és gondoskodnak 
arról, hogy a megfelelő források 
rendelkezésére álljanak valamennyi 
tagállamban;

Or. en

Módosítás 9
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felkéri a Bizottságot, hogy a kis- és 
középvállalkozások különleges igényeit 
figyelembe véve, terjessze ki és vigye 
tovább a jobb szabályozási stratégiát;
kijelenti, hogy a jövőbeni jogalkotási 
javaslatokra vonatkozó 
hatásvizsgálatoknak tartalmazniuk kellene 
a „versenyképességre gyakorolt hatás
ellenőrzését”;

3. felkéri a Bizottságot, hogy a kis- és 
középvállalkozások különleges igényeit 
figyelembe véve vigye tovább a
szabályozás javítására irányuló stratégiát, 
például az egyablakos ügyintézés 
eszközeinek létrehozását és a határokon 
átnyúló e-kormányzati megoldások 
előmozdítását; kijelenti, hogy a jövőbeni 
jogalkotási javaslatokra vonatkozó 
hatásvizsgálatoknak tartalmazniuk kellene 
a „versenyképességre gyakorolt hatás
elemzését”;

Or. fr

Módosítás 10
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felkéri a Bizottságot, hogy a kis- és 
középvállalkozások különleges igényeit 
figyelembe véve, terjessze ki és vigye 
tovább a jobb szabályozási stratégiát;
kijelenti, hogy a jövőbeni jogalkotási 
javaslatokra vonatkozó 

3. felkéri a Bizottságot, hogy a kis- és 
középvállalkozások különleges igényeit 
figyelembe véve, terjessze ki és vigye 
tovább a szabályozás javítására irányuló
stratégiát; megállapítja, hogy a 
Bizottságnak hatásvizsgálataiban nagyobb 
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hatásvizsgálatoknak tartalmazniuk 
kellene a „versenyképességre gyakorolt 
hatás ellenőrzését”;

figyelmet kellene szentelnie az új 
jogszabályok által az ipar 
versenyképességére gyakorolt hatásnak, 
valamint el kellene végeznie a meglévő 
jogszabályok felülvizsgálatát, és hatályon 
kívül helyezni ezeket, ha megállapítást 
nyer, hogy csorbítják a versenyképességet;

Or. en

Módosítás 11
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az európai 
iparpolitikának a teljes ellátási láncot 
figyelembe kell vennie, amely nagy 
mértékben a kkv-kra támaszkodik; kéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
terjesszék ki és javítsák az olyan 
kezdeményezéseket, mint az „Enterprise 
Europe Network”, hogy felhívják a kkv-k 
figyelmét a határokon átnyúló 
együttműködés lehetséges előnyeire, 
valamint növeljék az új piacokra való 
kijutás, az új technológiák beszerzése és a 
közösségi alapok és finanszírozások 
igénybe vétele céljából támogatásban 
részesített kkv-k számát;

Or. en

Módosítás 12
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3b. emlékeztet arra, hogy az európai 
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szabványosítási rendszer nagy mértékben 
hozzájárult a belső piac megvalósításához 
és az európai ipar versenyképességéhez; 
kéri azonban a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot olyan intézkedésekre, amelyek 
célja az európai szabványok minőségének 
további javítása és a szabványosítási 
eljárások felgyorsítása annak érdekében, 
hogy az új technológiák segítségével 
gyorsabban lehessen előállítani a teljes 
belső piacon forgalmazható innovatív 
termékeket; megállapítja, hogy 
valamennyi jövőbeli fejlesztésnél ügyelni 
kell arra, hogy a szabványosítási eljárás 
közel maradjon a piacokhoz, és javítania 
kell a kkv-k részvételét és hozzáférését;

Or. en

Módosítás 13
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3c. megállapítja, hogy a kereskedelmi 
forgalmazást megelőző közbeszerzések 
kezdeti lendületet adhatnak az új 
piacoknak az innovatív és környezetbarát 
technológiák tekintetében amellett, hogy 
javítják a közszolgáltatások minőségét és 
hatékonyságát; kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy jobban tájékoztassák 
az állami hatóságokat a kereskedelmi 
forgalmazást megelőző közbeszerzésről;

Or. en

Módosítás 14
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Véleménytervezet
4 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

4. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy innovációbarát és 
technológiasemleges kereteken belül 
segítsék elő a kulcsfontosságú 
technológiákat; arra ösztönzi a 
hatóságokat, hogy támogassák a 
tudományos bizonyítékokon alapuló új 
technológiák nyilvános elfogadását;

4. úgy véli, hogy az innováció képezi 
valamennyi iparpolitika alapját; felkéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
innovációbarát és technológiasemleges 
kereteken belül segítsék elő a 
kulcsfontosságú technológiákat; ezzel 
összefüggésben úgy véli, hogy a 
közbeszerzések fontos szerepet tölthetnek 
be, ha nagyobb hangsúlyt helyeznek az 
innováció serkentésére és a fenntartható 
termékek támogatására, különösen a 
kereskedelmi forgalmazást megelőző 
közbeszerzés fejlesztése révén, amely 
területen az Európai Unió messze le van 
maradva fő versenytársai mögött; arra 
ösztönzi a hatóságokat, hogy támogassák a 
tudományos bizonyítékokon alapuló új 
technológiák nyilvános elfogadását;
alapvetően fontosnak tartja a humántőke 
megszilárdítását, különösen az európai 
agyelszívás elkerülésére tett intézkedések 
és az innovatív területeken kialakított 
klaszterek segítségével annak érdekében, 
hogy az EU ipari versenyképessége és 
növekedése – különösen a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek révén –
biztosítva legyen;

Or. fr

Módosítás 15
Philippe Juvin

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy innovációbarát és 
technológiasemleges kereteken belül 
segítsék elő a kulcsfontosságú 
technológiákat; arra ösztönzi a 
hatóságokat, hogy támogassák a 

4. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy innovációbarát és 
technológiasemleges kereteken belül 
segítsék elő a kulcsfontosságú 
technológiákat amellett, hogy biztosítják a 
szellemi és ipari tulajdonjogok tiszteletben 
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tudományos bizonyítékokon alapuló új 
technológiák nyilvános elfogadását;

tartását; arra ösztönzi a hatóságokat, hogy 
támogassák a tudományos bizonyítékokon 
alapuló új technológiák nyilvános 
elfogadását;

Or. fr

Módosítás 16
Damien Abad, Jürgen Creutzmann, Philippe Juvin, Frank Engel, Catherine Soullie, 
Constance Le Grip

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a szellemi 
tulajdonjogok védelme sarkalatos pontja 
az európai szakértelem védelmének és az 
innováció előmozdításának az Unión 
belül, ami a hamisítás elleni küzdelem 
fokozásával és az európai 
szabadalmaztatás költségeinek 
csökkentésével oldható meg; ezzel 
összefüggésben felhívja a tagállamokat és 
az Európai Bizottságot, hogy továbbra is 
tegyenek erőfeszítéseket az európai uniós 
szabadalom és a jogviták rendezését 
szolgáló megfelelő rendszer mihamarabbi 
létrehozása érdekében, és hogy erősítsék 
meg a vámhatóságok és piacfelügyeleti 
hatóságok forrásait és a közöttük lévő 
koordinációt, hogy könnyebben 
felderíthessék az egységes piacra kerülő 
hamis termékeket ;

Or. fr

Módosítás 17
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy nem szabad 
alulbecsülni a kereskedelmi forgalmazást 
megelőző közbeszerzések jelentőségét az 
innovatív ipari alapok előmozdítása 
szempontjából; e tekintetben azt kéri a 
tagállamoktól és az Európai Uniótól, hogy 
teljes mértékben aknázzák ki a 
kereskedelmi forgalmazást megelőző 
közbeszerzések nyújtotta lehetőséget mint 
innovációs tényezőt és mint a kkv-k 
közbeszerzésben való részvételét javító 
eszközt, ami lehetővé teszi az európai 
vállalkozások szempontjából vezető piacok 
azonosítását és hatékony ösztönzését;

Or. en

Módosítás 18
Malcolm Harbour, Damien Abad

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. felhívja a figyelmet a nyersanyagok 
(például a színesfémek) rendelkezésre 
állásának egyre erősödő korlátaira, 
amellyel a magas hozzáadott értéket 
létrhozó közösségi iparágaknak szembe 
kell nézniük, és amelynek oka a feltörekvő 
gazdaságok általi kereslet miatt 
világszinten növekvő nyomás; 
hangsúlyozza, hogy elsősorban a 
nyersanyagok újrahasznosítására 
vonatkozó politikát kell kidolgozni és 
fejleszteni az uniós iparpolitika 
támogatása céljából, a hulladékok 
újrahasznosításával kapcsolatos 
nehézségek megoldása és a hulladékok 
újrafelhasználásának lehető legnagyobb 
mértékű előmozdítása révén; kéri a 
Bizottságot, hogy vállaljon vezető szerepet 
a fenntartható feldolgozóipar új szervezeti 
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modelljének kidolgozásában, figyelembe 
véve a számos ágazatban– például az 
alumíniumból készült termékek 
gyártásában – már létező ciklikus 
eljárásokat;

Or. en

Módosítás 19
Philippe Juvin, Damien Abad

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy az európai 
szabványosítási rendszerben figyelembe 
kell venni a kkv-k és kézműipari 
vállalkozások sajátosságait, különösen a 
szabványokhoz való hozzáférés 
költségeinek csökkentése, a szabványok 
terjesztése (összefoglalók kiadása) vagy 
pénzügyi támogatás révén; kitart amellett, 
hogy a tagállami szabványügyi 
szervezeteknek elsődleges szerepet kell 
játszaniuk a kkv-k és kézműipari 
vállalkozások szabványosítási eljárásban 
való részvételének előmozdításában és 
megerősítésében, a „nemzeti 
szerepvállalás” elvével összhangban;

Or. fr

Módosítás 20
Damien Abad, Jürgen Creutzmann, Frank Engel, Catherine Soullie, Constance Le Grip, 
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy a vállalkozások, 
különösen a kkv-k, finanszírozáshoz való 
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hozzáférése továbbra sem kielégítő, és 
hogy az Európai Uniónak innovációt 
kellene végrehajtania a reálgazdaságba 
történő befektetés fejlesztését elősegítő 
keretfeltételek létrehozása érdekében; úgy 
ítéli meg, hogy a költségvetési válság 
közepette minden eddiginél szükségesebb 
új finanszírozási lehetőségek feltárása, 
különösen a kockázatitőke-piac 
széttagoltságának csökkentése, a köz- és 
magánszféra közötti innovatív 
partnerségek – például a közös 
technológiai kezdeményezések –
fejlesztése és az EBB szerepének 
megerősítése;

Or. fr

Módosítás 21
Philippe Juvin

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. felszólítja a tagállamokat és az 
Európai Bizottságot, hogy – amennyiben 
az európai szintű megegyezés 
lehetetlennek bizonyul – megerősített 
együttműködés keretében dolgozzanak 
tovább az európai uniós szabadalom 
létrehozásán annak érdekében, hogy 
lehetővé váljon a versenyképes és 
innovatív európai versenypolitika 
kialakítása;

Or. fr

Módosítás 22
Damien Abad, Philippe Juvin, Frank Engel

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

4c. úgy véli, hogy a versenypolitikának – a 
belső piac szabályainak tiszteletben 
tartásával – egy ambiciózus iparpolitika 
érdekeit kell szolgálnia;

Or. fr

Módosítás 23
Philippe Juvin

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a szociális partnerek 
a legjobban felkészültek arra, hogy a 
gazdasági válságot követően kezeljék a 
szükséges kiigazításokat; megjegyzi, hogy 
a szerkezetátalakításba történő állami 
beavatkozást a társadalmi nehézségek 
enyhítésére és a munkaerő átképzése kell
korlátozni, továbbá el kell kerülni az 
uniós források szerkezetátalakítási 
célokra történő kiterjesztését;

5. hangsúlyozza, hogy a szociális partnerek 
a legjobban felkészültek arra, hogy a 
gazdasági válságot követően kezeljék a 
szükséges kiigazításokat; megjegyzi, hogy 
a szerkezetátalakításba történő állami 
beavatkozást a társadalmi nehézségek 
enyhítésére és a munkaerő átképzésre kell
összpontosítani, valamint a 
tevékenységeknek az Európai Unió 
területén kívülre való áthelyezését 
korlátozó intézkedésekre;

Or. fr

Módosítás 24
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a szociális partnerek 
a legjobban felkészültek arra, hogy a 
gazdasági válságot követően kezeljék a 
szükséges kiigazításokat; megjegyzi, hogy 
a szerkezetátalakításba történő állami 
beavatkozást a társadalmi nehézségek 

5. hangsúlyozza, hogy a szociális partnerek 
a legjobban felkészültek arra, hogy a 
gazdasági válságot követően kezeljék a 
szükséges kiigazításokat, és üdvözli az 
egységes piacról szóló jogszabályba foglalt 
javaslatot, amely szerint induljon közös 
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enyhítésére és a munkaerő átképzése kell 
korlátozni, továbbá el kell kerülni az 
uniós források szerkezetátalakítási 
célokra történő kiterjesztését;

konzultáció a szociális partnerekkel a 
vállalati szerkezetátalakítások előzetes 
programozását szolgáló európai keret 
kialakítása céljából, amely programozás a 
szerkezetátalakításhoz igénybe vehető
pénzügyi alapok hatékonyabb 
felhasználására irányul;

Or. pt

Módosítás 25
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. megerősíti, hogy gyors előrelépésre 
van szükség az európai vállalkozások 
összekapcsolása terén az információk 
átláthatóságának és megbízhatóságának 
szavatolása érdekében, nem csupán a 
termelők, hanem a fogyasztók számára is;

Or. pt

Módosítás 26
Damien Abad, Frank Engel

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. megállapítja, hogy az európai ipar 
egyre inkább függ a vállalkozásoknak 
nyújtott szolgáltatásoktól, és hogy ebben 
az összefüggésben különös figyelmet kell 
fordítani a termelési lánc valamennyi 
elemére; ezzel kapcsolatban örömmel 
veszi tudomásul a Bizottság arra irányuló 
nyilvánvaló szándékát, hogy nagyobb 
figyelmet fordítson erre a kölcsönös 
függőségre;
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Or. fr

Módosítás 27
Damien Abad, Frank Engel, Constance Le Grip

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri a Bizottságot, hogy a 
szabályozási követelmények és a piacra 
jutás tekintetében biztosítson globálisan 
érvényesülő egyenlő feltételeket az európai 
ipar számára, és vázoljon fel stratégiát a 
kis- és középvállalkozások nemzetközivé 
válásának támogatására.

6. a globalizáció korában az Unió minden 
nagyívű gazdasági és szociális 
stratégiájának ki kell terjednie a külső 
vonatkozásokra; Európának 
határozottabban, valamint a viszonosság 
szellemében és a kölcsönös előnyök szem 
előtt tartásával kell képviselnie az érdekeit 
és az értékeit. Ezzel összefüggésben felkéri 
a Bizottságot, hogy biztosítson globálisan 
érvényesülő, egyenlő feltételeket az 
európai ipar számára, a szabályozás 
közelítésének és a partnereink piacához –
különösen a közbeszerzések piacához –
való jobb hozzáférésnek az 
előmozdításával, valamint vázoljon fel 
stratégiát a kis- és középvállalkozások 
nemzetközivé válásának támogatására;

Or. fr

Módosítás 28
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri a Bizottságot, hogy a 
szabályozási követelmények és a piacra 
jutás tekintetében biztosítson globálisan 
érvényesülő egyenlő feltételeket az európai 
ipar számára, és vázoljon fel stratégiát a 
kis- és középvállalkozások nemzetközivé 
válásának támogatására.

6. felkéri a Bizottságot, hogy a 
szabályozási követelmények és a piacra 
jutás tekintetében biztosítson globálisan 
érvényesülő, egyenlő feltételeket az 
európai ipar számára; ezért felkéri a 
Bizottságot, hogy vegye figyelembe a 
külső piac helyzetét a belső piacra 
vonatkozó politikák meghatározásakor, és 
külpolitikája részeként gyakoroljon 
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nyomást a szabályozás közelítése és a 
nemzetközi szabványok széles körben 
történő elfogadása érdekében; kéri a 
Bizottságot, hogy vázoljon fel stratégiát a 
kis- és középvállalkozások nemzetközivé 
válásának támogatására.

Or. en

Módosítás 29
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy javítani szükséges 
a kkv-k hozzáférését a pénzügyi piacokon 
rendelkezésre álló finanszírozáshoz.

Or. pt


