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Módosítás 1
Marielle de Sarnez

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a kis- és 
középvállalkozásokat (kkv-k) rendkívüli 
módon érintette a gazdasági és pénzügyi 
világválság;

Or. fr

Módosítás 2
Iuliu Winkler

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy a nagyobb 
vállalkozásokkal összehasonlítva, a 
nemzetközivé válás sokkal inkább 
szolgálja a kkv-k előnyét a legjobb 
gyakorlatoknak való kitettségen, a 
többletkapacitás jobb felszívásán, és az 
importok révén a javított nyersanyag-
ellátáson, ekként pedig a magasabb 
versenyképességen keresztül, egészen 
odáig, hogy az exportáló kkv-k 
folyamatosan jobban teljesítenek, mint 
nem exportáló társaik, és magasabb jóléti 
előnyöket teremtenek a gazdaság egésze és 
a fogyasztók számára;

Or. en

Módosítás 3
Iuliu Winkler
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Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. elveti azt a hiedelmet, hogy az uniós 
kkv-knak a nemzetközi versenytől való 
megóvása elősegíthetné növekedésüket és 
a nemzetközi színtéren végzett jobb 
teljesítményüket; ehelyett inkább a 
nemzetközi tárgyalásokon a kkv-kra 
vonatkozó pozitív uniós menetrendben 
hisz, globális szinten a kkv-k érdekében az 
akadályok kölcsönös alapon történő 
csökkentése céljából;

Or. en

Módosítás 4
Elisabeth Köstinger

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a kkv-k nemzetközivé válását 
támogató szolgáltatások nyújtására 
irányuló uniós és tagállami stratégiák
javasolt feltérképezését; kifejezi abbéli 
reményét, hogy e hosszú ideje várt 
kezdeményezést olyan fellépések követik, 
amelyek biztosítják a szubszidiaritás és a 
hatékonyság elvével összhangban álló 
harmonizált megközelítést;

3. üdvözli a kkv-k nemzetközivé válását 
támogató szolgáltatások nyújtására 
irányuló uniós és tagállami struktúrák és 
programok javasolt feltérképezését; 
kifejezi abbéli reményét, hogy e hosszú 
ideje várt kezdeményezést olyan fellépések 
követik, amelyek biztosítják a 
szubszidiaritás, az eredményesség és a 
hatékonyság elvével összhangban álló 
harmonizált megközelítést; hangsúlyozza, 
hogy a már meglévő szolgáltatások 
megkétszerezését vagy a kkv-k által 
bonyolultnak és zavart keltőnek tartott 
struktúrák létrehozását el kell kerülni, 
kitart amellett, hogy minden uniós 
kezdeményezés tekintetében egyértelmű 
hozzáadott értéket kell bizonyítani;

Or. en
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Módosítás 5
Iuliu Winkler

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a kkv-k nemzetközivé válását 
támogató szolgáltatások nyújtására 
irányuló uniós és tagállami stratégiák 
javasolt feltérképezését; kifejezi abbéli 
reményét, hogy e hosszú ideje várt 
kezdeményezést olyan fellépések követik, 
amelyek biztosítják a szubszidiaritás és a 
hatékonyság elvével összhangban álló 
harmonizált megközelítést;

3. üdvözli a kkv-k nemzetközivé válását 
támogató szolgáltatások nyújtására 
irányuló uniós és tagállami stratégiák 
javasolt feltérképezését; kifejezi abbéli 
reményét, hogy e hosszú ideje várt 
kezdeményezést olyan fellépések követik, 
amelyek biztosítják a szubszidiaritás és a 
hatékonyság elvével összhangban álló 
harmonizált megközelítést, és amelyek 
előmozdítják az állami szereplők körében 
az intézkedések ésszerű megosztását és a 
még több adminisztratív bürokrácia 
felmerülésének megelőzését;

Or. en

Módosítás 6
Jan Zahradil

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít arra, hogy a kkv-k támogatását 
igazítsák az egyes társaságok egyedi
igényeihez, mivel a kkv-k igen változatos 
profillal rendelkeznek, és a támogatásnak a 
méretükhöz, a vonatkozó ágazathoz és a 
földrajzi elhelyezkedésükhöz egyaránt 
illeszkednie kell;

4. felszólít arra, hogy a kkv-k támogatását 
igazítsák az egyes ipari ágazatok különös
igényeihez, mivel az egyes uniós 
iparágakban tevékenykedő kkv-k igen 
változatos profillal és üzleti 
szükségletekkel rendelkeznek, és a 
támogatásnak a méretükhöz, tevékenységi 
körükhöz és a földrajzi 
elhelyezkedésükhöz egyaránt illeszkednie 
kell;

Or. en
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Módosítás 7
Elisabeth Köstinger

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít arra, hogy a kkv-k támogatását
igazítsák az egyes társaságok egyedi 
igényeihez, mivel a kkv-k igen változatos 
profillal rendelkeznek, és a támogatásnak a 
méretükhöz, a vonatkozó ágazathoz és a 
földrajzi elhelyezkedésükhöz egyaránt 
illeszkednie kell;

4. felszólít arra, hogy a kkv-k támogatását 
a kereslet és a társaságok igényei szabják 
meg, mivel a kkv-k igen változatos 
profillal rendelkeznek, és a támogatásnak a 
méretükhöz, a vonatkozó ágazathoz és a 
földrajzi elhelyezkedésükhöz egyaránt 
illeszkednie kell;

Or. en

Módosítás 8
Marielle de Sarnez

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít arra, hogy a kkv-k támogatását 
igazítsák az egyes társaságok egyedi 
igényeihez, mivel a kkv-k igen változatos 
profillal rendelkeznek, és a támogatásnak a 
méretükhöz, a vonatkozó ágazathoz és a 
földrajzi elhelyezkedésükhöz egyaránt 
illeszkednie kell;

4. felszólít arra, hogy a kkv-k támogatását 
igazítsák az egyes társaságok egyedi 
igényeihez, mivel a kkv-k igen változatos 
profillal rendelkeznek, és a támogatásnak a 
méretükhöz, a vonatkozó ágazathoz és a 
földrajzi elhelyezkedésükhöz egyaránt 
illeszkednie kell; e tekintetben kéri egy, a
kkv-k és az európai nagyvállalatok közötti 
hálózat létrehozását azzal a céllal, hogy a 
kkv-k ki tudják használni e vállalatok 
szakértelmét, exportkapacitását és 
innovációs képességeit;

Or. fr

Módosítás 9
Elisabeth Köstinger

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot olyan 
jogalkotási javaslat készítésére, amelyben 
kötelező erejű kötelezettségvállalásokat 
állapít meg a tagállamok számára a kkv-k 
nemzetközivé válását támogató 
politikákkal kapcsolatos valamennyi 
nemzeti eljárás egyszerűsítése érdekében;

5. elismeri, hogy a külföldi piacokon az 
egyes társaságok fenntartása a 
tagállamok hatáskörébe tartozik; 
felszólítja ennélfogva a Bizottságot olyan 
jogalkotási javaslat készítésére, amelyben 
kötelező erejű kötelezettségvállalásokat 
állapít meg a tagállamok számára a kkv-k 
nemzetközivé válását támogató 
politikákkal kapcsolatos valamennyi 
nemzeti eljárás egyszerűsítése érdekében;

Or. en

Módosítás 10
Jan Zahradil

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot olyan 
jogalkotási javaslat készítésére, amelyben 
kötelező erejű kötelezettségvállalásokat 
állapít meg a tagállamok számára a kkv-k 
nemzetközivé válását támogató 
politikákkal kapcsolatos valamennyi 
nemzeti eljárás egyszerűsítése érdekében;

5. felszólítja a tagállamokat és a
Bizottságot, hogy az európai kisvállalkozói 
szövetségekkel, kereskedelmi és 
iparkamarákkal, valamint más 
érintettekkel folytatott szoros konzultáció 
keretében törekedjenek a lehető leginkább 
a kkv-k tekintetében a vállalkozási 
környezet egyszerűsítésére, mind a 
bürokrácia megszüntetésének, mind pedig 
a kkv-k nemzetközivé válásának 
támogatása érdekében;

Or. en

Módosítás 11
Silvana Koch-Mehrin

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot olyan 
jogalkotási javaslat készítésére, amelyben 

5. felszólítja a Bizottságot olyan koncepció 
előterjesztésére, amelyben kötelező erejű 
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kötelező erejű kötelezettségvállalásokat 
állapít meg a tagállamok számára a kkv-k 
nemzetközivé válását támogató 
politikákkal kapcsolatos valamennyi 
nemzeti eljárás egyszerűsítése érdekében;

kötelezettségvállalásokat állapít meg a 
tagállamok számára a kkv-kat támogató, 
megfelelő struktúrák létrehozása és a kkv-
k nemzetközivé válását támogató 
politikákkal kapcsolatos valamennyi 
nemzeti eljárás egyszerűsítése érdekében;

Or. en

Módosítás 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot olyan 
jogalkotási javaslat készítésére, amelyben 
kötelező erejű kötelezettségvállalásokat
állapít meg a tagállamok számára a kkv-k 
nemzetközivé válását támogató 
politikákkal kapcsolatos valamennyi 
nemzeti eljárás egyszerűsítése érdekében;

5. felszólítja a Bizottságot a 
tagállamokhoz intézett olyan ajánlások 
készítésére, amelyben javaslatokat állapít 
meg a kkv-k nemzetközivé válását 
támogató politikákkal kapcsolatos 
valamennyi nemzeti eljárás egyszerűsítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 13
Gianluca Susta

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot olyan 
jogalkotási javaslat készítésére, amelyben 
kötelező erejű kötelezettségvállalásokat 
állapít meg a tagállamok számára a kkv-k 
nemzetközivé válását támogató 
politikákkal kapcsolatos valamennyi 
nemzeti eljárás egyszerűsítése érdekében;

5. felszólítja a Bizottságot olyan 
jogalkotási javaslat készítésére, amelyben 
kötelező erejű kötelezettségvállalásokat 
állapít meg a tagállamok számára a kkv-k 
nemzetközivé válását támogató 
politikákkal kapcsolatos valamennyi 
nemzeti eljárás egyszerűsítése, valamint a 
harmadik országokbeli piacokon a kkv-k 
tisztességtelen versennyel szembeni 
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védelmének növelése érdekében; 

Or. it

Módosítás 14
Iuliu Winkler

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot olyan 
jogalkotási javaslat készítésére, amelyben 
kötelező erejű kötelezettségvállalásokat 
állapít meg a tagállamok számára a kkv-k 
nemzetközivé válását támogató 
politikákkal kapcsolatos valamennyi 
nemzeti eljárás egyszerűsítése érdekében;

5. felszólítja a Bizottságot olyan 
jogalkotási javaslat készítésére, amelyben 
kötelező erejű kötelezettségvállalásokat 
állapít meg a tagállamok számára a kkv-k 
nemzetközivé válását támogató 
politikákkal kapcsolatos valamennyi 
nemzeti eljárás egyszerűsítése érdekében;
úgy véli, hogy ezt a javaslatot előtérbe kell 
helyezni; elismeri, hogy az egyszerűsítés 
kérdését részben a közleményben 
előirányzott szabályozások és eljárások 
kkv-vizsgálatán és a versenyképességre 
gyakorolt hatásán keresztül lehetne 
kezelni;

Or. en

Módosítás 15
Marielle de Sarnez

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. véleménye szerint nem valószínű, hogy 
egy nagyobb internetes tájékoztató portál, 
illetve a támogatási rendszerekkel 
kapcsolatos nagyobb fokú tájékozottság 
lényegesen növelné a nemzetközi 
tevékenységet folytató uniós kkv-k számát, 

6. véleménye szerint valószínű, hogy egy 
nagyobb internetes tájékoztató portál, 
illetve a támogatási rendszerekkel 
kapcsolatos nagyobb fokú tájékozottság 
lényegesen növelné a nemzetközi 
tevékenységet folytató uniós kkv-k számát, 
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hacsak nem egészíti ki mindezt egy olyan 
stratégia, amely azokra a kkv-kra 
összpontosít, amelyek még nem ismerték 
fel az ebben rejlő lehetőségeket;

annál inkább, ha ezeket az intézkedéseket 
olyan stratégia kísérné, amely azokra a 
kkv-kra összpontosít, amelyek még nem 
ismerték fel az ebben rejlő lehetőségeket;

Or. fr

Módosítás 16
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sajnálja, hogy a közlemény nem 
foglalkozik azokkal a nehézségekkel, 
amelyekkel a kkv-k a külföldi üzleti 
lehetőségek azonosítása során 
szembesülnek, valamint nem tesz 
javaslatot arra, hogy a kormányok által 
megjelölt kkv-k számára nyújtsanak a 
nemzetközivé válásra vonatkozó tanácsot; 
véleménye szerint az Uniónak támogatnia 
kell a stratégiai ágazatokban működő kkv-
k proaktív módon történő fejlesztésére 
irányuló ösztönzőket, különösen ha olyan, 
magas hozzáadott értékkel rendelkező 
gyártási tevékenységekről van szó, 
amelyek versenyelőnyt kínálnának a 
feltörekvő gazdaságokkal szemben; 
hangsúlyozza, hogy ennek érdekében 
azonosítani kell az ígéretesnek tűnő szűk 
piaci szegmenseket;

törölve

Or. en

Módosítás 17
Gianluca Susta

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sajnálja, hogy a közlemény nem 7. véleménye szerint az Uniónak – többek 
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foglalkozik azokkal a nehézségekkel, 
amelyekkel a kkv-k a külföldi üzleti 
lehetőségek azonosítása során 
szembesülnek, valamint nem tesz 
javaslatot arra, hogy a kormányok által 
megjelölt kkv-k számára nyújtsanak a 
nemzetközivé válásra vonatkozó tanácsot;
véleménye szerint az Uniónak támogatnia
kell a stratégiai ágazatokban működő kkv-
k proaktív módon történő fejlesztésére 
irányuló ösztönzőket, különösen ha olyan, 
magas hozzáadott értékkel rendelkező 
gyártási tevékenységekről van szó, 
amelyek versenyelőnyt kínálnának a 
feltörekvő gazdaságokkal szemben; 
hangsúlyozza, hogy ennek érdekében 
azonosítani kell az ígéretesnek tűnő szűk 
piaci szegmenseket;

között a tagállamokkal folytatott 
konzultáció keretében – az európai 
versenyképesség megerősítése érdekében 
elő kell mozdítania a főként a technológiai 
szempontból legfejlettebb stratégiai
ágazatok és a feldolgozó-iparágak javát
szolgáló ösztönző intézkedéseket; 
hangsúlyozza, hogy ennek érdekében 
azonosítani kell az ígéretesnek tűnő szűk 
piaci szegmenseket;

Or. it

Módosítás 18
Jan Zahradil

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sajnálja, hogy a közlemény nem 
foglalkozik azokkal a nehézségekkel, 
amelyekkel a kkv-k a külföldi üzleti 
lehetőségek azonosítása során 
szembesülnek, valamint nem tesz 
javaslatot arra, hogy a kormányok által 
megjelölt kkv-k számára nyújtsanak a 
nemzetközivé válásra vonatkozó tanácsot; 
véleménye szerint az Uniónak támogatnia 
kell a stratégiai ágazatokban működő kkv-k 
proaktív módon történő fejlesztésére 
irányuló ösztönzőket, különösen ha olyan, 
magas hozzáadott értékkel rendelkező 
gyártási tevékenységekről van szó, 
amelyek versenyelőnyt kínálnának a 
feltörekvő gazdaságokkal szemben; 

7. sajnálja, hogy a közlemény nem 
foglalkozik kellőképpen azokkal a 
nehézségekkel, amelyekkel a kkv-k a 
külföldi üzleti lehetőségek azonosítása 
során szembesülnek; úgy véli, hogy sürgős 
szükség van egy, a kkv-k nemzetközivé 
válásának elősegítésére irányuló módokra 
és eszközökre vonatkozó konkrét 
javaslatokkal rendelkező holisztikus 
megközelítésre; véleménye szerint az 
Uniónak támogatnia kell a stratégiai 
ágazatokban működő kkv-k proaktív 
módon történő fejlesztésére irányuló 
ösztönzőket, különösen ha olyan, magas 
hozzáadott értékkel rendelkező gyártási 
tevékenységekről van szó, amelyek 
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hangsúlyozza, hogy ennek érdekében 
azonosítani kell az ígéretesnek tűnő szűk 
piaci szegmenseket;

versenyelőnyt kínálnának a feltörekvő 
gazdaságokkal szemben, és amelyek jó 
minőségű munkahelyeket 
biztosíthatnának az európai polgárok 
számára; hangsúlyozza, hogy ennek 
érdekében azonosítani kell az ígéretesnek 
tűnő szűk piaci szegmenseket, és elő kell 
segíteni fejlődésüket;

Or. en

Módosítás 19
Marielle de Sarnez

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sajnálja, hogy a közlemény nem 
foglalkozik azokkal a nehézségekkel, 
amelyekkel a kkv-k a külföldi üzleti 
lehetőségek azonosítása során 
szembesülnek, valamint nem tesz javaslatot 
arra, hogy a kormányok által megjelölt 
kkv-k számára nyújtsanak a nemzetközivé 
válásra vonatkozó tanácsot; véleménye 
szerint az Uniónak támogatnia kell a 
stratégiai ágazatokban működő kkv-k 
proaktív módon történő fejlesztésére 
irányuló ösztönzőket, különösen ha olyan, 
magas hozzáadott értékkel rendelkező 
gyártási tevékenységekről van szó, 
amelyek versenyelőnyt kínálnának a 
feltörekvő gazdaságokkal szemben; 
hangsúlyozza, hogy ennek érdekében 
azonosítani kell az ígéretesnek tűnő szűk 
piaci szegmenseket;

7. sajnálja, hogy a közlemény nem 
foglalkozik azokkal a nehézségekkel, 
amelyekkel a kkv-k a külföldi üzleti 
lehetőségek felkutatása során 
szembesülnek, valamint nem tesz javaslatot 
arra, hogy a kormányok által megjelölt 
kkv-k számára nyújtsanak a nemzetközivé 
válásra vonatkozó tanácsot; véleménye 
szerint az Uniónak támogatnia kell a 
stratégiai ágazatokban működő kkv-k 
proaktív módon történő fejlesztésére 
irányuló ösztönzőket, különösen ha olyan, 
magas hozzáadott értékkel rendelkező 
gyártási tevékenységekről van szó, 
amelyek versenyelőnyt kínálnának a 
feltörekvő gazdaságokkal szemben; 
hangsúlyozza, hogy ennek érdekében 
azonosítani kell az ígéretesnek tűnő szűk 
piaci szegmenseket, és – a 
Kisvállalkozások Európai Chartájának 
megfelelően – ösztönözni kell a bevált 
gyakorlatok cseréjét;

Or. fr
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Módosítás 20
Elisabeth Köstinger

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sajnálja, hogy a közlemény nem 
foglalkozik azokkal a nehézségekkel, 
amelyekkel a kkv-k a külföldi üzleti 
lehetőségek azonosítása során 
szembesülnek, valamint nem tesz javaslatot 
arra, hogy a kormányok által megjelölt 
kkv-k számára nyújtsanak a nemzetközivé 
válásra vonatkozó tanácsot; véleménye 
szerint az Uniónak támogatnia kell a 
stratégiai ágazatokban működő kkv-k 
proaktív módon történő fejlesztésére 
irányuló ösztönzőket, különösen ha olyan, 
magas hozzáadott értékkel rendelkező 
gyártási tevékenységekről van szó, 
amelyek versenyelőnyt kínálnának a 
feltörekvő gazdaságokkal szemben; 
hangsúlyozza, hogy ennek érdekében 
azonosítani kell az ígéretesnek tűnő szűk 
piaci szegmenseket;

7. sajnálja, hogy a közlemény nem 
foglalkozik azokkal a nehézségekkel, 
amelyekkel a kkv-k a külföldi üzleti 
lehetőségek azonosítása során 
szembesülnek, valamint nem tesz javaslatot 
arra, hogy a kormányok által megjelölt 
kkv-k számára nyújtsanak a nemzetközivé 
válásra vonatkozó tanácsot; véleménye 
szerint az Uniónak – a már meglévő 
kezdeményezések hozzáadott értékkel való 
kiegészítése révén – támogatnia kell a 
stratégiai ágazatokban működő kkv-k 
proaktív módon történő fejlesztésére 
irányuló ösztönzőket, különösen ha olyan, 
magas hozzáadott értékkel rendelkező 
gyártási tevékenységekről van szó, 
amelyek versenyelőnyt kínálnának a 
feltörekvő gazdaságokkal szemben; 
hangsúlyozza, hogy ennek érdekében 
azonosítani kell az ígéretesnek tűnő szűk 
piaci szegmenseket;

Or. en

Módosítás 21
Silvana Koch-Mehrin

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sajnálja, hogy a közlemény nem 
foglalkozik azokkal a nehézségekkel, 
amelyekkel a kkv-k a külföldi üzleti 
lehetőségek azonosítása során 
szembesülnek, valamint nem tesz javaslatot 
arra, hogy a kormányok által megjelölt

7. sajnálja, hogy a közlemény nem 
foglalkozik azokkal a nehézségekkel, 
amelyekkel a kkv-k a külföldi üzleti 
lehetőségek azonosítása során 
szembesülnek, valamint nem tesz javaslatot 
arra, hogy a kkv-k számára nyújtsanak a 
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kkv-k számára nyújtsanak a nemzetközivé 
válásra vonatkozó tanácsot; véleménye 
szerint az Uniónak támogatnia kell a 
stratégiai ágazatokban működő kkv-k 
proaktív módon történő fejlesztésére 
irányuló ösztönzőket, különösen ha olyan, 
magas hozzáadott értékkel rendelkező 
gyártási tevékenységekről van szó, 
amelyek versenyelőnyt kínálnának a 
feltörekvő gazdaságokkal szemben; 
hangsúlyozza, hogy ennek érdekében 
azonosítani kell az ígéretesnek tűnő szűk 
piaci szegmenseket;

nemzetközivé válásra vonatkozó tanácsot; 
véleménye szerint az Uniónak támogatnia 
kell a stratégiai ágazatokban működő kkv-k 
proaktív módon történő fejlesztésére 
irányuló ösztönzőket, különösen ha olyan, 
magas hozzáadott értékkel rendelkező 
gyártási tevékenységekről van szó, 
amelyek versenyelőnyt kínálnának a 
feltörekvő gazdaságokkal szemben; 
hangsúlyozza, hogy ennek érdekében 
azonosítani kell az ígéretesnek tűnő szűk 
piaci szegmenseket;

Or. en

Módosítás 22
Iuliu Winkler

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sajnálja, hogy a közlemény nem 
foglalkozik azokkal a nehézségekkel, 
amelyekkel a kkv-k a külföldi üzleti 
lehetőségek azonosítása során 
szembesülnek, valamint nem tesz 
javaslatot arra, hogy a kormányok által 
megjelölt kkv-k számára nyújtsanak a 
nemzetközivé válásra vonatkozó tanácsot; 
véleménye szerint az Uniónak támogatnia 
kell a stratégiai ágazatokban működő kkv-k 
proaktív módon történő fejlesztésére 
irányuló ösztönzőket, különösen ha olyan, 
magas hozzáadott értékkel rendelkező 
gyártási tevékenységekről van szó, 
amelyek versenyelőnyt kínálnának a 
feltörekvő gazdaságokkal szemben; 
hangsúlyozza, hogy ennek érdekében 
azonosítani kell az ígéretesnek tűnő szűk 
piaci szegmenseket;

7. úgy véli, hogy noha a közlemény 
igyekszik azonosítani azokat a 
nehézségeket, amelyekkel a kkv-k a 
külföldi üzleti lehetőségek azonosítása 
során szembesülnek, nem hangsúlyozza 
eléggé, hogy a kormányok által megjelölt 
kkv-k számára a nemzetközivé válásra 
vonatkozó útmutatás és tanács az állami 
fellépés egyik lehetséges módja, amely a 
tagállamok feladatai közé tartozhatna; 
véleménye szerint az Uniónak támogatnia 
kell a stratégiai ágazatokban működő kkv-k 
proaktív módon történő fejlesztésére 
irányuló ösztönzőket, különösen ha olyan, 
magas hozzáadott értékkel rendelkező 
gyártási tevékenységekről van szó, 
amelyek versenyelőnyt kínálnának a 
feltörekvő gazdaságokkal szemben; 
hangsúlyozza, hogy ennek érdekében 
azonosítani kell az ígéretesnek tűnő szűk 
piaci szegmenseket, aminek a 
kulcsfontosságú alaptechnológiákkal 
foglalkozó magas szintű szakértői csoport 
jelentéséhez hasonló, más uniós 
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szakpolitikai dokumentumokba való 
integrálása már megkezdődött;

Or. en

Módosítás 23
Gianluca Susta

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. arra sürgeti a tagállamokat, hogy 
alakítsanak ki az üzleti közösséggel 
közösen működtetett, az exporttal 
kapcsolatos helyi szintű egyablakos
információs szolgálatokat annak 
érdekében, hogy a kkv-k a saját nyelvükön 
kaphassanak azonnal felhasználható 
információkat a harmadik piacokon 
meglévő exportlehetőségekről, 
akadályokról és versenyfelekről;

8. arra sürgeti a tagállamokat, hogy 
alakítsák ki az üzleti közösséggel, 
kereskedelmi kamarákkal, egyetemekkel 
és más érdekelt felekkel közösen 
működtetett, az exporttal kapcsolatos helyi 
szintű információs szolgálatok egységes 
hálózatát annak érdekében, hogy konkrét, 
könnyedén azonosítható ügyintéző álljon 
a kkv-k rendelkezésére, és a saját 
nyelvükön részesülhessenek a külföldi 
piacokkal kapcsolatos, személyre szabott 
konzultációkban és gazdasági 
elemzésekben, továbbá kaphassanak 
azonnal felhasználható információkat a 
harmadik piacokon meglévő 
exportlehetőségekről, kereskedelmi 
akadályokról és versenyfelekről;

Or. it

Módosítás 24
Jan Zahradil

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. arra sürgeti a tagállamokat, hogy 
alakítsanak ki az üzleti közösséggel 
közösen működtetett, az exporttal 
kapcsolatos helyi szintű egyablakos 
információs szolgálatokat annak 

8. arra sürgeti a tagállamokat, hogy 
alakítsanak ki az üzleti közösséggel 
közösen működtetett, az exporttal 
kapcsolatos helyi szintű egyablakos 
információs szolgálatokat annak 
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érdekében, hogy a kkv-k a saját nyelvükön 
kaphassanak azonnal felhasználható 
információkat a harmadik piacokon 
meglévő exportlehetőségekről, 
akadályokról és versenyfelekről;

érdekében, hogy a kkv-k a saját nyelvükön 
kaphassanak azonnal felhasználható 
információkat a harmadik piacokon 
meglévő exportlehetőségekről, a 
kereskedelemmel szembeni (mind 
tarifális, mind pedig nem tarifális) 
akadályokról, befektetési védelemről, 
hatályos vitarendezési rendelkezésekről és 
versenyfelekről;

Or. en

Módosítás 25
Marielle de Sarnez

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. arra sürgeti a tagállamokat, hogy 
alakítsanak ki az üzleti közösséggel 
közösen működtetett, az exporttal 
kapcsolatos helyi szintű egyablakos 
információs szolgálatokat annak 
érdekében, hogy a kkv-k a saját nyelvükön 
kaphassanak azonnal felhasználható 
információkat a harmadik piacokon 
meglévő exportlehetőségekről, 
akadályokról és versenyfelekről;

8. arra sürgeti a tagállamokat, hogy 
alakítsanak ki az üzleti közösséggel és 
azok képviseleti szervezeteivel
(kereskedelmi kamarákkal, kézműves 
kamarákkal stb.) közösen működtetett, az 
exporttal kapcsolatos helyi szintű 
egyablakos információs szolgálatokat 
annak érdekében, hogy a kkv-k a saját 
nyelvükön kaphassanak azonnal 
felhasználható információkat a harmadik 
piacokon meglévő exportlehetőségekről, 
adminisztratív kötelezettségekről, 
akadályokról és versenyfelekről;

Or. fr

Módosítás 26
Iuliu Winkler

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. arra sürgeti a tagállamokat, hogy 8. arra sürgeti a tagállamokat, hogy 
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alakítsanak ki az üzleti közösséggel 
közösen működtetett, az exporttal 
kapcsolatos helyi szintű egyablakos 
információs szolgálatokat annak 
érdekében, hogy a kkv-k a saját nyelvükön 
kaphassanak azonnal felhasználható 
információkat a harmadik piacokon 
meglévő exportlehetőségekről, 
akadályokról és versenyfelekről;

alakítsanak ki az üzleti közösséggel 
közösen működtetett, az exporttal 
kapcsolatos helyi és regionális szintű 
egyablakos információs szolgálatokat 
annak érdekében, hogy a kkv-k a saját 
nyelvükön kaphassanak azonnal 
felhasználható információkat a harmadik 
piacokon elérhető segítségnyújtásról, 
meglévő exportlehetőségekről, 
akadályokról és versenyfelekről;

Or. en

Módosítás 27
Iuliu Winkler

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. javasolja, hogy nyújtsanak több 
információt a kis- és középvállalkozások 
számára, különös tekintettel azokra a kkv-
csoportokra, amelyek a legkevésbé ismerik 
az exportban rejlő lehetőségeket és a 
nemzetközi piacon való megjelenés 
előnyeit;

9. javasolja, hogy nyújtsanak több 
információt a kis- és középvállalkozások 
számára, különös tekintettel azokra a kkv-
csoportokra, amelyek nemzetközi szinten a 
legkevesebb tevékenységet végzik és a 
legkevésbé ismerik az exportban rejlő 
lehetőségeket és a nemzetközi piacon való 
megjelenés előnyeit;

Or. en

Módosítás 28
Iuliu Winkler

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy a közleménynek el 
kellett volna ismernie az ágazatok közötti 
különbségeket, mivel a szolgáltatással 
foglalkozó kkv-k nemzetközivé válása 
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alapvetően eltér a gyártással foglalkozó 
kkv-k nemzetközivé válásától; 
megállapítja, hogy a szolgáltatással 
foglalkozó számos – és a kkv-k többségét 
kitevő – kkv-knak gyakran nem kell 
kritikus méretet elérniük ahhoz, hogy 
exporttevékenységekbe kezdhessenek, és 
hogy e kkv-k javát szolgálnák leginkább a 
nyíltabb szabályozások és a 
célországokban az ikt-khoz való 
hozzáférés, míg az iparban működő kkv-k 
javát inkább a közlekedési logisztikával és 
a kereskedelem elősegítésével kapcsolatos 
megfelelőbb feltételek szolgálnák;

Or. en

Módosítás 29
Iuliu Winkler

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. megállapítja, hogy az uniós kkv-k 
nemzetközi válását támogató legtöbb 
szakpolitika a gyártásra összpontosít, 
ennélfogva ajánlja, hogy azokat igazítsák 
ki a szolgáltatással foglalkozó kkv-k eltérő 
igényeinek figyelembevétele érdekében; 
különösen a kkv-kra irányuló 
kereskedelemtámogatási programok 
tekintetében meglévő minimális méretbeli 
követelmények újragondolását támogatja, 
amely követelmények rendszerint az 
iparban működő kkv-k exportmodelljein 
alapultak, amelyek esetében a cég 
nemzetközivé válásának potenciálja egy 
kritikus méret eléréséből ered;

Or. en
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Módosítás 30
Marielle de Sarnez

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. kitart amellett, hogy a kkv-k igényeire 
kell szabni azokat az eszközöket – így a 
piacrajutási adatbázist és az Export 
Helpdesket (exportálókat segítő 
információs szolgálat) –, amelyek jelenleg 
az exportot végző valamennyi uniós cég 
számára rendelkezésre állnak; méltányolja 
a kereskedelmi védintézkedésekkel 
kapcsolatos kérdések tekintetében a kkv-
knak szóló információs szolgálat 
elindítását;

10. kitart amellett, hogy a kkv-k igényeire 
kell szabni azokat az eszközöket – így a 
piacrajutási adatbázist és az Export 
Helpdesket (exportálókat segítő 
információs szolgálat) –, amelyek jelenleg 
az exportot végző valamennyi uniós cég 
számára rendelkezésre állnak; méltányolja 
a kereskedelmi védintézkedésekkel 
kapcsolatos kérdések tekintetében a kkv-
knak szóló információs szolgálat 
elindítását; hatékonyabb koordináció 
megvalósítását javasolja a harmadik 
országokban az európai kkv-kat támogató 
különféle struktúrák között;

Or. fr

Módosítás 31
Jan Zahradil

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. sajnálja, hogy a közlemény nem 
tartalmaz olyan uniós szintű
megoldásokat, amelyek segítségével a kkv-
k felülkerekedhetnek a működő tőke –
különösen az induláskor szükséges 
befektetéshez és az exportfinanszírozás 
megkezdéséhez szükséges tőke – hiányán;

11. úgy véli, hogy az uniós közös 
kereskedelempolitikán keresztül kell 
kialakítani és végrehajtani azokat a 
gyakorlati és költséghatékony
megoldásokat, amelyek segítségével a kkv-
k felülkerekedhetnek a működő tőke –
különösen az induláskor szükséges 
befektetéshez és az exportfinanszírozás 
megkezdéséhez szükséges tőke – hiányán;

Or. en
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Módosítás 32
Iuliu Winkler

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. sajnálja, hogy a közlemény nem 
tartalmaz olyan uniós szintű megoldásokat, 
amelyek segítségével a kkv-k 
felülkerekedhetnek a működő tőke –
különösen az induláskor szükséges 
befektetéshez és az exportfinanszírozás 
megkezdéséhez szükséges tőke – hiányán;

11. sajnálja, hogy a közlemény nem 
tartalmaz olyan megoldásokat, amelyek 
segítségével a kkv-k felülkerekedhetnek a 
működő tőke – különösen az induláskor 
szükséges befektetéshez és az 
exportfinanszírozás megkezdéséhez 
szükséges tőke – hiányán, és amelyek 
uniós megoldások formáját is ölthetnék 
akkor, ha a feltérképezés alapján ez 
szükséges és megvalósítható;

Or. en

Módosítás 33
Elisabeth Köstinger

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. véleménye szerint szükség van a 
harmadik piacokon a kkv-kat célzó uniós 
szintű szolgálatokra; az állami és a 
magánszférában működő szakértőket – a 
piaci hozzáférést segítő uniós csoportokat 
is beleértve – egyaránt együttműködésre 
bátorítja; egyetért azzal, hogy a kisebb, 
valamint új tagállamokból származó kkv-k 
hátrányos helyzetben vannak, mivel egyes 
harmadik piacokon nem rendelkeznek 
diplomáciai képviselettel és tapasztalt 
partnerekkel, vagy ezek egyikével sem;

12. véleménye szerint uniós 
kezdeményezésekre van szükség azokon a 
harmadik piacokon, ahol bizonyított a 
hozzáadott érték vagy a piaci kudarc 
megléte; az állami és a magánszférában 
működő szakértőket – a piaci hozzáférést 
segítő uniós csoportokat is beleértve –
egyaránt együttműködésre bátorítja; 
egyetért azzal, hogy néhány kisebb, 
valamint új tagállamokból származó kkv-k 
különös kihívásokkal szembesülnek, mivel 
egyes harmadik piacokon nem 
rendelkeznek diplomáciai képviselettel és 
tapasztalt partnerekkel, vagy ezek 
egyikével sem; hangsúlyozza, hogy az 
uniós kezdeményezések ennek ellenére 
nem zavarhatják meg a különböző 
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tagállamokból származó egyes társaságok 
között a harmadik országokbeli piacokon 
folytatott versenyt azzal, hogy a társaság 
származásának figyelembevételével 
szelektív alapú közvetlen vagy közvetett 
támogatásokat biztosítanak;

Or. en

Módosítás 34
Silvana Koch-Mehrin

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. véleménye szerint szükség van a 
harmadik piacokon a kkv-kat célzó uniós 
szintű szolgálatokra; az állami és a 
magánszférában működő szakértőket – a 
piaci hozzáférést segítő uniós csoportokat 
is beleértve – egyaránt együttműködésre 
bátorítja; egyetért azzal, hogy a kisebb, 
valamint új tagállamokból származó kkv-k 
hátrányos helyzetben vannak, mivel egyes 
harmadik piacokon nem rendelkeznek 
diplomáciai képviselettel és tapasztalt 
partnerekkel, vagy ezek egyikével sem;

12. véleménye szerint – a már meglévő 
nemzeti struktúrák hatékony alkalmazása 
mellett – szükség van a harmadik piacokon 
a kkv-kat célzó uniós szintű szolgálatokra; 
az állami és a magánszférában működő 
szakértőket – a piaci hozzáférést segítő 
uniós csoportokat is beleértve – egyaránt 
együttműködésre bátorítja; egyetért azzal, 
hogy a kisebb, valamint új tagállamokból 
származó kkv-k hátrányos helyzetben 
vannak, mivel egyes harmadik piacokon 
nem rendelkeznek diplomáciai 
képviselettel és tapasztalt partnerekkel, 
vagy ezek egyikével sem;

Or. en

Módosítás 35
Gianluca Susta

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. úgy véli, hogy a kkv-k számára a 
kiemeltnek tekintett és védettebb külföldi 
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piacokon felkínált szolgáltatások és 
lehetőségek hálózatát át kell szervezni és 
meg kell erősíteni; reményeit fejezi ki a 
tekintetben, hogy az uniós küldöttségek 
keretében ad hoc hivatalokat hoznak létre, 
amelyek szakosított segítséget tudnak 
nyújtani a szóban forgó országokban 
tapasztalható sajátosságokról és 
problémákról (szellemi tulajdonjogok 
tiszteletben tartása, nem tarifális 
akadályok megléte, helyi szabályozás, 
szabályozási normák, tanúsítványok stb.), 
jogvédelmet tudnak biztosítani, és meg 
tudják könnyíteni az európai kkv-k és 
harmadik országbeli exportkonzorciumok 
közötti kapcsolatteremtést és hálózatba 
szerveződést;

Or. it

Módosítás 36
Elisabeth Köstinger

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
nemzetközivé válása folyamatot képez, és 
annak sikeréhez különösen a kkv-k 
esetében van szükség máris helyi szintű 
támogatási szolgáltatásokra, és nem csak 
a harmadik országokbeli piacokon; 
elismeri, hogy a harmadik országokbeli 
piacokon többek között a közös uniós 
lobbi, a kereskedelempolitikai és piaci 
hozzáférési erőfeszítések, valamint a piaci 
kudarcok esetén alkalmazott kiegészítő 
programok jelentős értéket rendelhetnek 
ehhez a folyamathoz;

Or. en

Módosítás 37
Marielle de Sarnez
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Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. javasolja az Unió kkv-központjainak 
bővítését és azt, hogy azokon belül 
hozzanak létre a kkv-k igényeire szabott
közös információs szolgálatokat, amelyek 
a kkv-k tényleges működési helyének 
közelében helyezkednek el, így hozzáadott 
értéket jelentenének a tagállamokban már 
működő információs szolgálatokhoz 
képest;

13. javasolja az Unió kkv-központjainak 
bővítését és azt, hogy azokon belül 
hozzanak létre olyan egyablakos közös 
információs szolgálatokat, amelyek 
keretében az egyes kkv-k tekintetében 
külön ügyintézőt jelölnek ki a vállalkozás 
segítése, jogairól való tájékoztatása, 
valamint a szankciók megelőzése 
érdekében; 

Or. fr

Módosítás 38
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. javasolja az Unió kkv-központjainak 
bővítését és azt, hogy azokon belül 
hozzanak létre a kkv-k igényeire szabott 
közös információs szolgálatokat, amelyek a 
kkv-k tényleges működési helyének 
közelében helyezkednek el, így hozzáadott 
értéket jelentenének a tagállamokban már 
működő információs szolgálatokhoz 
képest;

13. javasolja, hogy a harmadik 
országokbeli új uniós kezdeményezések 
biztosítsanak a kkv-k igényeire szabott 
közös információs szolgálatokat, amelyek a 
kkv-k tényleges működési helyének 
közelében helyezkednek el; az ilyen uniós 
kezdeményezéseknek hozzáadott értéket 
kell biztosítaniuk a tagállamok harmadik 
országokban már működő hasonló 
kezdeményezései számára, ennélfogva 
pedig azoknak szorosan együtt kell 
működniük a tagállami információs 
szolgálatokkal; 

Or. en
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Módosítás 39
Elisabeth Köstinger

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. javasolja az Unió kkv-központjainak
bővítését és azt, hogy azokon belül 
hozzanak létre a kkv-k igényeire szabott 
közös információs szolgálatokat, amelyek
a kkv-k tényleges működési helyének 
közelében helyezkednek el, így hozzáadott 
értéket jelentenének a tagállamokban már 
működő információs szolgálatokhoz 
képest;

13. javasolja, hogy bármely új uniós 
kezdeményezés megindítása előtt 
értékeljék azt, hogy az Unió már meglévő 
kkv-központjai hatékonyan és 
eredményesen működnek-e, valamint 
hogy összhangban vannak-e a 
vezérelvekkel; arra sürget, hogy az uniós
információs szolgálatok a kkv-k tényleges 
működési helyének közelében 
helyezkedjenek el, így hozzáadott értéket 
jelentenének a tagállamokban már működő 
információs szolgálatokhoz képest;

Or. en

Módosítás 40
Gianluca Susta

Véleménytervezet
14 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

14. felszólít arra, hogy az Unió 
kereskedelmi tárgyalásaira vonatkozó 
menetrend alapján határozzák meg 
egyértelműbben a kkv-k kiemelt piacainak 
fogalmát; véleménye szerint a kiemelt 
piacok jegyzékének elkészítésekor 
elsősorban a fogadó piacok növekedését és 
a meglévő támogatási struktúrák 
hiányosságait kell figyelembe venni; 
javasolja, hogy vegyék fel e jegyzékbe az 
Unióval szomszédos országokat – például 
a Moldovai Köztársaságot és olyan 
nyugat-balkáni országokat mint Szerbia, 
amelyet nemrég ismertek el uniós tagjelölt 
országként –, mivel a kkv-többsége 
eredetileg a szomszédos országokban 
található kereskedelmi partnerek felé 

14. felszólít arra, hogy az Unió 
kereskedelmi tárgyalásaira vonatkozó 
menetrend alapján határozzák meg 
egyértelműbben a kkv-k kiemelt piacainak 
fogalmát; véleménye szerint a kiemelt 
piacok jegyzékének elkészítésekor 
elsősorban a fogadó piacok növekedését és 
a meglévő támogatási struktúrák 
hiányosságait kell figyelembe venni; a 
szomszédos országok és tagjelölt országok 
– különösen a nyugat-balkáni országok és 
a földközi-tengeri térség országainak –
piacait olyan elsődleges piacoknak tekinti, 
ahol a kkv-k különösen fontos szerepet 
tölthetnek be a régiók növekedése és 
stabilitása tekintetében;
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exportál;

Or. it

Módosítás 41
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Véleménytervezet
14 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

14. felszólít arra, hogy az Unió 
kereskedelmi tárgyalásaira vonatkozó 
menetrend alapján határozzák meg 
egyértelműbben a kkv-k kiemelt piacainak 
fogalmát; véleménye szerint a kiemelt 
piacok jegyzékének elkészítésekor 
elsősorban a fogadó piacok növekedését és 
a meglévő támogatási struktúrák 
hiányosságait kell figyelembe venni; 
javasolja, hogy vegyék fel e jegyzékbe az 
Unióval szomszédos országokat – például 
a Moldovai Köztársaságot és olyan 
nyugat-balkáni országokat mint Szerbia, 
amelyet nemrég ismertek el uniós tagjelölt 
országként –, mivel a kkv-többsége 
eredetileg a szomszédos országokban 
található kereskedelmi partnerek felé 
exportál;

14. felszólít arra, hogy az Unió 
kereskedelmi tárgyalásaira vonatkozó 
menetrend alapján határozzák meg
egyértelműbben a kkv-k kiemelt piacainak 
fogalmát; véleménye szerint a kiemelt 
piacok jegyzékének elkészítésekor 
elsősorban a fogadó piacok növekedését és 
a meglévő támogatási struktúrák 
hiányosságait kell figyelembe venni; 
javasolja, hogy vegyék fel e jegyzékbe az 
Unióval szomszédos országokat, mivel a 
kkv-többsége eredetileg a szomszédos 
országokban található kereskedelmi 
partnerek felé exportál;

Or. en

Módosítás 42
Silvana Koch-Mehrin

Véleménytervezet
14 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

14. felszólít arra, hogy az Unió 
kereskedelmi tárgyalásaira vonatkozó 

14. felszólít arra, hogy az Unió 
kereskedelmi tárgyalásaira vonatkozó 
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menetrend alapján határozzák meg 
egyértelműbben a kkv-k kiemelt piacainak 
fogalmát; véleménye szerint a kiemelt 
piacok jegyzékének elkészítésekor 
elsősorban a fogadó piacok növekedését és 
a meglévő támogatási struktúrák 
hiányosságait kell figyelembe venni; 
javasolja, hogy vegyék fel e jegyzékbe az 
Unióval szomszédos országokat – például 
a Moldovai Köztársaságot és olyan 
nyugat-balkáni országokat mint Szerbia, 
amelyet nemrég ismertek el uniós tagjelölt
országként –, mivel a kkv-többsége 
eredetileg a szomszédos országokban 
található kereskedelmi partnerek felé 
exportál;

menetrend alapján határozzák meg 
egyértelműbben a kkv-k kiemelt piacainak 
fogalmát; véleménye szerint a kiemelt 
piacok jegyzékének elkészítésekor 
elsősorban a fogadó piacok növekedését és 
a meglévő támogatási struktúrák 
hiányosságait kell figyelembe venni; 
javasolja, hogy vegyék fel e jegyzékbe az 
Unióval szomszédos országokat – főként 
az uniós tagjelölt státusszal rendelkező
országokat –, mivel a kkv-többsége 
eredetileg a szomszédos országokban 
található kereskedelmi partnerek felé 
exportál;

Or. en

Módosítás 43
Iuliu Winkler

Véleménytervezet
14 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

14. felszólít arra, hogy az Unió 
kereskedelmi tárgyalásaira vonatkozó 
menetrend alapján határozzák meg 
egyértelműbben a kkv-k kiemelt piacainak 
fogalmát; véleménye szerint a kiemelt 
piacok jegyzékének elkészítésekor 
elsősorban a fogadó piacok növekedését és 
a meglévő támogatási struktúrák 
hiányosságait kell figyelembe venni; 
javasolja, hogy vegyék fel e jegyzékbe az 
Unióval szomszédos országokat – például a 
Moldovai Köztársaságot és olyan nyugat-
balkáni országokat mint Szerbia, amelyet 
nemrég ismertek el uniós tagjelölt 
országként –, mivel a kkv-többsége 
eredetileg a szomszédos országokban 
található kereskedelmi partnerek felé 
exportál;

14. felszólít arra, hogy az Unió 
kereskedelmi tárgyalásaira vonatkozó 
menetrend alapján határozzák meg 
egyértelműbben a kkv-k kiemelt piacainak 
fogalmát; emlékeztet arra, hogy a kiemelt 
piacoknak természetesen olyan gyorsan 
bővülő piacokat is magukban kell 
foglalniuk, mint a BRIC-országok 
(Brazília, Oroszország, India és Kína), 
ugyanakkor figyelembe kell venniük azt, 
hogy a kkv-k miként érzékelik a fejlődő 
országokban és szomszédos régiókban a 
nemzetközi válás lehetőségeit; ezért 
véleménye szerint a kiemelt piacok 
jegyzékének elkészítésekor elsősorban a 
fogadó piacok növekedését és a meglévő 
támogatási struktúrák hiányosságait kell 
figyelembe venni; javasolja, hogy vegyék 
fel e jegyzékbe az Unióval szomszédos 
országokat – például a Moldovai 
Köztársaságot és olyan nyugat-balkáni 
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országokat mint Szerbia, amelyet nemrég 
ismertek el uniós tagjelölt országként –, 
mivel a kkv-többsége eredetileg a 
szomszédos országokban található 
kereskedelmi partnerek felé exportál;

Or. en

Módosítás 44
Gianluca Susta

Véleménytervezet
15 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

15. arra sürgeti a Bizottságot, hogy
valamennyi kereskedelmi tárgyalás során 
biztosítsa a kkv-k különleges igényeinek 
és érdekeinek megjelenését; támogatja a 
többoldalú keret olyan reformját, amely 
magában foglalja a kkv-k WTO melletti 
bevonását és a kkv-k esetében a 
választottbíróság felállításának és a viták 
rendezésének felgyorsítását;

15. arra sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen 
az európai termelési rendszer 
versenyképességének megerősítésére 
irányuló jogalkotási kezdeményezéseket, 
felkészítve azt a kkv-k által betöltött 
központi szerepre; magát a Bizottságot 
kötelezi, hogy tegyen további 
kezdeményezéseket a WTO keretén belül 
annak érdekében, hogy a kkv-k védelme a 
világpiacon hatékonyabb és még inkább 
garantált legyen;

Or. it

Módosítás 45
Iuliu Winkler

Véleménytervezet
15 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

15. arra sürgeti a Bizottságot, hogy 
valamennyi kereskedelmi tárgyalás során 
biztosítsa a kkv-k különleges igényeinek és 
érdekeinek megjelenését; támogatja a 
többoldalú keret olyan reformját, amely 
magában foglalja a kkv-k WTO melletti 
bevonását és a kkv-k esetében a 
választottbíróság felállításának és a viták 

15. arra sürgeti a Bizottságot, hogy 
valamennyi kereskedelmi tárgyalás során 
biztosítsa a kkv-k különleges igényeinek és 
érdekeinek megjelenését; megjegyzi, hogy 
ez azon tárgyalási területek azonosításával 
járna, amelyeken a problémák többnyire a 
kkv-kat érintik, és nem annyira más 
vállalkozási csoportokat, továbbá azzal 
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rendezésének felgyorsítását; járna, hogy a kereskedelmi 
megállapodásoknak a harmadik 
országokkal történő megtárgyalására 
irányuló folyamatban ezekre 
összpontosítsanak; támogatja a többoldalú 
keret olyan reformját, amely magában 
foglalja a kkv-k WTO melletti bevonását 
és a kkv-k esetében a választottbíróság 
felállításának és a viták rendezésének 
felgyorsítását;

Or. en

Módosítás 46
Iuliu Winkler

Véleménytervezet
15 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

15a. hangsúlyozza, hogy a külföldön 
történő befektetés képezi a kkv-k számára 
a nemzetközi válás legtöbb kihívást jelentő 
formáját; azt ajánlja, hogy amennyiben az 
EU a jövőben kétoldalú befektetési 
szerződéseket tárgyal, vegyék figyelembe a 
kkv-k azon szükségleteit, hogy külföldi 
közvetlen befektetéseik magasabb 
biztonságban részesüljenek;

Or. en

Módosítás 47
Yannick Jadot

Véleménytervezet
15 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

15a. úgy véli, hogy ugyanolyan fontos 
segítséget jelent a nemzetközivé válni 
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kívánó kkv-k számára a kkv-knak az 
uniós partnerállamokban tapasztalható 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokkal szembeni védelme; úgy 
véli, hogy a nemzetközivé válás és a 
védelem a globalizációs folyamat 
tekintetében ugyanazon érme két oldalát 
képezik;

Or. en

Módosítás 48
Yannick Jadot

Véleménytervezet
15 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

15b. a kkv-knak a dömpingellenes 
eljárásokhoz való jobb, kevésbé költséges 
és gyorsabb hozzáférését tekinti a kkv-k 
kereskedelmi partnerek által folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokkal szembeni hatékonyabb 
védelme kulcsának; felszólítja a 
Bizottságot, hogy az uniós 
kereskedelemvédelmi eszközök reformja 
során vegye ezt az aggályt megfelelően 
figyelembe;

Or. en

Módosítás 49
Marielle de Sarnez

Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. felszólít arra, hogy a kkv-k szellemi 
tulajdonjogainak harmadik országokban 
való fokozott védelme érdekében az Unió 
tegyen konkrét kezdeményezéseket, amint 
az Kínában a szellemi tulajdonjogok kínai 

16. sajnálja az európai kkv-k számára a 
szellemi tulajdonjogok megsértésével 
szembeni hatékony küzdelem céljából 
rendelkezésre bocsátható eszközök 
hiányát; felszólít arra, hogy a kkv-k 
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kkv-tanácsadói szolgálata esetében történt; szellemi tulajdonjogainak harmadik 
országokban való fokozott védelme 
érdekében az Unió tegyen konkrét 
kezdeményezéseket, amint az Kínában a 
szellemi tulajdonjogok kínai kkv-
tanácsadói szolgálata esetében történt;
szeretné, ha a nagyobb felemelkedő 
gazdasági hatalmak továbbra is átültetnék 
nemzeti jogszabályaikba a szellemi 
tulajdonjogok védelme – és különösen a 
csalás és a kalózkodás elleni küzdelem –
területén hatályban lévő nemzetközi jogot; 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fokozottan működjenek együtt a 
vámok területén az EU-ban és harmadik 
országokkal is a hamisított áruk 
lefoglalása, valamint a vámeljárások 
egyszerűsítése tekintetében;

Or. fr

Módosítás 50
Gianluca Susta

Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. felszólít arra, hogy a kkv-k szellemi 
tulajdonjogainak harmadik országokban 
való fokozott védelme érdekében az Unió 
tegyen konkrét kezdeményezéseket, amint 
az Kínában a szellemi tulajdonjogok kínai 
kkv-tanácsadói szolgálata esetében történt;

16. felszólít arra, hogy a kkv-k szellemi 
tulajdonjogainak harmadik országokban 
való fokozott védelme érdekében az Unió 
tegyen konkrét kezdeményezéseket, amint 
az Kínában a szellemi tulajdonjogok kínai 
kkv-tanácsadói szolgálata esetében történt;
sürgeti továbbá a Bizottságot, hogy más 
kiemelt piacokon is vezessen be hasonló 
eszközöket;

Or. it

Módosítás 51
Elisabeth Köstinger
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Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. felszólít arra, hogy a kkv-k szellemi 
tulajdonjogainak harmadik országokban 
való fokozott védelme érdekében az Unió 
tegyen konkrét kezdeményezéseket, amint 
az Kínában a szellemi tulajdonjogok kínai 
kkv-tanácsadói szolgálata esetében történt;

16. felszólít arra, hogy a kkv-k szellemi 
tulajdonjogainak harmadik országokban 
való fokozott védelme érdekében az Unió 
tegyen konkrét kezdeményezéseket; 
ennélfogva Kínában a szellemi 
tulajdonjogok kínai kkv-tanácsadói 
szolgálata mintaként szolgálhatna, ha azt 
értékelési folyamaton keresztül 
optimalizálnák;

Or. en

Módosítás 52
Iuliu Winkler

Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. felszólít arra, hogy a kkv-k szellemi 
tulajdonjogainak harmadik országokban 
való fokozott védelme érdekében az Unió 
tegyen konkrét kezdeményezéseket, amint 
az Kínában a szellemi tulajdonjogok kínai 
kkv-tanácsadói szolgálata esetében történt;

16. felszólít arra, hogy a kkv-k szellemi 
tulajdonjogainak harmadik országokban 
való fokozott védelme érdekében az Unió 
tegyen konkrét kezdeményezéseket, amint 
az Kínában a szellemi tulajdonjogok kínai 
kkv-tanácsadói szolgálata esetében történt,
és amelyet kísérleti tesztelés formájában 
jelenleg terjesztenek ki néhány 
kiválasztott ASEAN- és dél-amerikai 
országra;

Or. en

Módosítás 53
Marielle de Sarnez

Véleménytervezet
17 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

17. reményei szerint a Bizottság 
kezdeményezést tesz arra, hogy az uniós 
kkv-k más vállalkozásokkal egyenlően 
férhessenek hozzá a közbeszerzésekhez a 
harmadik piacokon;

17. reményei szerint a Bizottság 
kezdeményezést tesz arra, hogy az uniós 
kkv-k más vállalkozásokkal egyenlően 
férhessenek hozzá a közbeszerzésekhez a 
harmadik piacokon; kéri, hogy az EU 
dolgozzon ki a kutatás és az innováció 
ösztönzésén alapuló ambiciózus közös 
iparpolitikát, amely a projektkötvényekhez 
hasonló innovatív finanszírozásban 
részesül és amely többek között a 
közbeszerzésekhez való hozzáférés révén 
támogatja a kkv-k azzal a céllal történő 
fejlesztését, hogy az ipar és a kutatás új, 
nagyobb szereplőivel szemben 
fenntarthassák versenyképességüket; 
felszólítja az EU-t, hogy azzal fokozza az 
európai termelés értékét, hogy jobb 
információkat nyújt a fogyasztóknak, 
továbbá különösen az EU-ba importált 
termékek származási országának 
megjelöléséről szóló „eredetmegjelölési” 
rendelet elfogadása révén;

Or. fr

Módosítás 54
Iuliu Winkler

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. reményei szerint a Bizottság 
kezdeményezést tesz arra, hogy az uniós 
kkv-k más vállalkozásokkal egyenlően 
férhessenek hozzá a közbeszerzésekhez a 
harmadik piacokon;

17. reményei szerint a Bizottság 
kezdeményezést tesz arra, hogy az uniós 
kkv-k más vállalkozásokkal egyenlően 
férhessenek hozzá a közbeszerzésekhez a 
harmadik piacokon; reméli, hogy az uniós 
közbeszerzési piacról szóló, nemrégiben 
közzétett rendeletre irányuló javaslat elő 
fogja segíteni a nyitottsággal kapcsolatos 
viszonosságot, ami az uniós kkv-k javát 
szolgálná;

Or. en
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Módosítás 55
Iuliu Winkler

Véleménytervezet
17 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

17a. emlékeztet arra, hogy a 
szabályozásokkal és standardokkal 
kapcsolatos nemzetközi együttműködés 
rendkívül előnyös a kkv-k nemzetközivé 
válása szempontjából, mivel megszünteti 
az első olyan költségek egy részét, 
amelyeket ezeknek a cégeknek be kell 
fektetniük azért, hogy harmadik 
országokbeli piacokon árukat vagy 
szolgáltatásokat értékesítsenek;

Or. en

Módosítás 56
Yannick Jadot

Véleménytervezet
17 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

17a. úgy véli, hogy a közbeszerzés 
hatékony közpolitikai eszköz – főként 
szubnacionális szinteken – arra, hogy 
támogassa a hazai kkv-k technikai 
innovációs képességeit és biztosítsa a 
nemzetközivé válás megkezdéséhez 
szükséges méretre való növekedésüket; 
felszólítja a Bizottságot, hogy az uniós 
közbeszerzési rendeletek reformja során 
tartsa fenn a meglévő küszöbszinteket és 
fenntarthatósági kritériumokat;

Or. en
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Módosítás 57
Iuliu Winkler

Véleménytervezet
18 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

18. méltányolja a kétoldalú 
szabadkereskedelmi egyezményekben 
foglalt, az üzletek közötti kapcsolatok 
elősegítésére irányuló kezdeményezéseket; 
emlékeztet arra, hogy a tengerentúli 
potenciális kereskedők felkutatásával és a 
kapcsolatfelvétellel, illetve a megbízható 
szállítási láncok kialakításával kapcsolatos 
kihívások jelentős akadályt jelentenek azon 
kkv-k számára, amelyek az exportpiacokra 
kívánnak lépni.

18. méltányolja a kétoldalú 
szabadkereskedelmi egyezményekben 
foglalt, az üzletek közötti kapcsolatok 
elősegítésére irányuló kezdeményezéseket; 
emlékeztet arra, hogy a tengerentúli 
potenciális kereskedők felkutatásával és a 
kapcsolatfelvétellel, illetve a megbízható 
szállítási láncok kialakításával kapcsolatos 
kihívások jelentős akadályt jelentenek azon 
kkv-k számára, amelyek az exportpiacokra 
kívánnak lépni, valamint arra, hogy 
különösen a kis- és mikrovállalkozások 
támaszkodnak közvetítőkre ahhoz, hogy 
külföldön árukat értékesítsenek.

Or. en


