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Módosítás 1
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

-1. üdvözli az új piacokhoz való hozzáférés 
megnyitása iránti megerősített 
elkötelezettséget és proaktívabb 
megközelítést, mint a gazdasági növekedés 
és a vállalatok versenyképessége 
előmozdításának eszközét; hangsúlyozza 
az uniós és a harmadik országok között a 
közbeszerzési piacokhoz való egyenlő és 
kölcsönös hozzáférés biztosításának 
fontosságát;

Or. en

Módosítás 2
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem a 
sikeres európai iparpolitika egyik sarkköve, 
ezért kéri, hogy a jövőbeli többoldalú és 
kétoldalú kereskedelmi megállapodások 
képezzék szerves részét a tisztességes 
globális versenyen és a teljes 
kölcsönösségen alapuló ipari stratégiának;

1. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem a 
sikeres európai iparpolitika egyik sarkköve, 
ezért kéri, hogy a jövőbeli többoldalú és 
kétoldalú kereskedelmi megállapodások 
képezzék szerves részét a tisztességes 
globális versenyen és a teljes 
kölcsönösségen alapuló ipari stratégiának;
ismételten hangsúlyozza, hogy fontos 
kereskedelmi megállapodásokat kötni 
különösen azon országokkal, amelyekhez 
uniós vállalkozások gazdasági érdekei 
fűződnek, és amelyek jelentős új 
exportlehetőségeket kínálhatnak 
valamennyi uniós ágazatnak;

Or. en
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Módosítás 3
Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem a 
sikeres európai iparpolitika egyik sarkköve, 
ezért kéri, hogy a jövőbeli többoldalú és 
kétoldalú kereskedelmi megállapodások 
képezzék szerves részét a tisztességes 
globális versenyen és a teljes 
kölcsönösségen alapuló ipari stratégiának;

1. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem a 
sikeres európai iparpolitika egyik sarkköve, 
ezért kéri, hogy a versenyképesség 
megmaradása és a fenntarthatóság 
érdekében a jövőbeli többoldalú és 
kétoldalú kereskedelmi megállapodások 
képezzék szerves részét a nagyra törő 
innovációs erőfeszítésen, a tisztességes 
globális versenyen és a teljes 
kölcsönösségen alapuló ipari stratégiának;

Or. en

Módosítás 4
Francesco De Angelis

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem a 
sikeres európai iparpolitika egyik sarkköve, 
ezért kéri, hogy a jövőbeli többoldalú és 
kétoldalú kereskedelmi megállapodások 
képezzék szerves részét a tisztességes 
globális versenyen és a teljes 
kölcsönösségen alapuló ipari stratégiának;

1. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem a 
sikeres európai iparpolitika egyik sarkköve, 
ezért kéri, hogy a jövőbeli többoldalú és 
kétoldalú kereskedelmi megállapodások 
képezzék szerves részét a tisztességes és 
fenntartható globális versenyen és a
szabályokat, normákat és tanúsításokat 
tiszteletben tartó, teljes kölcsönösségen 
alapuló ipari stratégiának;

Or. it
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Módosítás 5
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem a 
sikeres európai iparpolitika egyik sarkköve, 
ezért kéri, hogy a jövőbeli többoldalú és 
kétoldalú kereskedelmi megállapodások 
képezzék szerves részét a tisztességes 
globális versenyen és a teljes 
kölcsönösségen alapuló ipari stratégiának;

1. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem a 
sikeres európai iparpolitika egyik sarkköve, 
ezért kéri, hogy a jövőbeli többoldalú és 
kétoldalú kereskedelmi megállapodások 
képezzék szerves részét a tisztességes 
globális versenyen, az átláthatóságon és a
teljes kölcsönösségen alapuló ipari 
stratégiának;

Or. da

Módosítás 6
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. véleménye szerint az EU-nak vezető 
szerepet kell magára vállalnia a 
környezetbarát termékekről és 
szolgáltatásokról szóló nemzetközi 
kereskedelmi megállapodások elérése 
érdekében tekintetében, elsősorban a 
megújuló energiákkal kapcsolatos 
technológiákra fókuszálva; hangsúlyozza, 
milyen fontos, hogy kérjék a kereskedelmi 
partnerektől a teljes vámlebontást, a 
kereskedelem nem vámtarifa-jellegű 
akadályainak teljes felszámolását, és hogy 
elkerüljék a származási szabályok 
gyengülését és a vámvisszatérítések 
igénybevételét;

Or. en
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Módosítás 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. véleménye szerint a kereskedelmi 
megállapodások az uniós iparágak 
továbbra is fennálló jelentőségének 
elismerésével és az ipari érdekek kárára –
más üzleti tevékenységek javára – kötött 
kompromisszumok elkerülésével 
megerősítik a gyártóbázist;

Or. en

Módosítás 8
Adam Gierek

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy olyan, új európai 
kereskedelmi politikára van szükség, 
amely az Európában történő gyártást 
szorgalmazza és a vállalatokat nem a
delokalizációra ösztönzi; úgy véli, hogy a 
külső partnerekkel kötött kereskedelmi 
megállapodásoknak figyelembe kell 
venniük az európai ipar versenyképességét,
a kkv-kat, valamint a mezőgazdasági és az 
élelmiszeripart;

2. úgy véli, hogy olyan, új európai 
kereskedelmi és vámpolitikára van 
szükség, amely az Európában történő 
gyártást szorgalmazza a helyi 
nyersanyagok alapján, és a vállalatokat 
nem ösztönzi az egységes piacon kívüli
delokalizációra; úgy véli, hogy a külső 
partnerekkel kötött kereskedelmi 
megállapodásoknak figyelembe kell 
venniük az európai ipari nagyvállalatok és 
kkv-k – ideértve a mezőgazdasági és az 
élelmiszeripart – versenyképességét 
befolyásoló valamennyi tényezőt;
figyelmezteti az európai ipart, hogy ne 
támaszkodjon monopolhelyzetben levő 
nyersanyagszállítókra, mint például a 
ritkaföldfémek szállítói esetében;

Or. pl
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Módosítás 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy olyan, új európai 
kereskedelmi politikára van szükség, amely 
az Európában történő gyártást 
szorgalmazza és a vállalatokat nem a 
delokalizációra ösztönzi; úgy véli, hogy a 
külső partnerekkel kötött kereskedelmi 
megállapodásoknak figyelembe kell 
venniük az európai ipar versenyképességét, 
a kkv-kat, valamint a mezőgazdasági és az 
élelmiszeripart;

2. úgy véli, hogy olyan, új európai 
kereskedelmi politikára van szükség, amely 
az Európában történő gyártást 
szorgalmazza és a vállalatokat nem a 
delokalizációra ösztönzi; úgy véli, hogy a 
külső partnerekkel kötött kereskedelmi 
megállapodásoknak figyelembe kell 
venniük az európai ipar versenyképességét, 
a kkv-kat, valamint a mezőgazdasági és az 
élelmiszeripart, továbbá a kereskedelmi 
megállapodásoknak küzdeniük kell a 
harmadik országok versenytorzító 
intézkedései, például a kiviteli vámok és a 
hazai termelés tisztességtelen állami 
támogatása ellen;

Or. en

Módosítás 10
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy olyan, új európai 
kereskedelmi politikára van szükség, amely 
az Európában történő gyártást 
szorgalmazza és a vállalatokat nem a 
delokalizációra ösztönzi; úgy véli, hogy a 
külső partnerekkel kötött kereskedelmi 
megállapodásoknak figyelembe kell 
venniük az európai ipar versenyképességét, 
a kkv-kat, valamint a mezőgazdasági és az 
élelmiszeripart;

2. úgy véli, hogy olyan, új európai 
kereskedelmi politikára van szükség, amely 
az Európában történő gyártást 
szorgalmazza és a vállalatokat nem a 
delokalizációra ösztönzi; úgy véli, hogy a 
külső partnerekkel kötött kereskedelmi 
megállapodásoknak figyelembe kell 
venniük az európai ipar versenyképességét, 
a kkv-kat, valamint a mezőgazdasági és az 
élelmiszeripart, szem előtt tartva a 
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mezőgazdasági termékek növekvő 
kereskedelmi hiányát, és hogy az európai 
ipar szigorú követelményeknek köteles 
megfelelni;

Or. en

Módosítás 11
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy olyan, új európai 
kereskedelmi politikára van szükség, amely 
az Európában történő gyártást
szorgalmazza és a vállalatokat nem a
delokalizációra ösztönzi; úgy véli, hogy a 
külső partnerekkel kötött kereskedelmi 
megállapodásoknak figyelembe kell 
venniük az európai ipar versenyképességét, 
a kkv-kat, valamint a mezőgazdasági és az 
élelmiszeripart;

2. úgy véli, hogy olyan, új európai 
kereskedelmi politikára van szükség, amely
elismeri, hogy Európában mind 
tudásalapú vállalkozásokra, mind 
termékeket előállító vállalkozásokra 
szükség van, és amely ennek megfelelően 
elősegíti az Európában történő több
gyártást és a vállalatokat nem ösztönzi
delokalizációra; úgy véli, hogy a külső 
partnerekkel kötött kereskedelmi 
megállapodásoknak figyelembe kell 
venniük az európai ipar versenyképességét, 
a kkv-kat, valamint a mezőgazdasági és az 
élelmiszeripart;

Or. da

Módosítás 12
Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy olyan, új európai 
kereskedelmi politikára van szükség, amely 
az Európában történő gyártást 
szorgalmazza és a vállalatokat nem a 

2. úgy véli, hogy olyan, új európai 
kereskedelmi politikára van szükség, amely 
az Európában történő gyártást 
szorgalmazza és a vállalatokat nem a 
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delokalizációra ösztönzi; úgy véli, hogy a 
külső partnerekkel kötött kereskedelmi 
megállapodásoknak figyelembe kell 
venniük az európai ipar versenyképességét, 
a kkv-kat, valamint a mezőgazdasági és az 
élelmiszeripart;

delokalizációra ösztönzi; úgy véli, hogy a 
külső partnerekkel kötött kereskedelmi 
megállapodásoknak figyelembe kell 
venniük az európai ipar versenyképességét, 
a kkv-kat, valamint a mezőgazdasági és az 
élelmiszeripart, valamint a fejlődő 
országokkal való kölcsönösen előnyös 
együttműködést;

Or. en

Módosítás 13
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy olyan, új európai 
kereskedelmi politikára van szükség, amely 
az Európában történő gyártást 
szorgalmazza és a vállalatokat nem a 
delokalizációra ösztönzi; úgy véli, hogy a 
külső partnerekkel kötött kereskedelmi 
megállapodásoknak figyelembe kell 
venniük az európai ipar versenyképességét, 
a kkv-kat, valamint a mezőgazdasági és az 
élelmiszeripart;

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. pl

Módosítás 14
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
az EU és különösen a dél-amerikai és 
ázsiai feltörekvő gazdaságok között 
kétoldalú szabadkereskedelmi 
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megállapodások szülessenek az 
erőteljesebb növekedés és a nemzetközi 
színtéren kölcsönösen elismert, átlátható 
és tisztességes feltételek melletti szabad 
verseny összefüggésében; elismeri, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások nem 
csak lehetővé teszik valamennyi fél 
számára, hogy kihasználják a 
méretgazdaságosság előnyeit, de 
lehetőséget is nyújtanak az EU-nak arra, 
hogy azon tudásalapú és termékgyártó 
iparágakra koncentráljon, melyekben 
versenyelőnnyel rendelkezik a 
világpiacon; véleménye szerint ezek a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
segíthetnek fellendíteni a világpiaci 
termékek és szolgáltatások mennyiségét és 
minőségét, és hogy ez különösen 
szükséges az Európa előtt álló 
demográfiai kihívások fényében;

Or. da

Módosítás 15
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. tudomásul veszi az EU teljes 
nemzetközi kereskedelmének csak egy 
részét lefedő kétoldalú 
szabadkereskedelmi megállapodásokról 
folyó tárgyalások sebességét;
hangsúlyozza, hogy nagyobb és 
megkülönböztetettebb figyelmet kell 
fordítani a stratégiai jelentőségű 
felemelkedő piacokra; hangsúlyozza, hogy 
csökkenteni kell a Kínával való 
kereskedelem hiányát és nagyobb 
hozzáférést kell szerezni ehhez a bővülő 
piachoz;

Or. en
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Módosítás 16
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
hatásvizsgálatok készüljenek a 
kereskedelmi tárgyalások megkezdése és a 
tárgyalások lezárása előtt; véleménye 
szerint a kereskedelmi megállapodás 
megkötése utáni utólagos értékeléseknek 
kiemelt jelentősége van a jövőbeli 
döntések szempontjából;

Or. en

Módosítás 17
Francesco De Angelis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy az európai kereskedelmi 
politika fejlesztésének magában kell 
foglalnia a munkahelyek számának 
növekedését, ennek megfelelően sürgeti a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy 
biztosítsák a foglalkoztatási szintek 
megfelelő védelmét;

Or. it

Módosítás 18
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a szolgáltatók 
nemzetközi piaci hozzáférésére fektetett 
fokozottabb hangsúly nem okozhat kárt az 
ipari termékek kereskedelmének;
hangsúlyozza, hogy nemzetközi piaci 
lehetőségeket kell biztosítani az európai 
ipari ágazatnak;

Or. en

Módosítás 19
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2c. kiemeli, hogy a jelenlegi gazdasági 
helyzetben a kkv-kat érintik leginkább a 
nem vámtarifa-jellegű akadályok, 
miközben nehezen jutnak nemzetközi 
kereskedelmi finanszírozáshoz és 
hitelbiztosításhoz; felszólítja a Bizottságot, 
hogy szüntesse meg a kkv-k előtt álló 
kereskedelmi akadályokat, tekintettel a 
kkv-k európai gazdaságban betöltött 
jelentőségére;

Or. en

Módosítás 20
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy folyamatosan erősíteni 
kell az iparpolitika belső és külső 

3. úgy véli, hogy folyamatosan erősíteni 
kell az iparpolitika belső és külső 
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dimenzióinak koherenciáját annak 
érdekében, hogy ezáltal biztosítsuk a 
szabályozás kiszámíthatóságát, a stabilitást, 
valamint az egyenlő feltételeket az európai 
ipar számára mind a belső, mind a külső 
piacokon;

dimenzióinak koherenciáját annak 
érdekében, hogy ezáltal biztosítsuk a 
szabályozás kiszámíthatóságát, a stabilitást, 
valamint az egyenlő feltételeket az európai 
ipar számára mind a belső, mind a külső 
piacokon; ennélfogva az intézkedések 
erősítésére szólít fel a következő 
területeken: szabályozási párbeszédek 
Európa olyan kulcsfontosságú 
kereskedelmi partnereivel, mint az USA, 
nemzetközi standardok megállapítása, a 
védett piacok liberalizálása a vámjellegű 
és a nem vámtarifa-jellegű kereskedelmi 
akadályok teljes lebontása révén, a 
hamisítás és a tisztességtelen verseny 
elleni küzdelem, ideértve a szociális és 
környezeti dömping különböző formáit és 
a szellemitulajdon-jogok megerősítését;

Or. en

Módosítás 21
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy folyamatosan erősíteni 
kell az iparpolitika belső és külső 
dimenzióinak koherenciáját annak 
érdekében, hogy ezáltal biztosítsuk a 
szabályozás kiszámíthatóságát, a stabilitást, 
valamint az egyenlő feltételeket az európai 
ipar számára mind a belső, mind a külső 
piacokon;

3. úgy véli, hogy folyamatosan erősíteni 
kell az iparpolitika belső és külső 
dimenzióinak koherenciáját annak 
érdekében, hogy ezáltal biztosítsuk a 
szabályozás kiszámíthatóságát, az 
egyszerűséget, a stabilitást, valamint az 
egyenlő feltételeket az európai ipar 
számára mind a belső, mind a külső 
piacokon;

Or. da
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Módosítás 22
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. kiemeli a nemzetközi szabványok és 
hitelesítési gyakorlatok harmadik 
országokkal való közelítése vagy 
egyenértékűsége előmozdításának 
fontosságát; a külső és az egységes piaci 
szabályozások közötti kapcsolat 
megerősítésére szólít fel a vállalatok 
szükségtelen költségeinek csökkentése és 
a szabályozási akadályok felszámolása, 
valamint az innováció és a 
kereskedelemhez való hozzáférés 
felgyorsítása érdekében;

Or. en

Módosítás 23
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy ilyen 
harmonizáció csak az alacsonyabb szintű 
műszaki, egészségügyi, biztonsági és 
fogyasztóvédelmi normák kárára 
történhet; felszólítja az EU-t, hogy védje 
meg az uniós normákat és ténylegesen 
hajtassa végre azokat a termékeiket 
Európában forgalmazó importőrökkel és 
gazdasági szereplőkkel;

Or. en
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Módosítás 24
Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy alakítsanak ki olyan, kedvező 
környezetet, amely ösztönzi a vállalatok 
alapítását és a fiatal vállalkozók közti 
tapasztalatcserét, továbbá hogy a kkv-k 
pozícióinak a tisztességtelen versennyel 
szemben való védelme érdekében 
teremtsék meg az európai kkv-k 
nemzetközivé válásának, versenyképessége 
erősítésének és fejlődésének a feltételeit;

4. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy alakítsanak ki olyan, kedvező 
környezetet, amely ösztönzi a vállalatok 
alapítását és a fiatal vállalkozók közti 
tapasztalatcserét, továbbá hogy a kkv-k 
pozícióinak a tisztességtelen versennyel 
szemben való védelme érdekében 
teremtsék meg az európai kkv-k 
nemzetközivé válásának feltételeit,
erősítsék innovációs kapacitásaikat –
különös tekintettel az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaság 
létrehozására –, versenyképességüket és 
fejlődésüket;

Or. en

Módosítás 25
Adam Gierek

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy alakítsanak ki olyan, kedvező 
környezetet, amely ösztönzi a vállalatok 
alapítását és a fiatal vállalkozók közti 
tapasztalatcserét, továbbá hogy a kkv-k 
pozícióinak a tisztességtelen versennyel 
szemben való védelme érdekében 
teremtsék meg az európai kkv-k 
nemzetközivé válásának, versenyképessége 
erősítésének és fejlődésének a feltételeit;

4. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy alakítsanak ki olyan, kedvező 
környezetet, amely ösztönzi a vállalatok 
alapítását és a fiatal vállalkozók közti 
tapasztalatcserét, továbbá hogy a kkv-k 
pozícióinak a tisztességtelen versennyel 
szemben való védelme érdekében 
teremtsék meg az európai kkv-k 
nemzetközivé válásának, versenyképessége 
erősítésének és fejlődésének
szellemitulajdon-jogi feltételeit;

Or. pl
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Módosítás 26
Francesco De Angelis

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy alakítsanak ki olyan, kedvező 
környezetet, amely ösztönzi a vállalatok 
alapítását és a fiatal vállalkozók közti 
tapasztalatcserét, továbbá hogy a kkv-k 
pozícióinak a tisztességtelen versennyel 
szemben való védelme érdekében 
teremtsék meg az európai kkv-k 
nemzetközivé válásának, versenyképessége 
erősítésének és fejlődésének a feltételeit;

4. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy alakítsanak ki olyan, kedvező 
környezetet, amely ösztönzi a vállalatok 
alapítását és a fiatal vállalkozók közti 
tapasztalatcserét, továbbá hogy a kkv-k 
pozícióinak a tisztességtelen versennyel 
szemben való védelme érdekében 
teremtsék meg az európai kkv-k 
nemzetközivé válásának, versenyképessége
és fejlődése tervezett támogató 
intézkedések révén történő erősítésének 
feltételeit;

Or. it

Módosítás 27
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy alakítsanak ki olyan, kedvező 
környezetet, amely ösztönzi a vállalatok 
alapítását és a fiatal vállalkozók közti 
tapasztalatcserét, továbbá hogy a kkv-k 
pozícióinak a tisztességtelen versennyel 
szemben való védelme érdekében 
teremtsék meg az európai kkv-k 
nemzetközivé válásának, versenyképessége 
erősítésének és fejlődésének a feltételeit;

4. felhívja a tagállamokat, hogy alakítsanak 
ki olyan, kedvező környezetet, amely 
ösztönzi a vállalatok alapítását és a fiatal 
vállalkozók közti tapasztalatcserét, továbbá 
hogy a kkv-k pozícióinak a tisztességtelen 
versennyel szemben való védelme 
érdekében teremtsék meg az európai kkv-k 
nemzetközivé válásának, versenyképessége 
erősítésének és fejlődésének a feltételeit;

Or. nl
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Módosítás 28
Ioan Enciu

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy alakítsanak ki olyan, kedvező 
környezetet, amely ösztönzi a vállalatok 
alapítását és a fiatal vállalkozók közti 
tapasztalatcserét, továbbá hogy a kkv-k 
pozícióinak a tisztességtelen versennyel 
szemben való védelme érdekében 
teremtsék meg az európai kkv-k 
nemzetközivé válásának, versenyképessége 
erősítésének és fejlődésének a feltételeit;

4. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy alakítsanak ki olyan, kedvező 
környezetet, amely ösztönzi a vállalatok 
alapítását és a fiatal vállalkozók közti 
tapasztalatcserét, továbbá hogy a kkv-k 
pozícióinak a tisztességtelen vagy torz
versennyel szemben való védelme 
érdekében teremtsék meg az európai kkv-k 
nemzetközivé válásának, versenyképessége 
erősítésének és fejlődésének a feltételeit;

Or. en

Módosítás 29
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy alakítsanak ki olyan, kedvező 
környezetet, amely ösztönzi a vállalatok 
alapítását és a fiatal vállalkozók közti 
tapasztalatcserét, továbbá hogy a kkv-k 
pozícióinak a tisztességtelen versennyel 
szemben való védelme érdekében 
teremtsék meg az európai kkv-k 
nemzetközivé válásának, versenyképessége 
erősítésének és fejlődésének a feltételeit;

4. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy alakítsanak ki olyan, kedvező 
környezetet, amely ösztönzi a vállalatok 
alapítását és növekedését, továbbá a fiatal 
vállalkozók közti tapasztalatcserét, továbbá 
hogy a kkv-k pozícióinak a tisztességtelen 
versennyel szemben való védelme 
érdekében teremtsék meg az európai kkv-k 
nemzetközivé válásának, versenyképessége 
erősítésének és fejlődésének a feltételeit;

Or. ro
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Módosítás 30
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza az uniós versenyelőnyök 
innovatív termékek területén történő 
javításának és megvédésének fontosságát;
véleménye szerint lehetővé kell tenni az 
ideiglenes mozgási szabadságot 
szolgáltatásnyújtás céljából, hogy 
szakképzett szakembereket lehessen 
felvenni és az uniós vállalkozások és 
kutatóközpontok megtarthassák vezető 
pozíciójukat az innováció területén;

Or. lt

Módosítás 31
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. véleménye szerint az eltérő 
jogszabályok és szabályozások, továbbá a 
közös normák hiánya, illetve nem 
alkalmazása megakadályozza, hogy az 
uniós vállalkozások – a külföldi 
tevékenység magas költségei miatt – teljes 
potenciáljukat kiaknázzák; kiemeli a jobb 
szabályozási együttműködés jelentőségét a 
szabályok, szabványok, tesztelési és 
hitelesítési eljárások egyenértékűségének 
vagy közelítésének előmozdítása 
érdekében, ami által nemzetközi szinten 
csökkenthetők a működési költségek;

Or. lt
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Módosítás 32
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4c. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
külföldi közbeszerzési piacok továbbra 
sem állnak nyitva az uniós vállalkozások 
előtt; véleménye szerint nagyobb 
erőfeszítést kell tenni annak érdekében, 
hogy javuljon az uniós vállalkozások 
külföldi közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférése;

Or. lt

Módosítás 33
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a nyersanyagok 
rendelkezésre állásának fontosságát az 
európai ipar fejlődése és versenyképessége 
szempontjából; ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő egy a nyersanyagokra 
vonatkozó, ambiciózus és átfogó európai 
stratégiát, amely konkrét intézkedésekkel 
javítja a nyersanyagokhoz való 
hozzáférést mind a belső, mind a külső 
piacokon;

5. hangsúlyozza a nyersanyagok 
rendelkezésre állásának fontosságát az 
európai ipar fejlődése és versenyképessége 
szempontjából;

Or. nl
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Módosítás 34
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a nyersanyagok 
rendelkezésre állásának fontosságát az 
európai ipar fejlődése és versenyképessége 
szempontjából; ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő egy a nyersanyagokra 
vonatkozó, ambiciózus és átfogó európai 
stratégiát, amely konkrét intézkedésekkel 
javítja a nyersanyagokhoz való hozzáférést 
mind a belső, mind a külső piacokon;

5. hangsúlyozza a nyersanyagok 
rendelkezésre állásának fontosságát az 
európai ipar fejlődése és versenyképessége 
szempontjából; ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő egy a nyersanyagokra 
vonatkozó, ambiciózus és átfogó európai 
stratégiát, amely konkrét intézkedésekkel 
javítja a nyersanyagokhoz való hozzáférést 
mind a belső, mind a külső piacokon, 
továbbá intézkedéseket tartalmaz a 
nyersanyagok újrahasznosítására, 
helyettesítésére, hulladékkezelésére, 
valamint az ezekkel kapcsolatos kutatásra 
és adatmegosztásra vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 35
Adam Gierek

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a nyersanyagok 
rendelkezésre állásának fontosságát az 
európai ipar fejlődése és versenyképessége 
szempontjából; ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő egy a nyersanyagokra 
vonatkozó, ambiciózus és átfogó európai 
stratégiát, amely konkrét intézkedésekkel
javítja a nyersanyagokhoz való
hozzáférést mind a belső, mind a külső 
piacokon;

5. hangsúlyozza a nyersanyagok, félkész 
termékek és energia rendelkezésre 
állásának fontosságát az európai ipar 
fejlődése és versenyképessége 
szempontjából; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő egy a nyersanyagokra 
vonatkozó, ambiciózus és átfogó európai
politikai stratégiát, amely konkrét 
intézkedésekkel támogatja a nyersanyag-
forrásokhoz való hozzáférés javításába 
történő beruházást mind a belső, mind a 
külső piacokon;
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Or. pl

Módosítás 36
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a nyersanyagok 
rendelkezésre állásának fontosságát az 
európai ipar fejlődése és versenyképessége 
szempontjából; ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő egy a nyersanyagokra 
vonatkozó, ambiciózus és átfogó európai 
stratégiát, amely konkrét intézkedésekkel 
javítja a nyersanyagokhoz való hozzáférést 
mind a belső, mind a külső piacokon;

5. hangsúlyozza a nyersanyagok 
rendelkezésre állásának és azok felelős 
felhasználásának fontosságát az európai 
ipar ökológiailag hatékony ipari fejlődése 
és nagyobb versenyképessége 
szempontjából; ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő egy a nyersanyagokra 
vonatkozó, ambiciózus és átfogó európai 
stratégiát, amely konkrét intézkedésekkel 
javítja a nyersanyagokhoz való hozzáférést 
mind a belső, mind a külső piacokon;

Or. ro

Módosítás 37
Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a nyersanyagok 
rendelkezésre állásának fontosságát az 
európai ipar fejlődése és versenyképessége 
szempontjából; ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő egy a nyersanyagokra 
vonatkozó, ambiciózus és átfogó európai 
stratégiát, amely konkrét intézkedésekkel
javítja a nyersanyagokhoz való hozzáférést 
mind a belső, mind a külső piacokon;

5. hangsúlyozza a nyersanyagok 
rendelkezésre állásának fontosságát az 
európai ipar fejlődése és versenyképessége 
szempontjából; ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő egy a nyersanyagokra 
vonatkozó, ambiciózus és átfogó európai 
stratégiát, amely konkrét intézkedéseket 
tartalmaz egy hatékony erőforrás-
hatékonysági és újrahasznosítási 
politikához és javítja a nyersanyagokhoz 
való tisztességes hozzáférést mind a belső, 
mind a külső piacokon;
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Or. en

Módosítás 38
Ioan Enciu

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a nyersanyagok 
rendelkezésre állásának fontosságát az 
európai ipar fejlődése és versenyképessége 
szempontjából; ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő egy a nyersanyagokra 
vonatkozó, ambiciózus és átfogó európai 
stratégiát, amely konkrét intézkedésekkel 
javítja a nyersanyagokhoz való hozzáférést 
mind a belső, mind a külső piacokon;

5. hangsúlyozza a nyersanyagok 
rendelkezésre állásának fontosságát az 
európai ipar fejlődése és versenyképessége 
szempontjából; ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő egy a nyersanyagokra 
vonatkozó, ambiciózus és átfogó európai 
stratégiát, amely konkrét intézkedésekkel 
javítja a nyersanyagokhoz való hozzáférést 
mind a belső, mind a külső piacokon;
hangsúlyozza, hogy ebben a hulladékok 
újrahasznosítása is szerepet játszhat;

Or. en

Módosítás 39
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli az alternatív energiaforrások –
különösen a megújuló energiák, az 
energiahatékonyság és az 
energiatakarékosság – kutatásának 
jelentőségét, melyek fontosak az 
éghajlatváltozás kihívásának kezelése és 
az üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
csökkentésére irányuló világszintű 
erőfeszítésekhez való hozzájárulás 
céljából;

Or. ro
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Módosítás 40
Reinhard Bütikofer a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza az energiakereskedelem és
az energiaforrások rendelkezésre 
állásának jelentőségét, illetve a 
kölcsönösségi elv alkalmazásának 
szükségességét az energiapiacok 
megnyitásakor az európai fogyasztók és az 
energiaipar érdekeinek védelme 
érdekében.

6. hangsúlyozza az energiakereskedelem
többoldalú szabályainak és a fenntartható 
és biztonságos energiaforrásokhoz való 
méltányos és egyenlő hozzáférési 
feltételek biztosításának jelentőségét, 
illetve az európai polgárok és az 
energiaipar szereplői közötti hosszú távú 
pozitív kapcsolatok szükségességét, 
összhangban az éghajlatváltozással 
kapcsolatban elfogadott tudományos 
célkitűzésekkel.

Or. en

Módosítás 41
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza az energiakereskedelem és 
az energiaforrások rendelkezésre állásának 
jelentőségét, illetve a kölcsönösségi elv 
alkalmazásának szükségességét az 
energiapiacok megnyitásakor az európai 
fogyasztók és az energiaipar érdekeinek 
védelme érdekében.

6. véleménye szerint a fenntartható és 
zavartalan nyersanyag- és energiaellátás 
stratégiai fontosságú az Unió 
versenyképessége szempontjából; 
hangsúlyozza az energiakereskedelem és 
az energiaforrások rendelkezésre állásának 
jelentőségét, illetve a kölcsönösségi elv 
alkalmazásának szükségességét az 
energiapiacok megnyitásakor az európai 
fogyasztók és az energiaipar érdekeinek 
védelme érdekében.

Or. lt
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Módosítás 42
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza az energiakereskedelem és 
az energiaforrások rendelkezésre állásának 
jelentőségét, illetve a kölcsönösségi elv 
alkalmazásának szükségességét az 
energiapiacok megnyitásakor az európai 
fogyasztók és az energiaipar érdekeinek 
védelme érdekében.

6. hangsúlyozza az energiakereskedelem és 
az energiaforrások rendelkezésre állásának 
jelentőségét, illetve a kölcsönösségi elv 
alkalmazásának szükségességét annak 
érdekében, hogy az energiapiacok 
megnyitásakor megvédjék az európai 
fogyasztók és az energiaipar érdekeit.

Or. pl

Módosítás 43
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi, hogy a Bizottság természeti 
katasztrófák esetén az egyoldalú 
rendkívüli kereskedelmi koncessziók 
további felhasználását tervezi;
hangsúlyozza, hogy az ilyen intézkedések 
terhét nem egyenlően viseli valamennyi 
tagállam, mivel általában adott 
országokat, régiókat, iparágakat és 
munkahelyeket sújt; felszólítja a 
Bizottságot, hogy értékelje alaposan előre 
az ilyen intézkedések hatását;

Or. en
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Módosítás 44
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy szükség esetén 
ténylegesen a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatok leküzdésére irányuló 
kereskedelemvédelmi eszközök 
igénybevételéhez kell folyamodni és 
biztosítani kell a közbeszerzési 
szerződésekhez való kölcsönös 
hozzáférést, ami olyan ágazatokban 
biztosít üzleti lehetőségeket, ahol az 
európai iparágak határozottan 
versenyképesek;

Or. en

Módosítás 45
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. sürgeti a Bizottságot, hogy gyorsítsa az 
egyrészt az EU, másrészt a Mercosur, 
India, Oroszország és Kína közötti 
megállapodások megkötését, ideértve 
olyan egyedi rendelkezéseket is, melyek 
célja a kereskedelem élénkítése, tekintettel 
a gazdasági potenciálra, a fejlődési és
innovációs potenciálra, valamint az 
Indiában, Oroszországban, Kínában és a 
Mercosur régióban rendelkezésre álló 
nyersanyagokra;

Or. ro
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Módosítás 46
Francesco De Angelis

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. a környezetbarát növekedést, az 
erőforrások hatékony felhasználását és a 
biológiai sokféleség védelmét alátámasztó 
és előmozdító fellépésre szólít fel, melyet 
tisztességes és fenntartható verseny kísér;

Or. it

Módosítás 47
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6b. kiemeli, hogy a globalizáció 
összefüggésében a nyitottabb nemzetközi 
kereskedelmi rendszer eltérő hatást 
gyakorol az európai országokra, ami kihat 
a belső kohézióra; felszólít az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap mint a 
globalizáció negatív hatásai elleni 
küzdelmet segítő eszköz kiterjesztésére és 
egyszerűsítésére; ezenkívül felszólít a 
megfelelő uniós belső politikák 
igénybevételére, például az innováció és a 
kkv-k támogatására, a hátrányos helyzetű 
régiók új kereskedelmi feltételeknek 
megfelelő szerkezetátalakításának és 
kiigazításának felgyorsítására;

Or. en
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Módosítás 48
Andrzej Grzyb

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6b. véleménye szerint az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések csak a fő uniós kereskedelmi 
partnerek együttműködésével érhetők el, 
akik ugyanakkor a legnagyobb szén-
dioxid-termelők is; ennélfogva 
meggyőződése, hogy csak egy globális, 
többoldalú éghajlat-változási egyezmény 
teszi lehetővé az európai ipar számára 
versenyképessége fenntartását;
meggyőződése továbbá, hogy a 
kereskedelmi megállapodásoknak 
szimmetrikus követelményeket kell 
tartalmazniuk az EU-ba történő 
behozatalra gyártott termékek 
üvegházhatást okozó gázkibocsátása 
tekintetében;

Or. en


