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Módosítás 1
Anne Sander

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a mikro-, kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) fogalmát 
2003/36/EK ajánlás határozza meg;

Or. en

Módosítás 2
Anne Sander

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az európai vállalkozások 
99%-a kkv; mivel a GDP 50%-át 
képviselik, és mintegy 100 millió embert 
foglalkoztatnak, ami a magánszektorban 
lévő munkahelyek kétharmadának felel 
meg, és így az európai gazdaság gerincét 
alkotják, és kulcsfontosságú szereplők a 
területek vonzerejének növelésében és az 
azonosított stratégiai ipari ökoszisztémák 
fejlesztésében;

Or. en

Módosítás 3
Anne Sander

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az európai kkv-k hatalmas 
beruházási hiánnyal szembesülnek, ami 
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az EU és a tagállamok támogatása 
ellenére eléri a 20–35 milliárd eurót;

Or. en

Módosítás 4
Anne Sander

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a kkv-k óriási kihívásokkal 
szembesülnek a Covid19-válság miatt, és 
sokuk a csőd kockázatával néz szembe;

Or. en

Módosítás 5
Anne Sander

Véleménytervezet
E preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

E. mivel a Bizottság a 
2020. márciusban közzétett, kis- és 
középvállalkozásokra vonatkozó 
stratégiájával kapcsolatban 
kötelezettségvállalásokat tett;

Or. en

Módosítás 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
F preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

F. mivel a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) képezik az uniós gazdaság 
gerincét; mivel a kkv-k mintegy 100 millió 
embert foglakoztatnak, és Európa GDP-
jének több mint felét képviselik;

Or. en

Módosítás 7
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
G preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

G. mivel háromból két munkahelyet a 
kkv-k biztosítanak, képzési lehetőségeket 
teremtenek a különböző régiókban és 
szektorokban, többek között az alacsony 
képzettségű munkavállalók számára is, és 
támogatják a társadalmi jólétet, a távoli és 
vidéki térségekben is;

Or. en

Módosítás 8
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
H preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

H. mivel a bonyolult adminisztratív és 
jogi eljárások jelentős akadályt állítanak a 
kkv-k elé a vállalkozásaik erőforrás-
hatékonyságának javítása terén;

Or. en
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Módosítás 9
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
I preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

I. mivel a cégek több mint 70%-a 
arról számol be, hogy az EU-10-ben az új 
befektetések akadálya a tehetségek 
elérése1a; mivel a képzett alkalmazottak és 
tapasztalt vezetők rendelkezésre állása az 
évek során a kkv-k által tapasztalt 
legsürgetőbb problémává vált az EU-
ban1b; mivel a szakképzett munkaerő 
hiánya különösen súlyos a digitalizáció és 
az új technológiák terén, mivel a 
munkaerő 35%-a alacsony szintű digitális 
készségekkel rendelkezik, illetve 
egyáltalán nem rendelkezik ilyen 
készségekkel;
__________________
1a 
https://www.eib.org/en/publications/invest
ment-report-2018.
1b 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/
38462.

Or. en

Módosítás 10
France Jamet

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
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Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
fenntartható finanszírozásra van szükség 
a jelenlegi beruházási hiány 
áthidalásához, valamint a kkv-k 
innovációs képességének megerősítéséhez 
és a fenntarthatóbb, erőforrás-hatékony, 
körforgásos és klímasemleges megoldások 
felé való elmozduláshoz, biztosítva az 
európai zöld megállapodás sikeres 
végrehajtását és a kapcsolódó méltányos 
átállás;

Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy az 
egyes államoknak megfelelő 
adópolitikákat kell elfogadniuk; rámutat 
továbbá, hogy szakítani kell azokkal a 
politikákkal, amelyek elősegítik az Unión 
belüli tisztességtelen versenyt és a 
dömpinget, és amelyeknek a kkv-k az első 
számú áldozatai;

Or. fr

Módosítás 11
Stefania Zambelli

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
fenntartható finanszírozásra van szükség a 
jelenlegi beruházási hiány áthidalásához, 
valamint a kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 
erőforrás-hatékony, körforgásos és 
klímasemleges megoldások felé való 
elmozduláshoz, biztosítva az európai zöld 
megállapodás sikeres végrehajtását és a 
kapcsolódó méltányos átállás;

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
finanszírozásra van szükség a jelenlegi 
beruházási hiány áthidalásához, valamint a 
kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a hosszú távon 
fenntarthatóbb megoldások felé való 
elmozduláshoz 
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Or. it

Módosítás 12
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
fenntartható finanszírozásra van szükség a 
jelenlegi beruházási hiány áthidalásához, 
valamint a kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 
erőforrás-hatékony, körforgásos és 
klímasemleges megoldások felé való 
elmozduláshoz, biztosítva az európai zöld 
megállapodás sikeres végrehajtását és a 
kapcsolódó méltányos átállás;

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
finanszírozásra van szükség a jelenlegi 
beruházási hiány áthidalásához, valamint a 
kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és ahhoz, hogy erőforrás-
hatékonyabban és hosszabb távon 
eredményesebben fejlődjenek;

Or. en

Módosítás 13
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
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hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
fenntartható finanszírozásra van szükség a 
jelenlegi beruházási hiány áthidalásához, 
valamint a kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 
erőforrás-hatékony, körforgásos és 
klímasemleges megoldások felé való 
elmozduláshoz, biztosítva az európai zöld 
megállapodás sikeres végrehajtását és a 
kapcsolódó méltányos átállás;

hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
fenntartható finanszírozásra van szükség a 
jelenlegi beruházási hiány áthidalásához, 
valamint a kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 
erőforrás-hatékony, körforgásos és 
klímasemleges megoldások felé való 
elmozduláshoz, hozzájárulva ezzel a 
szociális jogok európai pillére, az európai 
zöld megállapodás és a kapcsolódó 
méltányos átállás elveihez és 
célkitűzéseihez;

Or. en

Módosítás 14
Anne Sander

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
fenntartható finanszírozásra van szükség a 
jelenlegi beruházási hiány áthidalásához, 
valamint a kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez, a befogadó és 
reziliens munkaerőpiac kiépítéséhez, a 
beruházások fellendítéséhez, a 
versenyképességhez és a fenntartható 
növekedéshez; rendkívül aggasztónak tartja 
a növekvő uniós munkanélküliségi rátákat 
és annak kockázatát, hogy a Covid19-
válság következtében több millió ember 
veszíti el munkahelyét, továbbá hogy a 
válság miatt a kkv-k súlyos nehézségekkel 
szembesülnek; elismeri, hogy a kkv-k 
jelenleg súlyos likviditási problémákkal 
küzdenek, és ezzel összefüggésben 
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erőforrás-hatékony, körforgásos és 
klímasemleges megoldások felé való 
elmozduláshoz, biztosítva az európai zöld 
megállapodás sikeres végrehajtását és a 
kapcsolódó méltányos átállás;

hangsúlyozza, hogy nagy szükség van 
arra, hogy megkönnyítsék a 
finanszírozáshoz való hozzáférést, és rövid 
és hosszú távú intézkedéseket hozzanak a 
kkv-k fellendülésének támogatására; 
hangsúlyozza, hogy ennek lehetővé kell 
tennie a fenntartható finanszírozást a 
jelenlegi beruházási hiány áthidalásához, 
valamint a kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 
erőforrás-hatékony, körforgásos és 
klímasemleges megoldások felé való 
elmozduláshoz, biztosítva az európai zöld 
megállapodás sikeres végrehajtását és a 
kapcsolódó méltányos átállás; 
hangsúlyozza, hogy a kkv-k fenntartható 
és digitalizált vállalkozássá való 
átalakulása különleges politikai figyelmet 
és kísérő intézkedéseket követel meg;

Or. en

Módosítás 15
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
fenntartható finanszírozásra van szükség a 
jelenlegi beruházási hiány áthidalásához, 
valamint a kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 
erőforrás-hatékony, körforgásos és 

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, különösen 
a szociális innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben rámutat egy olyan 
kiterjedt és összehangolt fellépés 
fontosságára, amellyel megszilárdítható 
az európai ipari struktúra, ösztönözhető a 
gazdaság, és támogatni lehet a 
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klímasemleges megoldások felé való 
elmozduláshoz, biztosítva az európai zöld 
megállapodás sikeres végrehajtását és a 
kapcsolódó méltányos átállás;

foglalkoztatást; hangsúlyozza továbbá, 
hogy fenntartható finanszírozásra van 
szükség a jelenlegi beruházási hiány 
áthidalásához, valamint a kkv-k innovációs 
képességének megerősítéséhez és a 
fenntarthatóbb, erőforrás-hatékony, 
körforgásos és klímasemleges megoldások 
felé való elmozduláshoz, biztosítva az 
európai zöld megállapodás sikeres 
végrehajtását és a kapcsolódó méltányos 
átállást, hogy senki ne maradjon az út 
szélén; emellett úgy véli, hogy a 
körforgásos gazdaság kialakítása 
lehetőséget kínál a kkv-k számára a 
munkahelyteremtés, az új piacok, 
valamint a vállalatok hatékonyságának 
javulása révén;

Or. fr

Módosítás 16
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
fenntartható finanszírozásra van szükség a 
jelenlegi beruházási hiány áthidalásához, 
valamint a kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 
erőforrás-hatékony, körforgásos és 
klímasemleges megoldások felé való 
elmozduláshoz, biztosítva az európai zöld 
megállapodás sikeres végrehajtását és a 

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
versenyképességhez, a vállalkozói 
készségekhez, a munkahelyteremtéshez és 
a befogadó munkaerőpiachoz; rendkívül 
aggasztónak tartja a növekvő uniós 
munkanélküliségi rátákat és annak 
kockázatát, hogy a Covid19-válság 
következtében több millió ember veszíti el 
munkahelyét; elismeri, hogy a kkv-k 
jelenleg súlyos likviditási problémákkal 
küzdenek, és ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy sürgősen fenntartható 
finanszírozásra van szükség a jelenlegi 
beruházási hiány áthidalásához, valamint a 
kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez, valamint a digitalizáció 
és a fenntarthatóbb, erőforrás-hatékony, 
körforgásos és klímasemleges megoldások 
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kapcsolódó méltányos átállás; felé való elmozduláshoz, biztosítva a 
digitális átmenet és az európai zöld 
megállapodás sikeres végrehajtását és a 
kapcsolódó méltányos átállás;

Or. pt

Módosítás 17
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
fenntartható finanszírozásra van szükség a 
jelenlegi beruházási hiány áthidalásához, 
valamint a kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 
erőforrás-hatékony, körforgásos és 
klímasemleges megoldások felé való 
elmozduláshoz, biztosítva az európai zöld 
megállapodás sikeres végrehajtását és a 
kapcsolódó méltányos átállás;

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét, különösen a 
legkiszolgáltatottabb szociális 
kategóriákban; elismeri, hogy a kkv-k 
jelenleg súlyos likviditási vagy növekedési 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
fenntartható és célzott finanszírozásra van 
szükség a jelenlegi beruházási hiány 
áthidalásához, valamint a kkv-k innovációs 
képességének megerősítéséhez és a 
fenntarthatóbb, erőforrás-hatékony, 
körforgásos és klímasemleges megoldások 
felé való elmozduláshoz, biztosítva az 
európai zöld megállapodás sikeres 
végrehajtását és a kapcsolódó méltányos 
átállás;

Or. el

Módosítás 18
Dragoș Pîslaru
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
fenntartható finanszírozásra van szükség a 
jelenlegi beruházási hiány áthidalásához, 
valamint a kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 
erőforrás-hatékony, körforgásos és 
klímasemleges megoldások felé való 
elmozduláshoz, biztosítva az európai zöld 
megállapodás sikeres végrehajtását és a 
kapcsolódó méltányos átállás;

1. hangsúlyozza a kkv-k, köztük a 
családi vállalkozások döntő hozzájárulását 
az innovációhoz, a munkahelyteremtéshez 
és a befogadó munkaerőpiachoz; rendkívül 
aggasztónak tartja a növekvő uniós 
munkanélküliségi rátákat és annak 
kockázatát, hogy a Covid19-válság 
következtében több millió ember veszíti el 
munkahelyét; elismeri, hogy a kkv-k 
jelenleg súlyos likviditási problémákkal 
küzdenek, és ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy fenntartható 
finanszírozásra van szükség a jelenlegi 
beruházási hiány áthidalásához, valamint a 
kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 
erőforrás-hatékony, körforgásos és 
klímasemleges megoldások felé való 
elmozduláshoz, biztosítva az európai zöld 
megállapodás sikeres végrehajtását és a 
kapcsolódó méltányos átállás;

Or. en

Módosítás 19
Romana Tomc

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz az Európai Unióban; 
rendkívül aggasztónak tartja a növekvő 
uniós munkanélküliségi rátákat és annak 
kockázatát, hogy a Covid19-válság 
következtében több millió ember veszíti el 
munkahelyét; elismeri, hogy a kkv-k 
jelenleg súlyos likviditási problémákkal 
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összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
fenntartható finanszírozásra van szükség a 
jelenlegi beruházási hiány áthidalásához, 
valamint a kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 
erőforrás-hatékony, körforgásos és 
klímasemleges megoldások felé való 
elmozduláshoz, biztosítva az európai zöld 
megállapodás sikeres végrehajtását és a 
kapcsolódó méltányos átállás;

küzdenek, és ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy fenntartható 
finanszírozásra van szükség a jelenlegi 
beruházási hiány áthidalásához, valamint a 
kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 
erőforrás-hatékony, körforgásos és 
klímasemleges megoldások felé való 
elmozduláshoz, biztosítva az európai zöld 
megállapodás sikeres végrehajtását és a 
kapcsolódó méltányos átállás;

Or. sl

Módosítás 20
Krzysztof Hetman

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
fenntartható finanszírozásra van szükség a 
jelenlegi beruházási hiány áthidalásához, 
valamint a kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 
erőforrás-hatékony, körforgásos és 
klímasemleges megoldások felé való 
elmozduláshoz, biztosítva az európai zöld 
megállapodás sikeres végrehajtását és a 
kapcsolódó méltányos átállás;

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
fenntartható finanszírozásra van szükség a 
jelenlegi beruházási hiány áthidalásához, 
valamint a kkv-k rezilienciájának és 
innovációs képességének megerősítéséhez 
és a fenntarthatóbb, erőforrás-hatékony, 
körforgásos és klímasemleges megoldások 
felé való elmozduláshoz, biztosítva az 
európai zöld megállapodás sikeres 
végrehajtását és a kapcsolódó méltányos 
átállás;

Or. en
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Módosítás 21
Jeroen Lenaers

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
fenntartható finanszírozásra van szükség a 
jelenlegi beruházási hiány áthidalásához, 
valamint a kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 
erőforrás-hatékony, körforgásos és 
klímasemleges megoldások felé való 
elmozduláshoz, biztosítva az európai zöld 
megállapodás sikeres végrehajtását és a 
kapcsolódó méltányos átállás;

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
határokon átnyúló munkaerőpiachoz; 
rendkívül aggasztónak tartja a növekvő 
uniós munkanélküliségi rátákat és annak 
kockázatát, hogy a Covid19-válság 
következtében több millió ember veszíti el 
munkahelyét; elismeri, hogy a kkv-k 
jelenleg súlyos likviditási problémákkal 
küzdenek, és ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy fenntartható 
finanszírozásra van szükség a jelenlegi 
beruházási hiány áthidalásához, valamint a 
kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 
erőforrás-hatékony, körforgásos és 
klímasemleges megoldások felé való 
elmozduláshoz, biztosítva az európai zöld 
megállapodás sikeres végrehajtását és a 
kapcsolódó méltányos átállás;

Or. en

Módosítás 22
Leila Chaibi

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 



PE655.633v01-00 16/84 AM\1209858HU.docx

HU

ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
fenntartható finanszírozásra van szükség a 
jelenlegi beruházási hiány áthidalásához, 
valamint a kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 
erőforrás-hatékony, körforgásos és 
klímasemleges megoldások felé való 
elmozduláshoz, biztosítva az európai zöld 
megállapodás sikeres végrehajtását és a 
kapcsolódó méltányos átállás;

ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
fenntartható finanszírozásra van szükség a 
jelenlegi beruházási hiány áthidalásához, 
valamint a kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 
erőforrás-hatékony, körforgásos és 
klímasemleges megoldások felé való 
elmozduláshoz, biztosítva az európai zöld 
megállapodás sikeres végrehajtását és a 
kapcsolódó méltányos átállást; 
hangsúlyozza, hogy az európai zöld 
megállapodás keretében a kkv-k jelentős 
partnerek, akik felé jelentős 
beruházásokat kell irányozni, például a 
víz- és csatornarendszer karbantartásával 
kapcsolatos projektek támogatása 
érdekében; emlékeztet arra, hogy a 
fenntartható finanszírozást szociális 
garanciáknak kell kísérniük, különösen a 
munkavállalók védelme, a 
munkakörülmények tiszteletben tartása és 
az egyenlő bérezés tekintetében;

Or. fr

Módosítás 23
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
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fenntartható finanszírozásra van szükség a 
jelenlegi beruházási hiány áthidalásához, 
valamint a kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 
erőforrás-hatékony, körforgásos és 
klímasemleges megoldások felé való 
elmozduláshoz, biztosítva az európai zöld 
megállapodás sikeres végrehajtását és a 
kapcsolódó méltányos átállás;

fenntartható finanszírozásra van szükség a 
jelenlegi beruházási hiány áthidalásához, 
valamint a kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 
erőforrás-hatékony, körforgásos és 
klímasemleges megoldások felé való 
elmozduláshoz, biztosítva az európai zöld 
megállapodás sikeres végrehajtását és a 
kapcsolódó méltányos átállás; elismeri 
annak fontosságát, hogy – ha ki akarjuk 
aknázni az EU egységes piacában rejlő 
összes lehetőséget – elsőbbséget kell adni 
azoknak a javaslatoknak, amelyek 
hatékonyabban juttatják előnyhöz a kkv-
kat;

Or. en

Módosítás 24
Petra De Sutter

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
fenntartható finanszírozásra van szükség a 
jelenlegi beruházási hiány áthidalásához, 
valamint a kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 
erőforrás-hatékony, körforgásos és 
klímasemleges megoldások felé való 
elmozduláshoz, biztosítva az európai zöld 
megállapodás sikeres végrehajtását és a 
kapcsolódó méltányos átállás;

1. hangsúlyozza a kkv-k döntő 
hozzájárulását az innovációhoz, a 
munkahelyteremtéshez és a befogadó 
munkaerőpiachoz; rendkívül aggasztónak 
tartja a növekvő uniós munkanélküliségi 
rátákat és annak kockázatát, hogy a 
Covid19-válság következtében több millió 
ember veszíti el munkahelyét; elismeri, 
hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek, és ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
fenntartható finanszírozásra van szükség a 
jelenlegi beruházási hiány áthidalásához, 
valamint a kkv-k innovációs képességének 
megerősítéséhez és a fenntarthatóbb, 
erőforrás-hatékony, körforgásos és 
klímasemleges megoldások felé való 
elmozduláshoz, biztosítva az európai zöld 
megállapodás sikeres végrehajtását és a 
kapcsolódó méltányos átállás; kéri a 
tagállamokat, hogy javítsák a kisebb 
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összegű hitelekhez való hozzáférést;

Or. en

Módosítás 25
Leila Chaibi

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az európai kkv-kra 
vonatkozó új stratégiának a munkahelyek 
és a munkavállalók védelme köré kell 
épülnie, és szavatolnia kell számukra a 
magas szintű munkafeltételeket és 
szociális védelmet; véleménye szerint a 
stratégiának támogatnia kell azokat a 
vállalkozásokat, amelyek tiszteletben 
tartják a munkavállalói és a 
környezetvédelmi jogokat; hangsúlyozza, 
hogy felül kell vizsgálni a közbeszerzési 
szabályokat, előnyben részesítve azokat a 
vállalkozásokat, amelyek tiszteletben 
tartják ezeket a jogokat; kéri egy 
határokon alkalmazott szén-dioxid-
kiigazítási mechanizmus sürgős 
felállítását azon vállalkozások előnyben 
részesítése érdekében, amelyek tiszteletben 
tartják az ökoszisztémát, valamint 
támogatva a helyben történő 
munkahelyteremtést;

Or. fr

Módosítás 26
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli az állami támogatásokra 
vonatkozó ideiglenes keret közelmúltbeli 
módosítását, amely lehetővé teszi a 
tagállamoknak, hogy állami támogatást 
nyújtsanak a mikro- és 
kisvállalkozásoknak; azonban aggodalmát 
fejezi ki az állami támogatások 
egyenlőtlen eloszlása, valamint a 
tagállamok likviditáshoz való hozzáférése 
és költségvetési mozgástere miatt, ami 
valószínűleg töréshez vezet majd az 
egységes piacon, és ezáltal 
egyenlőtlenségeket teremt a hazai 
munkahelyek megtartásának képessége 
terén;

Or. en

Módosítás 27
Stefania Zambelli

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. alapvető fontosságúnak tartja az 
éghajlat-változási céloknak, valamint az 
európai zöld megállapodás 
végrehajtásának a felülvizsgálatát, mivel a 
kkv-kat eleve súlyosan érintette a 
Covid19-válság, és nem tudnak olyan 
további feltételeknek eleget tenni, amelyek 
veszélyeztetik az azonnali likviditáshoz 
való hozzáférésüket;

Or. it

Módosítás 28
France Jamet
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az uniós 
gazdaságélénkítési eszközöknek és a 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
programjainak ki kell egészíteniük a 
nemzeti rendszereket, támogatva a kkv-
kat, különösen a világjárvány által 
leginkább érintett ágazatokban, és 
törekedve az EU ipari függetlenségének 
biztosítására;

2. úgy véli, hogy fontos támogatni a 
kkv-kat, különösen a világjárvány által 
leginkább érintett ágazatokban, és 
törekedve az európai országok ipari 
függetlenségének biztosítására;

Or. fr

Módosítás 29
Jordi Cañas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az uniós 
gazdaságélénkítési eszközöknek és a 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
programjainak ki kell egészíteniük a 
nemzeti rendszereket, támogatva a kkv-kat, 
különösen a világjárvány által leginkább 
érintett ágazatokban, és törekedve az EU 
ipari függetlenségének biztosítására;

2. úgy véli, hogy az uniós 
gazdaságélénkítési eszközöknek és a 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
programjainak ki kell egészíteniük a 
nemzeti rendszereket, támogatva a kkv-kat, 
különösen a világjárvány által leginkább 
érintett ágazatokban, és törekedve az EU 
ipari stratégiai autonómiájának és 
globális vezető szerepének biztosítására;

Or. en

Módosítás 30
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az uniós 
gazdaságélénkítési eszközöknek és a 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
programjainak ki kell egészíteniük a 
nemzeti rendszereket, támogatva a kkv-
kat, különösen a világjárvány által 
leginkább érintett ágazatokban, és 
törekedve az EU ipari függetlenségének 
biztosítására;

2. úgy véli, hogy az uniós 
gazdaságélénkítési eszközöket és a 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
programjait maradéktalanul fel kellene 
használni a nemzeti rendszerek 
kiegészítése érdekében, támogatva a kkv-
kat, különösen a világjárvány által 
leginkább érintett ágazatokban, megvédve 
a munkahelyeket, a béreket és a 
készségeket, és törekedve az EU ipari 
függetlenségének biztosítására, különösen 
a stratégiai jellegű ipari tevékenységek 
visszatelepítése révén; emlékeztet továbbá 
arra, hogy ezeknek az eszközöknek hozzá 
kell járulniuk a fenntartható fejlődési 
célok, a szociális jogok európai pillérében 
rögzített elvek, valamint a Párizsi 
Megállapodás megvalósításához;

Or. fr

Módosítás 31
Jeroen Lenaers

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az uniós 
gazdaságélénkítési eszközöknek és a 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
programjainak ki kell egészíteniük a 
nemzeti rendszereket, támogatva a kkv-kat, 
különösen a világjárvány által leginkább 
érintett ágazatokban, és törekedve az EU 
ipari függetlenségének biztosítására;

2. úgy véli, hogy az uniós 
gazdaságélénkítési eszközöknek és a 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
programjainak ki kell egészíteniük a 
nemzeti rendszereket, támogatva a kkv-kat, 
különösen a világjárvány által leginkább 
érintett ágazatokban, továbbá támogatva a 
tagállamok közötti határlezárások által 
súlyosan érintett határ menti régiókban 
működő kkv-kat, és törekedve az EU ipari 
függetlenségének biztosítására;

Or. en
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Módosítás 32
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az uniós 
gazdaságélénkítési eszközöknek és a 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
programjainak ki kell egészíteniük a 
nemzeti rendszereket, támogatva a kkv-kat, 
különösen a világjárvány által leginkább 
érintett ágazatokban, és törekedve az EU 
ipari függetlenségének biztosítására;

2. úgy véli, hogy az uniós 
gazdaságélénkítési eszközöknek és a 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
programjainak ki kell egészíteniük a 
nemzeti rendszereket, támogatva a kkv-kat, 
különösen a világjárvány által leginkább 
érintett ágazatokban és régiókban, és 
törekedve az EU ipari függetlenségének 
biztosítására;

Or. pt

Módosítás 33
Radan Kanev

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az uniós 
gazdaságélénkítési eszközöknek és a 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
programjainak ki kell egészíteniük a 
nemzeti rendszereket, támogatva a kkv-kat, 
különösen a világjárvány által leginkább 
érintett ágazatokban, és törekedve az EU 
ipari függetlenségének biztosítására;

2. úgy véli, hogy az uniós 
gazdaságélénkítési eszközöknek és a 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
programjainak ki kell egészíteniük a 
nemzeti rendszereket, támogatva a kkv-kat, 
különösen a világjárvány által leginkább 
érintett ágazatokban, és törekedve az EU 
ipari függetlenségének és innovációs és 
technológiai vezető szerepének 
biztosítására;

Or. en

Módosítás 34
Anne Sander
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az uniós 
gazdaságélénkítési eszközöknek és a 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
programjainak ki kell egészíteniük a 
nemzeti rendszereket, támogatva a kkv-kat, 
különösen a világjárvány által leginkább 
érintett ágazatokban, és törekedve az EU 
ipari függetlenségének biztosítására;

2. hangsúlyozza, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben szereplő, a 
kkv-k versenyképessége és fejlesztése 
szempontjából döntő fontosságú 
programok számára garantálni kell a 
szükséges mértékű finanszírozást; úgy 
véli, hogy az uniós gazdaságélénkítési 
eszközöknek és a vonatkozó többéves 
pénzügyi keret programjainak ki kell 
egészíteniük a nemzeti rendszereket, 
támogatva a kkv-kat, különösen a 
világjárvány által leginkább érintett 
ágazatokban, és törekedve az EU ipari 
függetlenségének biztosítására;

Or. en

Módosítás 35
Leila Chaibi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az uniós 
gazdaságélénkítési eszközöknek és a 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
programjainak ki kell egészíteniük a 
nemzeti rendszereket, támogatva a kkv-kat, 
különösen a világjárvány által leginkább 
érintett ágazatokban, és törekedve az EU 
ipari függetlenségének biztosítására;

2. úgy véli, hogy az uniós 
gazdaságélénkítési eszközöknek és a 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
programjainak ki kell egészíteniük a 
nemzeti rendszereket, támogatva a kkv-kat, 
különösen a világjárvány által leginkább 
érintett ágazatokban, és törekedve az EU 
ipari függetlenségének biztosítására; kéri 
az uniós támogatásban, állami 
támogatásokban vagy bármely egyéb, az 
Európai Uniótól vagy a tagállamoktól 
származó pénzügyi támogatásban 
részesülő vállalkozásokat, hogy 
vállaljanak kötelezettséget arra, hogy 
legalább a támogatások folyósításának 
időtartama alatt nem bocsátják el 
alkalmazottaikat, nem csökkentik a 
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béreket, és meghosszabbítják 
munkavállalóik szerződéseit; kéri annak 
előírását, hogy a kkv-k legfeljebb 10%-
ban, a nagyvállalatok pedig legfeljebb 
5%-ban alkalmazhatnak bizonytalan 
szerződéseket; kéri a vállalkozásokat, 
hogy kötelezzék el magukat a nők és a 
férfiak egyenlő bérezésének rövid távon 
történő megvalósítása mellett;

Or. fr

Módosítás 36
Leila Chaibi

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy a Covid19-
válság a mikrovállalkozásokat és az önálló 
vállalkozókat is jelentős mértékben 
sújtotta; hangsúlyozza, hogy a kkv-k, a 
mikrovállalkozások és az önálló 
vállalkozók gyakran nehezen férnek hozzá 
a tagállamok által bevezetett támogatási 
mechanizmusokhoz, különösen a 
csökkentett munkaidős foglalkoztatással 
kapcsolatos intézkedésekhez, amelyek 
alapvető fontosságúak a munkahelyek 
védelméhez; rámutat arra, hogy 
állandósítani kell az állami 
támogatásokat, és 400 000 euróra kell 
emelni azok engedélyezett összegét, segítve 
a nehézségekkel küzdő vállalkozásokat, és 
védve a munkahelyeket;

Or. fr

Módosítás 37
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy az EU-nak 
kulcsszerepe van a határokon átnyúló 
tevékenységet folytató és határ menti 
ingázókat vagy idénymunkásokat 
foglalkoztató kkv-k védelmében, és 
szorgalmazza, hogy adjanak egyértelmű és 
átlátható tájékoztatást a vállalatoknak és a 
munkáltatóknak az ezekre a 
munkavállalókra vonatkozó szabályokról 
és jogokról, többek között egyablakos 
ügyintézést biztosító online portálokon 
keresztül;

Or. en

Módosítás 38
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. egy kkv-k fellendítésére irányuló 
európai horizontális stratégia bevezetését 
kéri annak érdekében, hogy az európai 
zöld megállapodással összhangban a 
bürokrácia csökkentésén, a finanszírozási 
eszközökhöz való hozzáférés javításán és a 
stratégiai értékláncokba, az induló 
innovatív vállalkozásokba és a mikro-, 
kis- és középvállalkozásokba történő 
beruházásokon keresztül támogassák 
őket;

Or. en

Módosítás 39
France Jamet
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő 
mobilitása és a munkavállalók – 
különösen a bizonytalan helyzetben lévők 
– védelme szempontjából;

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel;

Or. fr

Módosítás 40
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő 
mobilitása és a munkavállalók – különösen 
a bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
szempontjából;

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; hangsúlyozza, hogy gyors 
és kiegyensúlyozott megállapodásra kell 
jutni a szociális biztonsági rendszerek 
koordinációjáról szóló 883/2004/EK és 
987/2009/EK rendelet felülvizsgálatáról, 
amelyek alapvető fontosságúak a 
munkaerő mobilitása és a munkavállalók – 
különösen a bizonytalan helyzetben lévők 
– védelme szempontjából;

Or. en
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Módosítás 41
Andrea Bocskor

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő mobilitása 
és a munkavállalók – különösen a 
bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
szempontjából;

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó meglévő szabályok megfelelő 
végrehajtása alapvető fontosságú a 
munkaerő mobilitása és a munkavállalók – 
különösen a bizonytalan helyzetben lévők 
– védelme szempontjából, és úgy véli, 
hogy a 883/2004/EK rendelet 
módosításáról folyó vita csak megnehezíti 
a kkv-k életét, és bizonytalanságot teremt 
a mozgó munkavállalók számára;

Or. en

Módosítás 42
Ádám Kósa

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó meglévő szabályok megfelelő 
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alapvető fontosságú a munkaerő mobilitása 
és a munkavállalók – különösen a 
bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
szempontjából;

végrehajtása alapvető fontosságú a 
munkaerő mobilitása és a munkavállalók – 
különösen a bizonytalan helyzetben lévők 
– védelme szempontjából, és úgy véli, 
hogy a 883/2004/EK rendelet 
módosításáról folyó vita csak megnehezíti 
a kkv-k életét, és bizonytalanságot teremt 
a mozgó munkavállalók számára;

Or. en

Módosítás 43
Stefania Zambelli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő mobilitása 
és a munkavállalók – különösen a 
bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
szempontjából;

3. hangsúlyozza, hogy az ipari 
gazdaságélénkítési tervek és 
kezdeményezések középpontjában a kkv-
kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő mobilitása 
és a munkavállalók – különösen a 
bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
szempontjából;

Or. it

Módosítás 44
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
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kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő mobilitása 
és a munkavállalók – különösen a 
bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
szempontjából;

kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal és vállalkozói készségekkel 
kapcsolatos intézkedéseknek kell állniuk, 
és együtt kell járniuk a munkavállalók 
védelmét célzó intézkedésekkel; úgy véli, 
hogy a szociális biztonsági rendszerek 
koordinációjára vonatkozó uniós szabályok 
megerősítése alapvető fontosságú a 
munkaerő mobilitása és a munkavállalók 
védelme szempontjából;

Or. en

Módosítás 45
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő mobilitása 
és a munkavállalók – különösen a 
bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
szempontjából;

3. hangsúlyozza, hogy az EU digitális 
átállásának és ipari és zöld 
gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és ezzel egyidejűleg együtt kell 
járniuk az összes munkavállaló védelmét 
célzó intézkedésekkel; úgy véli, hogy a 
szociális biztonsági rendszerek 
koordinációjára és összehangolására 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő mobilitása 
és a munkavállalók – különösen a 
bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
szempontjából;

Or. el

Módosítás 46
Romana Tomc

Véleménytervezet
3 bekezdés



PE655.633v01-00 30/84 AM\1209858HU.docx

HU

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő 
mobilitása és a munkavállalók – különösen 
a bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
szempontjából;

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok alapvető 
fontosságúak a munkaerő mobilitása és a 
munkavállalók – különösen a bizonytalan 
helyzetben lévők – védelme 
szempontjából, és ezért kéri az összes 
érdekelt felet, hogy mihamarabb 
fogadjanak el jogszabályt ezen a területen;

Or. sl

Módosítás 47
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő mobilitása 
és a munkavállalók – különösen a 
bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
szempontjából;

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét, a jogaik 
megerősítését és a mindenkit megillető 
tisztességes munkakörülményeket célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő mobilitása 
és a munkavállalók – különösen a 
bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
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szempontjából;

Or. en

Módosítás 48
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő mobilitása 
és a munkavállalók – különösen a 
bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
szempontjából;

3. hangsúlyozza, hogy az EU 
terveinek és kezdeményezéseinek 
középpontjában – különös tekintettel az 
ipari és zöld gazdaságélénkítési tervekre 
és kezdeményezésekre – a kkv-kkal 
kapcsolatos intézkedéseknek kell állniuk, 
és együtt kell járniuk a vállalkozói 
készségek előmozdítását és a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő mobilitása 
és a munkavállalók – különösen a 
bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
szempontjából;

Or. pt

Módosítás 49
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
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munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő mobilitása 
és a munkavállalók – különösen a 
bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
szempontjából;

munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára és a 
jogosultságok hordozhatóságára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő méltányos 
mobilitása és a munkavállalók – különösen 
a bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
szempontjából; ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy szavatolni kell a 
munkavállalókkal való egyenlő bánásmód 
elvének tiszteletben tartását, valamint az 
utazó munkavállalók számára az Unión 
belül biztosítandó tisztességes és 
méltányos munkafeltételeket;

Or. fr

Módosítás 50
Anne Sander

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő mobilitása 
és a munkavállalók – különösen a 
bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
szempontjából;

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő mobilitása 
és a munkavállalók – különösen a 
bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
szempontjából; emlékeztet arra, hogy a 
munkavállalók szabad mozgása az 
egységes piac egyik alapvető szabadsága; 
emlékeztet továbbá annak fontosságára, 
hogy Európa-szerte erősíteni kell a 
munkavállalói mobilitást; hangsúlyozza, 
hogy ugyan fontos intézkedéscsomagokat 
fogadtak el, hogy támogassák a 
vállalatokat a koronavírus-járványra való 
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reagálásban, most külön hangsúlyt kell 
helyezni a válság hosszú távú hatásainak 
mérséklésére;

Or. en

Módosítás 51
Radan Kanev

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő mobilitása 
és a munkavállalók – különösen a 
bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
szempontjából;

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő mobilitása 
és a munkavállalók – különösen a 
bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
szempontjából;

hangsúlyozza, hogy a modern gazdaság új 
realitásainak fényében az Európai 
Munkaügyi Hatóság koordinálása mellett 
ki kell igazítani és korszerűsíteni kell a 
munkaügyi szabályozásokat; 
hangsúlyozza, hogy a munkafeltételek 
ellenőrzése terén az Európai Munkaügyi 
Hatóság koordinálása mellett Unió-szerte 
összehangolt feltételeket és protokollokat 
kell bevezetni;

Or. en

Módosítás 52
Petra De Sutter
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő mobilitása 
és a munkavállalók – különösen a 
bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
szempontjából;

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő mobilitása 
és a munkavállalók – különösen a 
bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
szempontjából; kéri, hogy a kkv-khoz 
kapcsolódó intézkedéseket a jó minőségű 
munkahelyek biztosításától tegyék 
függővé; emlékeztet arra, hogy fel kell 
lépni a be nem jelentett munkával és az 
informális gazdasággal szemben, hogy 
megerősítsék a szabályokat betartó kkv-
kat;

Or. en

Módosítás 53
Jeroen Lenaers

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő mobilitása 
és a munkavállalók – különösen a 

3. hangsúlyozza, hogy az EU ipari és 
zöld gazdaságélénkítési terveinek és 
kezdeményezéseinek középpontjában a 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek kell 
állniuk, és együtt kell járniuk a 
munkavállalók védelmét célzó 
intézkedésekkel; úgy véli, hogy a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályok megerősítése 
alapvető fontosságú a munkaerő mobilitása 
és a munkavállalók – különösen a 
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bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
szempontjából;

bizonytalan helyzetben lévők – védelme 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy a 
tagállamok és régiók közötti jó 
koordinációnak döntő szerepe van annak 
biztosításában, hogy a határokon átnyúló 
tevékenységet folytató kkv-kat és önálló 
vállalkozókat védjék a nemzeti rendszerek 
és intézkedések;

Or. en

Módosítás 54
Anne Sander

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a vállalatok 
csődjének megakadályozásának 
kulcsszerepe van a munkahelyek 
megőrzésében és a fenntartható gazdasági 
fellendülésben; ezért úgy véli, hogy az 
EU-nak fejlesztenie kell és meg kell 
erősítenie a korai előrejelző 
mechanizmusokat, hogy azonosítani tudja 
a nehéz helyzetbe került vállalatokat, és 
segítsen nekik a fizetésképtelenség 
elkerülésében; úgy véli, hogy ennek 
érdekében át kell csoportosítani az 
európai finanszírozást és programokat;

Or. en

Módosítás 55
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. rámutat arra, hogy a nők továbbra 
is alulreprezentáltak a foglalkozásokban 
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és a vezetői szinteken1a, és üdvözli az 
Európai Bizottság kezdeményezéseit, 
amelyek külön hangsúlyt helyeznek a nők 
emancipációjára és az európai kkv-
ökoszisztémában a nemek közötti 
egyensúly javítására;
__________________
1a The Missing Entrepreneurs 2019, 
Policies for inclusive entrepreneurship, 
OECD, https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/d23b6508-
en/index.html?itemId=/content/componen
t/d23b6508-en. 

Or. en

Módosítás 56
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy a szakszervezet és 
a munkavállalói képviselet, valamint a 
szociális párbeszéd és a kollektív tárgyalás 
a kkv-knál nem annyira elterjedt, mint a 
nagyvállalatoknál, bár a téren jelentős 
eltérések vannak a tagállamok között;

Or. en

Módosítás 57
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3b. felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy minden 
munkavállalónak joga legyen a 
tájékoztatáshoz, a konzultációhoz és a 
részvételhez, és ezt az elvet építse be a kkv-
stratégiába is; hangsúlyozza, hogy 
szükség van a munkavállalók és 
képviselőik vállalati szintű észszerű 
bevonására, akár a dekarbonizációval és 
digitalizációval kapcsolatos döntésekbe is; 
hangsúlyozza a hatékony szociális 
párbeszéd fontosságát és a szociális 
partnerek megerősítésének 
szükségességét, hogy az új kkv-
stratégiával összefüggésben kiterjesszék a 
kollektív tárgyalások hatókörét, és 
intézkedéseket hozzanak a szakszervezetek 
és munkavállalói szövetségek nagyobb 
fokú elterjedésének támogatására;

Or. en

Módosítás 58
France Jamet

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági 
intézkedések szisztematikus alkalmazására, 
és üdvözli az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
(EU-OSHA) iránymutatásait a Covid19-
világjárvány kapcsán a munkahelyek 
adaptációjáról és a munkavállalók 
védelméről; úgy véli, hogy ezeket az 
iránymutatásokat tovább kell fejleszteni 
annak érdekében, hogy összehangolt és 
hatékony választ lehessen adni a jövőbeli, 
határokon átnyúló közegészségügyi 

4. felszólít a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági 
intézkedések szisztematikus alkalmazására; 
úgy véli, hogy ezeket az iránymutatásokat 
tovább kell fejleszteni annak érdekében, 
hogy összehangolt és hatékony választ 
lehessen adni a jövőbeli, határokon átnyúló 
közegészségügyi veszélyekre;
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veszélyekre;

Or. fr

Módosítás 59
Petra De Sutter

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági 
intézkedések szisztematikus alkalmazására, 
és üdvözli az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
(EU-OSHA) iránymutatásait a Covid19-
világjárvány kapcsán a munkahelyek 
adaptációjáról és a munkavállalók 
védelméről; úgy véli, hogy ezeket az 
iránymutatásokat tovább kell fejleszteni 
annak érdekében, hogy összehangolt és 
hatékony választ lehessen adni a jövőbeli, 
határokon átnyúló közegészségügyi 
veszélyekre;

4. felszólít a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági 
intézkedések szisztematikus alkalmazására, 
és üdvözli az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
(EU-OSHA) iránymutatásait a Covid19-
világjárvány kapcsán a munkahelyek 
adaptációjáról és a munkavállalók 
védelméről, valamint az (EU) 2020/739 
bizottsági irányelv bemutatását követően a 
Bizottság által tett nyilatkozat 8. pontját; 
úgy véli, hogy ezeket az iránymutatásokat, 
amelyek írásbeli utasításokat 
tartalmaznak, tovább kell fejleszteni és 
minden kitett munkavállaló 
rendelkezésére kell bocsátani annak 
érdekében, hogy összehangolt és hatékony 
választ lehessen adni a jövőbeli, határokon 
átnyúló közegészségügyi veszélyekre;

Or. en

Módosítás 60
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági 
intézkedések szisztematikus alkalmazására, 

4. felszólít a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági 
intézkedések szisztematikus alkalmazására, 
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és üdvözli az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
(EU-OSHA) iránymutatásait a Covid19-
világjárvány kapcsán a munkahelyek 
adaptációjáról és a munkavállalók 
védelméről; úgy véli, hogy ezeket az 
iránymutatásokat tovább kell fejleszteni 
annak érdekében, hogy összehangolt és 
hatékony választ lehessen adni a jövőbeli, 
határokon átnyúló közegészségügyi 
veszélyekre;

és üdvözli az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
(EU-OSHA) iránymutatásait a Covid19-
világjárvány kapcsán a munkahelyek 
adaptációjáról és a munkavállalók 
védelméről; úgy véli, hogy ezeket az 
iránymutatásokat az érintett érdekelt 
felekkel folytatott rendszeres konzultációk 
alapján tovább kell fejleszteni annak 
érdekében, hogy összehangolt, aktuális és 
hatékony választ lehessen adni a jövőbeli, 
határokon átnyúló közegészségügyi 
veszélyekre;

Or. en

Módosítás 61
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági 
intézkedések szisztematikus alkalmazására, 
és üdvözli az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
(EU-OSHA) iránymutatásait a Covid19-
világjárvány kapcsán a munkahelyek 
adaptációjáról és a munkavállalók 
védelméről; úgy véli, hogy ezeket az 
iránymutatásokat tovább kell fejleszteni 
annak érdekében, hogy összehangolt és 
hatékony választ lehessen adni a jövőbeli, 
határokon átnyúló közegészségügyi 
veszélyekre;

4. felszólít a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági 
intézkedések szisztematikus alkalmazására, 
és üdvözli az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
(EU-OSHA) iránymutatásait a Covid19-
világjárvány kapcsán a munkahelyek 
adaptációjáról és a munkavállalók 
védelméről; úgy véli, hogy ezeket az 
iránymutatásokat tovább kell fejleszteni 
annak érdekében, hogy összehangolt és 
hatékony választ lehessen adni a jövőbeli, 
határokon átnyúló közegészségügyi 
veszélyekre; hangsúlyozza, hogy 
elengedhetetlen a közegészségügyi 
protokollok hatékony és gyors 
bevezetésének biztosítása és a 
munkavállalók általi elsajátítása a 
különféle szakmai ágazatokban, 
különösen munkahelyi képzések révén;
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Or. fr

Módosítás 62
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Cristian Ghinea

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági 
intézkedések szisztematikus alkalmazására, 
és üdvözli az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
(EU-OSHA) iránymutatásait a Covid19-
világjárvány kapcsán a munkahelyek 
adaptációjáról és a munkavállalók 
védelméről; úgy véli, hogy ezeket az 
iránymutatásokat tovább kell fejleszteni 
annak érdekében, hogy összehangolt és 
hatékony választ lehessen adni a jövőbeli, 
határokon átnyúló közegészségügyi 
veszélyekre;

4. felszólít a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági 
intézkedések szisztematikus alkalmazására, 
és üdvözli az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
(EU-OSHA) iránymutatásait a Covid19-
világjárvány kapcsán a munkahelyek 
adaptációjáról és a munkavállalók 
védelméről; úgy véli, hogy ezeket az 
iránymutatásokat tovább kell fejleszteni 
annak érdekében, hogy összehangolt és 
hatékony választ lehessen adni a jövőbeli, 
határokon átnyúló közegészségügyi 
veszélyekre; arra bátorítja a tagállamokat, 
hogy hívják fel a figyelmet a munkahelyi 
biztonságra és egészségvédelemre, és 
hozzanak meg minden szükséges 
intézkedést a munkavállalók 
biztonságának és egészségvédelmének 
garantálása érdekében, szükség esetén az 
ellenőrzések szigorításán keresztül is;

Or. en

Módosítás 63
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági 
intézkedések szisztematikus alkalmazására, 
és üdvözli az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
(EU-OSHA) iránymutatásait a Covid19-
világjárvány kapcsán a munkahelyek 
adaptációjáról és a munkavállalók 
védelméről; úgy véli, hogy ezeket az 
iránymutatásokat tovább kell fejleszteni 
annak érdekében, hogy összehangolt és 
hatékony választ lehessen adni a jövőbeli, 
határokon átnyúló közegészségügyi 
veszélyekre;

4. felszólít a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági 
intézkedések szisztematikus alkalmazására, 
és üdvözli az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
(EU-OSHA) iránymutatásait a Covid19-
világjárvány kapcsán a munkahelyek 
adaptációjáról és a munkavállalók 
védelméről; úgy véli, hogy ezeket az 
iránymutatásokat tovább kell fejleszteni 
annak érdekében, hogy összehangolt és 
hatékony választ lehessen adni a jövőbeli, 
határokon átnyúló közegészségügyi 
veszélyekre; felszólítja a Bizottságot, hogy 
– a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság új keretstratégiáján túlmenően, 
amely azt a jövőképet vázolja fel, hogy a 
munkahelyi halálesetek száma nulla 
legyen – vizsgálja felül a munkahelyi 
egészségvédelemről és biztonságról szóló 
irányelvet;

Or. en

Módosítás 64
Anne Sander

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági 
intézkedések szisztematikus alkalmazására, 
és üdvözli az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
(EU-OSHA) iránymutatásait a Covid19-
világjárvány kapcsán a munkahelyek 
adaptációjáról és a munkavállalók 
védelméről; úgy véli, hogy ezeket az 
iránymutatásokat tovább kell fejleszteni 
annak érdekében, hogy összehangolt és 
hatékony választ lehessen adni a jövőbeli, 

4. felszólít a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági 
intézkedések szisztematikus alkalmazására, 
és üdvözli az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
(EU-OSHA) iránymutatásait a Covid19-
világjárvány kapcsán a munkahelyek 
adaptációjáról és a munkavállalók 
védelméről; úgy véli, hogy ezeket az 
iránymutatásokat tovább kell fejleszteni 
annak érdekében, hogy összehangolt és 
hatékony választ lehessen adni a jövőbeli, 
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határokon átnyúló közegészségügyi 
veszélyekre;

határokon átnyúló közegészségügyi 
veszélyekre; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy hozzanak megfelelő 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
támogassák a kkv-kat a biztonságra és 
védelemre vonatkozó szabályokat 
tiszteletben tartó munkatervek 
kidolgozásában;

Or. en

Módosítás 65
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági 
intézkedések szisztematikus alkalmazására, 
és üdvözli az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
(EU-OSHA) iránymutatásait a Covid19-
világjárvány kapcsán a munkahelyek 
adaptációjáról és a munkavállalók 
védelméről; úgy véli, hogy ezeket az 
iránymutatásokat tovább kell fejleszteni 
annak érdekében, hogy összehangolt és 
hatékony választ lehessen adni a jövőbeli, 
határokon átnyúló közegészségügyi 
veszélyekre;

4. felszólít a munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági 
intézkedések szisztematikus alkalmazására, 
és üdvözli az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
(EU-OSHA) iránymutatásait a Covid19-
világjárvány kapcsán a munkahelyek 
adaptációjáról és a munkavállalók 
védelméről; úgy véli, hogy ezeket az 
iránymutatásokat tovább kell fejleszteni 
annak érdekében, hogy összehangolt és 
hatékony választ lehessen adni a jövőbeli, 
határokon átnyúló közegészségügyi 
veszélyekre; úgy véli, hogy az 
idénymunkásokat és határ menti 
ingázókat foglalkoztató kkv-k különleges 
védelmet érdemelnek;

Or. pt

Módosítás 66
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. elismeri, hogy a kkv-k a 
jogszabályban előírt egészségvédelmi és 
biztonsági intézkedések vállalati szintű 
végrehajtása terén sajátos helyzetben 
vannak; hangsúlyozza, hogy a 
figyelemfelhívásnak, a bevált gyakorlatok 
cseréjének, a konzultációnak, a 
felhasználóbarát iránymutatásoknak és az 
online platformoknak kiemelten fontos 
szerepe van abban, hogy segítsenek a kkv-
knak a szabályozási követelmények 
teljesítésében; üdvözli az EU-OSHA által 
kidolgozott online interaktív 
kockázatértékelési eszköz (OiRA) és más 
elektronikus eszközök bevezetését a 
tagállamokban, amelyek előmozdítják a 
követelményeknek való megfelelést és a 
megelőzés kultúráját, különösen a mikro- 
és kisvállalkozásoknál;

Or. en

Módosítás 67
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. emlékeztet rá, hogy az egységes 
piacon minden munkavállalónak a lehető 
legmagasabb szintű védelmet kell élveznie 
a munkahelyi egészséget és biztonságot 
illetően, függetlenül az őket alkalmazó 
vállalkozás méretétől, a foglalkoztatás 
helyétől vagy az annak alapjául szolgáló 
szerződéstől;
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Or. en

Módosítás 68
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a szabályozási 
terhek csökkentésének, valamint a kkv-k 
és az önálló vállalkozók finanszírozáshoz 
való hozzáférésére vonatkozó szabályok 
egyszerűsítésének az európai kkv-kra 
vonatkozó jövőbeli stratégia sarokkövét 
kell képeznie, és döntően hozzá kell 
járulnia a gyors gazdasági fellendüléshez;

5. úgy véli, hogy az adminisztratív 
követelmények rendszeres értékelése, 
valamint a kkv-k és az önálló vállalkozók 
finanszírozáshoz való hozzáférésére 
vonatkozó szabályok egyszerűsítése a 
gyors gazdasági fellendülés 
támogatásának fényében az európai kkv-
kra vonatkozó új stratégia sarokkövét 
képezi; rámutat arra, hogy a szabályozási 
környezet hatékonyságának és 
stabilitásának javítására a legjobb 
módszer az, ha folyamatosan és széles 
körben bevonják a szociális partnereket a 
döntéshozatali eljárásba;

Or. en

Módosítás 69
Leila Chaibi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a szabályozási 
terhek csökkentésének, valamint a kkv-k 
és az önálló vállalkozók finanszírozáshoz 
való hozzáférésére vonatkozó szabályok 
egyszerűsítésének az európai kkv-kra 
vonatkozó jövőbeli stratégia sarokkövét 
kell képeznie, és döntően hozzá kell 

5. úgy véli, hogy a kkv-k és a 
ténylegesen önálló vállalkozók pénzügyi 
támogatáshoz való hozzáférésére 
vonatkozó szabályok környezetvédelmi és 
szociális feltételrendszer bevezetése mellett 
történő egyszerűsítésének az európai kkv-
kra vonatkozó jövőbeli stratégia 
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járulnia a gyors gazdasági fellendüléshez; sarokkövét kell képeznie, a tisztességes és 
méltányos munkafeltételek mellett, és 
döntően hozzá kell járulnia a gyors, 
méltányos és fenntartható gazdasági 
fellendüléshez;

Or. fr

Módosítás 70
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a szabályozási 
terhek csökkentésének, valamint a kkv-k és 
az önálló vállalkozók finanszírozáshoz 
való hozzáférésére vonatkozó szabályok 
egyszerűsítésének az európai kkv-kra 
vonatkozó jövőbeli stratégia sarokkövét 
kell képeznie, és döntően hozzá kell 
járulnia a gyors gazdasági fellendüléshez;

5. úgy véli, hogy a szabályozási 
terhek csökkentésének, valamint az önálló 
vállalkozók, induló innovatív 
vállalkozások és kkv-k finanszírozáshoz, 
például díjakhoz, mikrofinanszírozáshoz 
és közösségi finanszírozáshoz való 
hozzáférésére vonatkozó szabályok 
egyszerűsítésének az európai vállalkozói 
szellemre vonatkozó jövőbeli stratégia 
sarokkövét kell képeznie, és döntően hozzá 
kell járulnia a gyors gazdasági 
fellendüléshez;

Or. en

Módosítás 71
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a szabályozási 
terhek csökkentésének, valamint a kkv-k és 
az önálló vállalkozók finanszírozáshoz 
való hozzáférésére vonatkozó szabályok 
egyszerűsítésének az európai kkv-kra 
vonatkozó jövőbeli stratégia sarokkövét 

5. úgy véli, hogy a szabályozási 
terhek csökkentésének, valamint a kkv-k és 
az önálló vállalkozók finanszírozáshoz 
való hozzáférésére vonatkozó szabályok 
egyszerűsítésének az európai kkv-kra 
vonatkozó jövőbeli stratégia sarokkövét 
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kell képeznie, és döntően hozzá kell 
járulnia a gyors gazdasági fellendüléshez;

kell képeznie, és döntően hozzá kell 
járulnia a gyors gazdasági fellendüléshez 
és a nagyobb mértékű 
munkahelyteremtéshez;

Or. el

Módosítás 72
José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a szabályozási 
terhek csökkentésének, valamint a kkv-k és 
az önálló vállalkozók finanszírozáshoz 
való hozzáférésére vonatkozó szabályok 
egyszerűsítésének az európai kkv-kra 
vonatkozó jövőbeli stratégia sarokkövét 
kell képeznie, és döntően hozzá kell 
járulnia a gyors gazdasági fellendüléshez;

5. úgy véli, hogy a szabályozási 
terhek csökkentésének, valamint a kkv-k és 
az önálló vállalkozók finanszírozáshoz 
való hozzáférésére vonatkozó eljárások 
egyszerűsítésének az európai kkv-kra 
vonatkozó jövőbeli stratégia sarokkövét 
kell képeznie, és döntően hozzá kell 
járulnia a gyors gazdasági fellendüléshez; 
ezzel összefüggésben emlékeztet a kkv-
knak és önfoglalkoztatóknak biztosított 
technikai segítségnyújtás fontosságára, 
különösen az európai alapok és 
programok végrehajtásának kezdeti 
szakaszában;

Or. pt

Módosítás 73
Petra De Sutter

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a szabályozási 
terhek csökkentésének, valamint a kkv-k és 
az önálló vállalkozók finanszírozáshoz 
való hozzáférésére vonatkozó szabályok 
egyszerűsítésének az európai kkv-kra 

5. úgy véli, hogy a szükségtelen 
adminisztratív terhek csökkentésének, 
valamint a kkv-k és az önálló vállalkozók 
finanszírozáshoz való hozzáférésére 
vonatkozó szabályok egyszerűsítésének az 
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vonatkozó jövőbeli stratégia sarokkövét 
kell képeznie, és döntően hozzá kell 
járulnia a gyors gazdasági fellendüléshez;

európai kkv-kra vonatkozó jövőbeli 
stratégia sarokkövét kell képeznie, és 
döntően hozzá kell járulnia a gyors 
gazdasági fellendüléshez; emlékeztet arra, 
hogy a munkajog és annak végrehajtása 
nem minősül szabályozási tehernek;

Or. en

Módosítás 74
Krzysztof Hetman

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a szabályozási 
terhek csökkentésének, valamint a kkv-k és 
az önálló vállalkozók finanszírozáshoz 
való hozzáférésére vonatkozó szabályok 
egyszerűsítésének az európai kkv-kra 
vonatkozó jövőbeli stratégia sarokkövét 
kell képeznie, és döntően hozzá kell 
járulnia a gyors gazdasági fellendüléshez;

5. úgy véli, hogy a szabályozási 
terhek csökkentésének, valamint a kkv-k és 
az önálló vállalkozók finanszírozáshoz 
való hozzáférésére vonatkozó szabályok 
egyszerűsítésének az európai kkv-kra 
vonatkozó jövőbeli stratégia sarokkövét 
kell képeznie, és döntően hozzá kell 
járulnia a gyors gazdasági fellendüléshez; e 
tekintetben kéri az uniós túlszabályozás 
csökkentését a tagállamokban;

Or. en

Módosítás 75
Stefania Zambelli

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a szabályozási 
terhek csökkentésének, valamint a kkv-k és 
az önálló vállalkozók finanszírozáshoz 
való hozzáférésére vonatkozó szabályok 
egyszerűsítésének az európai kkv-kra 
vonatkozó jövőbeli stratégia sarokkövét 
kell képeznie, és döntően hozzá kell 

5. úgy véli, hogy a szabályozási 
terhek csökkentésének, valamint a kkv-k és 
az önálló vállalkozók finanszírozáshoz 
való hozzáférésére vonatkozó szabályok 
egyszerűsítésének az európai kkv-kra 
vonatkozó jövőbeli stratégia sarokkövét 
kell képeznie, és döntően hozzá kell 
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járulnia a gyors gazdasági fellendüléshez; járulnia a gyors gazdasági fellendüléshez; 
elismeri, hogy a hitelekhez és az európai 
pénzeszközökhöz való hozzáférést biztosító 
eszközöknek hozzáférhetőbbeknek kell 
lenniük a kis- és középvállalkozók 
számára, és regionális szinten aktivált 
külön kereteket kell létrehozni;

Or. it

Módosítás 76
Anne Sander

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a szabályozási 
terhek csökkentésének, valamint a kkv-k és 
az önálló vállalkozók finanszírozáshoz 
való hozzáférésére vonatkozó szabályok 
egyszerűsítésének az európai kkv-kra 
vonatkozó jövőbeli stratégia sarokkövét 
kell képeznie, és döntően hozzá kell 
járulnia a gyors gazdasági fellendüléshez;

5. úgy véli, hogy a szabályozási 
terhek csökkentésének, valamint a kkv-k és 
az önálló vállalkozók finanszírozáshoz 
való hozzáférésére vonatkozó szabályok 
egyszerűsítésének az európai kkv-kra 
vonatkozó jövőbeli stratégia sarokkövét 
kell képeznie, és döntően hozzá kell 
járulnia a gyors gazdasági fellendüléshez; 
ezért a kkv-k innovációs potenciáljának 
előmozdítása érdekében kéri az európai 
szabadalom gyors megvalósítását;

Or. en

Módosítás 77
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az adminisztratív 
terhek csökkentésén és a likviditáshoz 
jutásuk elősegítésén keresztül adjon 
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sürgős támogatást a vállalkozásoknak, 
különösen a kkv-knak; e tekintetben 
üdvözli a Bizottság által javasolt 
ideiglenes SURE kezdeményezést; 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat 
annak biztosítására, hogy alternatív 
finanszírozási lehetőségek, például 
hitelszövetkezetek és kockázatitőke-
befektetők álljanak a kkv-k 
rendelkezésére; kéri, hogy a helyreállítási 
terv keretében hozzanak létre 
kapacitásépítési programokat, amelyek 
célja a kkv-k, különösen a 
mikrovállalkozásnak minősülő kkv-k 
segítése abban, hogy hozzáigazítsák 
vállalkozásukat a Covid19 által sújtott 
piacokhoz;

Or. en

Módosítás 78
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat annak fontosságára, hogy 
a kkv-k megvalósítsák a digitális átállást, 
valamint fontolóra vegyék az ehhez 
kapcsolódó lehetőségeket és előnyöket, 
például a rugalmas munkaszervezési 
formákat, a fogyatékossággal élő emberek 
előtt megnyíló jobb lehetőségeket és a 
munka és a magánélet közötti jobb 
egyensúlyt; felszólítja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő egy távmunkára vonatkozó 
európai menetrendet egy olyan jogalkotási 
keret kidolgozása céljából, amely Unió-
szerte egyértelmű minimumszabályokat és 
feltételeket határoz meg a távmunkára, 
miközben támogatja az európai kkv-k 
termelékenységét és versenyképességét;

Or. en
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Módosítás 79
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a tisztességes 
verseny az egységes piac egyik alapelve; 
figyelmeztet arra, hogy a foglalkoztatás, a 
szociális biztonság és az adózási normák 
terén folyó negatív verseny, beleértve a 
mesterséges megállapodásokat is, éles 
ellentétben van a minőségen és a 
fenntartható fejlődésen alapuló 
tisztességes versennyel; hangsúlyozza, 
hogy a szociális dömping mindenekelőtt a 
munkavállalókat, a fogyasztókat és a 
jogkövető kkv-kat károsítja;

Or. en

Módosítás 80
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megemlíti azt a létfontosságú 
szerepet, amelyek a kkv-k és a szociális 
hatású befektetések tölthetnek be abban, 
hogy munkaerőpiaci hozzáférést és 
lehetőséget biztosítanak a 
fogyatékossággal élő emberek és a 
kiszolgáltatott kisebbségek számára, és 
fokozott támogatást kér azon vállalatok 
számára, amelyek szociális foglalkoztatást 
kínálnak, és szociális szolgáltatások vagy 
áruk biztosításán vagy szociális 
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értékláncok megteremtésén keresztül 
előmozdítják a szociális hatást a 
közösségeikben;

Or. en

Módosítás 81
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli, hogy a Bizottság kkv-
stratégiája foglalkozik az egyszerűsítéssel, 
amit az EU kkv-kkal kapcsolatos 
munkáját alátámasztó három pillér 
egyikének tekint; úgy véli, hogy a 
bürokrácia csökkentése fontos előfeltétele 
annak, hogy a gazdaság képes legyen 
helyreállni, innovációkat bevezetni és 
átállni egyebek mellett az éghajlati 
szempontból intelligens termelésre, ahogy 
az uniós vállalatok versenyképességének 
is előfeltétele;

Or. en

Módosítás 82
Anne Sander

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. szorgalmazza a szabályok 
eltörlését, továbbá azt, hogy elsőbbséget 
adjanak a gazdasági tevékenységek 
tényleges újrakezdésének, és ragaszkodik 
ahhoz, hogy a kkv-k a „válság utáni” 
egységes piac középpontjába kerüljenek; 
javasolja, hogy terjesszenek elő egy 
egységes piaci következetességi tervet, 
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amely erőteljesen arra összpontosít, hogy 
megkönnyítsék a kkv-k piacra jutását és a 
finanszírozási eszközökhöz való 
hozzáférését;

Or. en

Módosítás 83
Radan Kanev

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy tovább kell 
egyszerűsíteni a kkv-k és az önálló 
vállalkozók egységes piachoz való 
hozzáférésére vonatkozó szabályokat, 
valamint még inkább elő kell mozdítani a 
munkavállalói mobilitást, amely egyszerű 
szabályok mellett hozzáférhető a kkv-k 
számára, azonban elkerülve a 
munkavállalói jogokkal való visszaélés 
minden formáját és a munkakörülmények 
romlását;

Or. en

Módosítás 84
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. aggodalmának ad hangot a 
Bizottság harmonizált előírásokra 
vonatkozó új javaslata miatt, továbbá 
amiatt, hogy ezeket egyre nagyobb 
mértékben vonják be a technikai előírások 
kidolgozásának önkéntes rendszerébe; 
hangsúlyozza, hogy ez korlátozza az 
európai jogalkotási keretnek a piacon 
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megjelenő műszaki haladáshoz való 
alkalmazkodási képességét, ami viszont 
aláássa Európa azon képességét, hogy 
beillessze a műszaki tartalmat a 
nemzetközi szabványokba, és emiatt rontja 
az európai ipar és a kkv-k 
versenyképességét;

Or. en

Módosítás 85
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. úgy véli, hogy a digitalizáció 
rengeteg lehetőséget kínál a kkv-knak, és 
jelentősen javíthatja termelékenységüket, 
vállalkozásmenedzsmentjüket és ellenálló 
képességüket; úgy véli, hogy egy 
ambiciózus menetrendre van szükség az 
egységes piac digitális szempontjainak 
harmonizálásához és az e-kormányzati 
megoldások előmozdításához; 
szorgalmazza az eljárások és 
formanyomtatványok harmonizálását, ami 
hosszú távon segítséget nyújt a kkv-knak;

Or. en

Módosítás 86
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5b. emlékeztet arra, hogy a 
versenypolitika uniós szinten kerül 
érvényesítésre; kiemeli, hogy az egységes 
piacon a tisztességtelen verseny kárt okoz 
a jogkövető vállalkozásoknak, különösen 
a kkv-knak; kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy hozzanak hathatós 
intézkedéseket a – többek között a 
szociális, adóügyi és munkaügyi 
szabályozás kikerülésén alapuló – 
tisztességtelen verseny leküzdése céljából;

Or. en

Módosítás 87
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. hangsúlyozza, hogy a kkv-kat és az 
induló vállalkozásokat célzó politikák nem 
adhatnak lehetőséget a vállalkozások 
számára a meglévő szabályok kijátszására, 
a munkavállalók és a fogyasztók 
védelmének mérséklésére, illetve a 
vállalati csalások, bűncselekmények és 
postafiók-vállalatok jelentette kockázat 
növelésére; emlékeztet arra, hogy a 
Parlament ezzel kapcsolatban elutasította 
a Bizottság európai szolgáltatási e-
kártyára vonatkozó ellentmondásos 
javaslatát;

Or. en
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Módosítás 88
Stefania Zambelli

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket.

6. hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket.

Or. it

Módosítás 89
France Jamet

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 

6. felszólítja a tagállamokat, hogy 
támogassák a mesterséges intelligenciát, 
valamint a digitális jártasság, a fejlett 
digitális készségek és a fenntartható 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezéseket; hangsúlyozza, hogy 
előretekintő megközelítést kell alkalmazni 
a szakképzés és a készségfejlesztés, 
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megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket.

különösen a digitális készségek terén; 
hangsúlyozza, hogy prioritásként kell 
kezelni a készségek/képesítések és a 
munkaerő-piaci igények közötti 
eltéréseket.

Or. fr

Módosítás 90
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket.

6. felszólítja az EU-t, hogy koherens 
és rugalmas módon támogassa a digitális 
és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és az 
új foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket.

Or. en

Módosítás 91
Romana Tomc

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a 
szakképzés és a készségfejlesztés, 
különösen a digitális készségek terén; 
hangsúlyozza, hogy prioritásként kell 
kezelni a készségek/képesítések és a 
munkaerő-piaci igények közötti 
eltéréseket.

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy korszerűsíteni kell a 
szakképzés, a képzés és a készségfejlesztés 
rendszerét, különösen a digitális készségek 
terén; hangsúlyozza, hogy prioritásként 
kell kezelni a készségek/képesítések és a 
munkaerő-piaci igények közötti 
eltéréseket.

Or. sl

Módosítás 92
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
az intelligens átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
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készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket.

készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket.

Or. en

Módosítás 93
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket.

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő jövőbeli 
foglalkozások és ágazatok képesítéseihez 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a képesítések, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket. úgy ítéli meg, 
hogy egy kkv jó munka- és foglalkoztatási 
feltételeken alapuló, vonzó munkaadói 
imázsa fontos versenyelőny a képzett 
munkaerő felvétele szempontjából; 
hangsúlyozza a vállalati képzés és oktatás 
fontosságát;

Or. en

Módosítás 94
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket.

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás és a 
vidéki térségek fellendítését támogatni 
képes infrastruktúra létrehozása révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket.

Or. en

Módosítás 95
Radan Kanev

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a kkv-kra 
összpontosító digitális jártasság, a fejlett 
digitális készségek és a fenntartható, szén-
dioxid-semleges gazdaságra való átállásból 
eredő új foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
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és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket.

és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket.

Or. en

Módosítás 96
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket.

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható és méltányos, szén-dioxid-
semleges gazdaságra való átállásból eredő 
új foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket.

Or. el

Módosítás 97
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
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a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket.

a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, klímasemleges gazdaságra 
való átállásból eredő új foglalkozásokhoz 
és ágazatokhoz szükséges új készségek 
előmozdítását célzó átképzési és 
továbbképzési kezdeményezésekbe való 
beruházás révén; hangsúlyozza, hogy 
előretekintő megközelítést kell alkalmazni 
a szakképzés és a készségfejlesztés, 
különösen a digitális készségek terén; 
hangsúlyozza, hogy prioritásként kell 
kezelni a készségek/képesítések és a 
munkaerő-piaci igények közötti 
eltéréseket. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
egységes piacra való felkészítésében 
kiemelt szerepet játszik az üzleti 
ismereteket és készségeket erősítő 
vállalkozói oktatás és képzés;

Or. en

Módosítás 98
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet az 
emberközpontú és a méltóságon alapuló 
mesterséges intelligenciába, valamint a 
digitális jártasság, a fejlett digitális 
készségek és a fenntartható, szén-dioxid-
semleges gazdaságra való átállásból eredő 
új foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
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igények közötti eltéréseket. készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket. hangsúlyozza, 
hogy a polgárok bizalmának megszerzése 
érdekében tudatosítani kell a mesterséges 
intelligencián alapuló megoldásokban 
rejlő nagy lehetőségeket; rámutat arra, 
hogy kutatni kell a mesterséges 
intelligencia által kiváltott társadalmi 
változásokat;

Or. en

Módosítás 99
Jeroen Lenaers

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket.

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket; hangsúlyozza 
e tekintetben, hogy határokon átnyúló 
munkaerőpiac jobb kihasználásával át 
lehet hidalni a strukturális 
munkaerőhiányt;

Or. en



AM\1209858HU.docx 63/84 PE655.633v01-00

HU

Módosítás 100
Krzysztof Hetman

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket.

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket; szorgalmazza, 
hogy e kihívások kezelése érdekében a 
lehető legjobban használják fel az 
ESZA+-t;

Or. en

Módosítás 101
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális, a humán és a 
szociális készségek és a fenntartható, szén-
dioxid-semleges gazdaságra való átállásból 
eredő új foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
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szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket.

szükséges új készségek előmozdítását 
célzó egész életen át tartó tanulási, 
átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket; ezzel 
összefüggésben felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő, 
erősítsék meg és támogassák a 
tanulószerződéses gyakorlati képzést, 
elősegítendő a fiatalok tartós 
munkaerőpiaci beilleszkedését;

Or. fr

Módosítás 102
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket.

6. hangsúlyozza, hogy az olyan fejlett 
forradalmi technológiák, mint a 
blokklánc, a mesterséges intelligencia 
(MI), a felhőalapú és a nagy teljesítményű 
számítástechnika drámai módon 
fellendíthetik a kkv-k versenyképességét; 
felszólítja az EU-t, hogy támogassa a 
digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
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készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket.

Or. en

Módosítás 103
Anne Sander

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket.

6. felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
a digitális és zöld átmenetet a mesterséges 
intelligenciába, valamint a digitális 
jártasság, a fejlett digitális készségek és a 
fenntartható, szén-dioxid-semleges 
gazdaságra való átállásból eredő új 
foglalkozásokhoz és ágazatokhoz 
szükséges új készségek előmozdítását 
célzó átképzési és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházás révén; 
hangsúlyozza, hogy előretekintő 
megközelítést kell alkalmazni a szakképzés 
és a készségfejlesztés, különösen a digitális 
készségek terén; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a 
készségek/képesítések és a munkaerő-piaci 
igények közötti eltéréseket; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy figyelemmel 
kísérjék a kkv-k digitális átállását, 
különösen az immateriális beruházások és 
a kiberbiztonság megerősítése terén;

Or. en

Módosítás 104
Stefania Zambelli

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. elismeri, hogy a kkv-k jelentik az 
európai ipari szerkezet magvát, ezért 
nélkülözhetetlenek a nagyipar termelési 
láncában. E tekintetben alapvetőnek tartja 
a kkv-k által az európai foglalkoztatás 
garantálásában játszott szerepet, ezért 
elismeri, hogy a tagállamok közötti szoros 
együttműködés fontos eleme a 
foglalkoztatást ösztönző adókedvezmények 
alkalmazásának megkönnyítésének;

Or. it

Módosítás 105
Leila Chaibi

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékeztet arra, hogy számos 
nagyvállalat, különösen az öt technológiai 
óriásvállalat (GAFAM), a gyógyszeripar 
és a nagykereskedelem hasznot húzott a 
Covid19-válságból, és rendkívüli 
nyereségeket könyvelhetett el; 
hangsúlyozza, hogy ezeknek a 
nagyvállalatoknak szolidáris 
hozzájárulást kell nyújtaniuk a 
nehézségekkel küzdő kkv-k számára; 
kitart amellett, hogy véget kell vetni a 
nagyvállalatok kkv-kkal és 
mikrovállalkozásokkal szembeni 
késedelmes fizetésének, elkerülendő a 
likviditási hiányokat, amelyek 
veszélyeztetik a munkahelyeket; kéri, hogy 
írják elő a tőzsdén jegyzett társaságok 
számára a nekik beszállító kkv-kkal és 
mikrovállalkozásokkal szemben fennálló 
adósságaik összegének és a késedelmi 
napok átlagos számának közzétételét; 
támogatja a késedelem napjai után 
automatikusan alkalmazandó szankciók 
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bevezetését.

Or. fr

Módosítás 106
Jeroen Lenaers

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy az Egyesült 
Királyság kilépése az Európai Unióból 
negatívan érintette az az uniós kkv-kat, 
különösen azokat, akik mindennapi üzleti 
tevékenységet folytatnak az Egyesült 
Királysággal; hangsúlyozza, hogy az 
Egyesült Királysággal kötött új 
partnerségnek különös figyelmet kell 
fordítania a kkv-k sajátos helyzetére, és 
felszólítja az EU-t és az Egyesült 
Királyságot, hogy a kkv-k esetében a 
további adminisztratív terhek elkerülése 
érdekében dolgozzanak a követelmények 
és a vámeljárások egyszerűsítésén, és 
bátorítja a feleket a kkv kapcsolattartó 
pontok létrehozására;

Or. en

Módosítás 107
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy az új európai kkv-
stratégia csak integrált stratégiai tervezés 
révén lehet sikeres, az európai szereplők, 
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a regionális és helyi intézmények, az ipari 
klaszterek, a szociális partnerek, az 
egyetemek és a kutatócsoportok 
erőforrásainak egyesítésével; 
hangsúlyozza, ezzel összefüggésben a 
támogatási struktúrák, mint például a 
kkv-hálózatok, egyablakos ügyintézési 
pontok, a regionális fejlesztési 
ügynökségek, az innovációs klaszterek és 
az induló vállalkozások számára nyújtott 
tanácsadás fontosságát, a helyi és 
regionális értékláncok létrehozása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 108
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa az európai kkv-stratégia, a 
körforgásos gazdaságra irányuló új 
cselekvési terv, az aktualizált európai 
készségfejlesztési program és az európai 
iparstratégia célkitűzései közötti kiegészítő 
jelleget, hogy garantálja a kkv-k 
fennmaradását és fejlődését a Covid19-
válság során, és ezzel fellépjen a növekvő 
munkanélküliségi ráta ellen, különösen 
súlyosan érintett ágazatokban, például a 
turizmusban és a vendéglátásban;

Or. en

Módosítás 109
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, 
hogy programot indít a „digitális 
önkéntesek” számára, amely lehetővé 
teszi, hogy a képzett fiatalok és a 
tapasztalt vezetők megosszák digitális 
kompetenciáikat a hagyományos 
vállalkozásokkal;

Or. en

Módosítás 110
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi, hogy az európai 
oktatási rendszerekben már egy korai 
szinten célzott készségeket és 
kompetenciákat kell kialakítani, hogy 
erősítsék a fiatalok körében a vállalkozói 
szemléletet, és előmozdítsák az új kkv-k 
folyamatos fejődését; kéri, hogy 
rendeljenek további erőforrásokat a 
vállalkozói képzés előmozdítására, és 
annak biztosítására ösztönzi a 
tagállamokat, hogy a nemzeti oktatási 
rendszerek igyekezzenek 
vállalkozásalapítási és -irányítási 
készségekkel felruházni a fiatal 
végzősöket;

Or. en

Módosítás 111
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a helyreállítási 
folyamat középpontjában az uniós 
vállalkozók fognak állni, és hangsúlyozza, 
hogy a vállalkozói szellem előmozdítása a 
társadalmi befogadás, az intelligens, 
fenntartható és inkluzív gazdasági 
növekedés és a versenyképesség fő 
mozgatórugója; felszólítja a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy erősítsék meg és 
támogassák a vállalkozói szellemet és 
készséget, és segítsék elő az új üzleti 
modellek kialakítását a kkv-k számára;

Or. en

Módosítás 112
Anne Sander

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a vállalkozások 
támogatása elengedhetetlen ahhoz, hogy 
minden tevékenységi szektorban kezeljék 
az igényeket, továbbá hogy a 
hagyományos kkv-kat minden eddiginél 
nagyobb mértékben kell támogatni, ahogy 
az innovatívabb vállalkozásokat is; 
hangsúlyozza, hogy a kkv-k számára 
biztosítani kell a tisztességes versenyt az 
európai online környezetben, különösen a 
digitális szolgáltatásokról szóló jövőbeli 
jogszabályon keresztül;

Or. en

Módosítás 113
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
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Marc Angel, Marianne Vind

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. felszólítja a Bizottságot, hogy 
tegyen javaslatot a digitális gazdaságban a 
tisztességes munka- és foglalkoztatási 
feltételekről szóló irányelvre, amely 
foglalkozik a távmunkával is;

Or. en

Módosítás 114
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy az olyan 
területeken, mint a mesterséges 
intelligencia és a kiberbiztonság, a 
túlzottan részletes jogalkotás azzal a 
kockázattal jár, hogy túlzottan 
bürokratikus és bonyolult jogszabályt hoz 
létre az egységes piacon működő kkv-k 
számára; kéri, hogy egy elveken alapuló 
és technológiasemleges jogalkotási keretre 
helyezzék át a hangsúlyt, amely elősegíti a 
piac fejlődését;

Or. en

Módosítás 115
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy ösztönözzék és 
támogassák a nők vállalkozói 
tevékenységét, különösen a 
finanszírozáshoz vagy a képzéshez való 
könnyebb hozzáférés révén, valamint 
biztosítva a munka és a magánélet közötti 
megfelelőbb egyensúlyt.

Or. fr

Módosítás 116
Anne Sander

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. hangsúlyozza a vállalkozói 
készségek előmozdításának fontosságát, a 
nők és a fiatalok körében is;

Or. en

Módosítás 117
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy a Covid19-
világjárvány rámutatott a digitális 
megoldások, különösen a távmunka 
fontosságára, továbbá arra, hogy európai 
szinten közös minimumszabályokat kell 
kialakítani ebben a helyzetben a 
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munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelme érdekében; 
megjegyzi, hogy a távmunka olyan 
lehetőségeket kínál, mint a munka és a 
magánélet közötti egyensúly javítása, a 
napi ingázásból származó szén-dioxid-
kibocsátás csökkenése és a 
fogyatékossággal élő személyek 
foglalkoztatási lehetőségeinek javítása, 
ugyanakkor a munkavállalók mentális 
jóllétével kapcsolatos kockázatok, 
valamint a társadalmi, szakmai és digitális 
szakadékkal kapcsolatos általános 
problémák is felmerülnek;

Or. en

Módosítás 118
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza a kkv-barát 
jogalkotási környezet fontosságát; felkéri 
a Bizottságot a „kkv-teszt” szigorú 
alkalmazására, amely segít érvényesíteni a 
fontos „gondolkozz először kicsiben” 
elvet; támogatja a Bizottság tervét, hogy 
egy uniós kkv-követet nevez ki a kkv-khoz 
kapcsolódó kérdések kezelése és a 
megoldások elősegítése céljából;

Or. en

Módosítás 119
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6b. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
jövőbeli Európai Szociális Alap Pluszt és 
az új lehetőségeket használják fel arra, 
hogy az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból az intelligens szakosodáshoz, az 
ipari átálláshoz és a vállalkozói 
szellemhez szükséges készségek 
fejlesztésébe fektetnek be;

Or. en

Módosítás 120
Anne Sander

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy erősítsék a kkv-k, a kutatóintézetek, 
az egyetemek és az oktatási szektor közötti 
szinergikus hatásokat annak biztosítása 
érdekében, hogy a készségek 
megfeleljenek a munkaerőpiaci 
igényeknek;

Or. en

Módosítás 121
Stefania Zambelli

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. kiemelt kérdésnek tekinti annak 
elkerülését, hogy a kkv-k székhelyeiket 
kedvezőbb adórendszerű tagállamokba 
helyezzék át.
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Or. it

Módosítás 122
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. javasolja, hogy erősítsék meg a 
kkv-kra összpontosító sikeres 
kezdeményezések és a bevált gyakorlatok 
tagállamok közötti cseréjét; javasolja 
továbbá az innovatív, áttörő jelentőségű 
technológiákat kifejlesztő kkv-k közötti 
csere platformjainak kialakítását;

Or. en

Módosítás 123
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. hangsúlyozza, hogy az európai 
készségfejlesztési programba be kell 
illeszteni egy kkv-kra vonatkozó külön 
elemet;

Or. en

Módosítás 124
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6d. felszólítja a Bizottságot, hogy 
vezesse be az európai 
társadalombiztosítási nyilvántartást és az 
európai társadalombiztosítási azonosító 
jelet, hogy jogbiztonságot teremtsen a 
munkavállalók számára, és elősegítse a 
vállalkozások, különösen a kkv-k 
munkáját azzal, hogy határokon átnyúló 
szolgáltatásokat nyújt, miközben 
hatékonyan ellenőrzi az alvállalkozói 
gyakorlatokat, és fellép a szociális 
csalással szemben; ezzel összefüggésben 
sürgeti a tagállamokat, hogy biztosítsák az 
uniós jog megfelelő végrehajtását és 
érvényesítését a munkavállalók szabad 
mozgásának és szociális védelmének, 
valamint a határokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtásnak az elősegítése 
érdekében, biztosítva ezzel az egyenlő 
versenyfeltételeket az egységes piacon;

Or. en

Módosítás 125
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. hangsúlyozza, hogy a fejlődésük 
számára kedvező környezet 
megteremtésével támogatni kell a szociális 
és szolidaritáson alapuló vállalkozásokat; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak és a 
tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a 
szociális és szolidaritáson alapuló 
vállalkozások alapítását;

Or. en
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Módosítás 126
Anne Sander

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. kéri, hogy a kkv-stratégia biztosítsa 
a finanszírozási eszközökhöz való 
egyszerű hozzáférést, és teremtsen 
alkalmas eszközöket a nagyon kis 
projektek számára (az európai közösségi 
finanszírozásra vonatkozó közös 
szabályok, a kockázati tőkére vonatkozó 
közös versenyszabályok, szociális 
gazdaság, kereskedelem, szolgáltatások 
stb.);

Or. en

Módosítás 127
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. üdvözli a Bizottság által a 
munkahelyek megőrzése terén a SURE 
programon keresztül biztosított pénzügyi 
könnyítést, és úgy véli, hogy az európai 
munkanélküliségi viszontbiztosítási 
rendszer egy további eszköz lehet a 
körforgásos, klímasemleges és digitális 
gazdaságra való méltányos átállás 
véghezvitelére, és hozzájárulhat az 
európai gazdaság és különösen az európai 
kkv-k ellenálló képességéhez; várja a von 
der Leyen bizottsági elnök által e 
tekintetben bejelentett bizottsági 
javaslatot;
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Or. en

Módosítás 128
Anne Sander

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. hangsúlyozza, hogy az uniós 
jogszabályoknak kkv-barát szabályoknak 
kell lenniük; rámutat arra, hogy minden 
hatásvizsgálatban meg kell erősíteni a 
kkv-k dimenziójának vizsgálatát, és a 
hatásvizsgálati szakaszban – a 
„gondolkozz először kicsiben” elv melletti 
teljes elkötelezettséggel – fontolóra kell 
venni egy kötelező kkv-teszt elvégzését, és 
értékelni kell a gazdasági hatást, beleértve 
a kkv-kra vonatkozó jogalkotási 
javaslatok megfelelési költségét is;

Or. en

Módosítás 129
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. felkéri a Bizottságot annak 
mérlegelésére, hogy egyablakos 
ügyintézést hozzon létre a kkv-k 
nemzetközi színtérre lépésének 
támogatása érdekében, például azáltal, 
hogy tájékoztatást ad a forrásokról, és 
támogatja az innovatív üzleti termékek 
technikai megvalósíthatósági 
tanulmányait, továbbá más releváns 
információkat nyújt a nemzetközi 
színtérre való kilépésről;
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Or. en

Módosítás 130
Anne Sander

Véleménytervezet
6 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6f. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
számára hozzáférést kell biztosítani a 
közbeszerzési eljárásokhoz, mivel a 
közbeszerzés ösztönzi a helyreállítás 
fellendítését; hangsúlyozza, hogy e cél 
érdekében fel kell lépni a tisztességtelen 
kiválasztási kritériumokkal szemben;

Or. en

Módosítás 131
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Johan Danielsson

Véleménytervezet
6 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6f. követeli a bérek terén az életkoron 
vagy nemen alapuló megkülönböztetés 
felszámolását és annak biztosítását, hogy 
– a nemzeti joggal és gyakorlatokkal 
összhangban – minden munkavállaló 
jogosult legyen a tisztességes bérekre, 
vagy kollektív szerződéseken, vagy pedig a 
jogszabályban meghatározott 
minimálbéren keresztül;

Or. en



PE655.633v01-00 80/84 AM\1209858HU.docx

HU

Módosítás 132
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Johan Danielsson

Véleménytervezet
6 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6g. hangsúlyozza, hogy a kkv-knak is 
hozzá kell járulniuk a munkaerőpiacon a 
nemek közötti foglalkoztatási, bér- és 
nyugdíjszakadék megszüntetéséhez, 
egyebek mellett azáltal, hogy biztosítják 
vagy támogatják a gyermekgondozási 
létesítményeket, a gondozási szabadságot, 
a gondozók esetében a rugalmas 
munkaidőt, valamint garantálják az 
azonos munkáért járó azonos fizetést és a 
fizetések átláthatóságát;

Or. en

Módosítás 133
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Véleménytervezet
6 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6h. hangsúlyozza, hogy a kkv-k fontos 
szerepet játszanak a környezeti, 
társadalmi és gazdasági szempontból 
fenntartható növekedés biztosításában; 
ezért szorgalmazza a vállalati társadalmi 
felelősségvállalására vonatkozó szabályok 
bevezetését, összhangban az európai zöld 
megállapodás, a szociális jogok európai 
pillére és a fenntartható fejlődési célok 
elveivel és célkitűzéseivel;
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Or. en

Módosítás 134
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Véleménytervezet
6 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6i. felhívja a kkv-kat, hogy tegyenek 
eleget környezeti és társadalmi 
felelősségvállalásuknak, és proaktív 
intézkedések útján ismerjék fel és 
akadályozzák meg az emberi vagy a 
környezeti jogok megsértését, a korrupciót 
és az adókikerülést, többek között 
leányvállalataikban és a kapcsolódó 
szállítói láncokban is; rámutat arra, hogy 
a munkaszervezés, az esélyegyenlőség és a 
társadalmi befogadás, a 
megkülönböztetésmentességre vonatkozó 
intézkedések, a megfelelő átláthatósági 
normák, a megbízható 
elszámoltathatósági mechanizmusok és az 
élethosszig tartó tanulás és képzés e 
tekintetben kulcsfontosságúak;

Or. en

Módosítás 135
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Véleménytervezet
6 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6j. felhívja a Bizottságot, hogy ismerje 



PE655.633v01-00 82/84 AM\1209858HU.docx

HU

el, mozdítsa elő és védje az inkluzív kkv-
kat annak érdekében, hogy tartós 
munkahelyeket hozzanak létre a 
munkaerőpiacon jelen lévő, 
fogyatékossággal élő személyek számára 
rámutat arra, hogy a szociális gazdaság 
vállalkozásaiban és szervezeteiben 
lehetőségek rejlenek a fogyatékossággal 
élő személyek munkaerőpiaci 
integrációjának elősegítése tekintetében; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
célzott támogatást nyújtsanak az Európai 
Szociális Alapból a szociális gazdaság 
számára; emlékeztet arra, hogy a 
veszélyeztetett csoportok által működtetett 
kkv-knak nehezebb finanszírozáshoz 
jutniuk, és célzott támogatásra van 
szükségük;

Or. en

Módosítás 136
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Véleménytervezet
6 k bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6k. rámutat a szociális és 
szolidaritáson alapuló gazdaság 
fontosságára, amely több mint 14 millió 
embernek biztosít foglalkoztatást, akik a 
munkavállalók mintegy 6,5%-át képviselik 
az EU-ban; rámutat arra, hogy az EU-ban 
működő 2 millió szociális és szolidaritáson 
alapuló gazdasági vállalkozás, amelyek az 
Unióban lévő vállalkozások 2%-át 
képviselik, ellenállóképesnek bizonyultak 
a válság idején;

Or. en
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Módosítás 137
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Véleménytervezet
6 l bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6l. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat a kkv-kat érintő 
finanszírozási eszközök jobb 
összehangolására;

Or. en

Módosítás 138
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Véleménytervezet
6 m bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6m. úgy véli, hogy a kkv-kkal 
kapcsolatos adópolitikának támogatnia 
kell a fenntartható fejlődést és a jó 
minőségű munkahelyek létrehozását;

Or. en

Módosítás 139
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Véleménytervezet
6 n bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6n. felhívja a tagállamokat aktív 
munkaerő-piaci szakpolitikák 
kialakítására, a kutatás és az innováció 
előmozdítására, illetve jó minőségű 
közszolgáltatások és infrastruktúrák 
biztosítására, a magánszektor kkv-kba 
történő befektetéseinek ösztönzése céljából 
is;

Or. en

Módosítás 140
Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson

Véleménytervezet
6 o bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6o. emlékeztet annak fontosságára, 
hogy európai és nemzeti szinten aktívan 
támogassák a női vállalkozókat, mivel a 
nők az egyik olyan csoport, akik a 
legjobban megszenvedik a Covid19-
válságot.

Or. en


