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Módosítás 1
Ivan Štefanec, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, Isabel Benjumea 
Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol

Véleménytervezet
1 a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. mivel a kkv-k alkotják az európai 
gazdaság gerincét, és az uniós 
vállalkozások 99%-át teszik ki;

Or. en

Módosítás 2
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. mivel az európai kkv-k a létüket 
fenyegető Covid19-válság miatt jelenleg 
példa nélküli kihívásokkal néznek 
szembe;

Or. en

Módosítás 3
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Véleménytervezet
1 c preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1c. mivel eddig a kkv-k mindössze 
17%-a építette be sikeresen a digitális 
technológiát vállalkozásába, és a 
digitalizáció döntő fontosságú az erőteljes 
gazdasági növekedés és a belső piacon 
való munkahelyteremtés szempontjából;

Or. en

Módosítás 4
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Véleménytervezet
1 d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. mivel a kkv-k 78%-a szerint az 
adminisztratív költségek jelentik a jövőbeli 
növekedésük egyik legfőbb akadályát;

Or. en

Módosítás 5
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a kkv-stratégiát, és egyetért 
a Bizottsággal abban, hogy a kkv-k 
alapvető fontosságúak az európai 
gazdaság számára

1. határozottan üdvözli a kkv-
stratégiát, és egyetért a Bizottsággal abban, 
hogy a kkv-k az európai gazdaság gerincét 
képezik, és alapvető fontosságúak a 
gazdasági növekedéshez és a 
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munkahelyteremtéshez, valamint az erős 
és jól működő belső piachoz; ösztönzi a 
Bizottságot, hogy mielőbb tegyen további 
kezdeményezéseket az uniós kkv-k 
megfelelő támogatására azzal a céllal, 
hogy kezelje mind a válság rövid távú 
következményeit, mind pedig az olyan 
hosszú távú kihívásokat, mint a 
digitalizáció és a fenntarthatóbb belső 
piacra való átállás;

Or. en

Módosítás 6
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a kkv-stratégiát, és egyetért 
a Bizottsággal abban, hogy a kkv-k 
alapvető fontosságúak az európai gazdaság 
számára;

1. üdvözli a kkv-stratégiát, és egyetért 
a Bizottsággal abban, hogy a kkv-k 
alapvető fontosságúak az európai gazdaság 
számára, mivel központi szerepet játszanak 
a gazdasági fellendülésben, valamint az 
EU digitális és fenntartható átállásában; 
hangsúlyozza, hogy ennek együtt kell 
járnia az ipari stratégiával; megjegyzi, 
hogy azt a Covid19-válság előtt fogadták 
el; ezért felhívja a Bizottságot, hogy a 
válságból és a gazdaságélénkítési 
csomagból levont tanulságok fényében 
értékelje újra a stratégiát, és szükség 
esetén mihamarabb vizsgálja felül azt;

Or. en

Módosítás 7
Marcel Kolaja

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a kkv-stratégiát, és egyetért 
a Bizottsággal abban, hogy a kkv-k 
alapvető fontosságúak az európai gazdaság 
számára;

1. üdvözli a kkv-stratégiát, és egyetért 
a Bizottsággal abban, hogy a kkv-k 
alapvető fontosságúak az európai gazdaság 
számára, és központi szerepet játszanak az 
uniós gazdaság zöld és digitális 
átállásában, összhangban az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseivel és az EU 
Párizsi Megállapodás szerinti 
kötelezettségvállalásával; ragaszkodik 
ahhoz, hogy a fenntarthatóság maradjon 
a vonatkozó uniós programok fő 
célkitűzései között annak érdekében, hogy 
a kkv-k kihasználhassák a zöld átállás 
előnyeit a versenyképesség, a 
költségcsökkentés és a munkahelyteremtés 
tekintetében; e tekintetben hangsúlyozza, 
hogy a kkv-barát környezet előmozdítása 
érdekében növelni kell a pénzügyi 
költségvetést, és megismétli a többéves 
pénzügyi keret egységes piacra vonatkozó 
programja keretében képviselt 
álláspontját, amely szerint meg kell 
kétszerezni a COSME számára 
elkülönített összeget;

Or. en

Módosítás 8
Salvatore De Meo

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a kkv-stratégiát, és egyetért 
a Bizottsággal abban, hogy a kkv-k 
alapvető fontosságúak az európai gazdaság 
számára;

1. üdvözli a kkv-stratégiát, és egyetért 
a Bizottsággal abban, hogy a kkv-k 
alapvető fontosságúak az európai gazdaság 
számára, és ezért is úgy véli, hogy a kkv-k 
jelenlegi meghatározása megfelelő;

Or. it
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Módosítás 9
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kkv-stratégia 
végrehajtásának arra kell összpontosítania, 
hogy támogassa a kkv-kat létük 
fenntartásában, mivel a Covid19-válság 
sokkot okozott számos kkv-nak és az 
európaiak mindennapi életében betöltött 
szerepüknek;

2. hangsúlyozza, hogy a kkv-stratégia 
végrehajtásának arra kell összpontosítania, 
hogy támogassa a kkv-kat és reagáljon a 
Covid19-re; a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokat alapvető eszköznek 
kell tekinteni a Covid19 utáni átállás 
során;

Or. en

Módosítás 10
Salvatore De Meo

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kkv-stratégia 
végrehajtásának arra kell összpontosítania, 
hogy támogassa a kkv-kat létük 
fenntartásában, mivel a Covid19-válság 
sokkot okozott számos kkv-nak és az 
európaiak mindennapi életében betöltött 
szerepüknek;

2. hangsúlyozza, hogy a stratégia 
egyáltalán nem említi a Covid19-et, 
valamint a mikro- és kisvállalkozások előtt 
álló vészhelyzetet. E tekintetben 
helyénvalónak tűnik a stratégia 
felülvizsgálata, figyelembe véve a 
világjárvány európai kkv-kra gyakorolt 
hatásait; hangsúlyozza, hogy a kkv-
stratégia végrehajtásának arra kell 
összpontosítania, hogy támogassa a kkv-
kat létük fenntartásában, mivel a Covid19-
válság sokkot okozott számos kkv-nak és 
az európaiak mindennapi életében betöltött 
szerepüknek;

Or. it
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Módosítás 11
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kkv-stratégia 
végrehajtásának arra kell összpontosítania, 
hogy támogassa a kkv-kat létük 
fenntartásában, mivel a Covid19-válság 
sokkot okozott számos kkv-nak és az 
európaiak mindennapi életében betöltött 
szerepüknek;

2. hangsúlyozza, hogy a Covid19-
válság sokkot okozott számos kkv-nak és 
az európaiak mindennapi életében 
betöltött szerepüknek, ami számos esetben 
veszélybe sodorta létüket; hangsúlyozza, 
hogy a kkv-stratégia végrehajtásának 
nemcsak a mikro-, kis- és 
középvállalkozások támogatására kell 
összpontosítania a bezárások megelőzése, 
létük és üzletmenet-folytonosságuk 
megőrzése, ellenálló képességük 
előmozdítása érdekében, hanem a 
megzavart ellátási láncok értékelésére és 
helyreállítására is az ipari 
ökoszisztémákba való integrációjuk 
ösztönzése és a növekedési lehetőségek 
megragadása érdekében; emlékeztet arra, 
hogy a kkv-k már a válság előtt is 
nehézségekkel szembesültek, különösen a 
finanszírozáshoz, az információhoz és a 
piacokhoz való hozzáférés tekintetében; 
hangsúlyozza ezért egy ambiciózus 
stratégia elfogadásának fontosságát 
annak biztosítása érdekében, hogy a kkv-k 
felépülhessenek és fokozhassák 
tevékenységeiket;

Or. en

Módosítás 12
Marcel Kolaja

Véleménytervezet
2 bekezdés



PE655.651v01-00 10/52 AM\1210004HU.docx

HU

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kkv-stratégia 
végrehajtásának arra kell összpontosítania, 
hogy támogassa a kkv-kat létük 
fenntartásában, mivel a Covid19-válság 
sokkot okozott számos kkv-nak és az 
európaiak mindennapi életében betöltött 
szerepüknek;

2. hangsúlyozza, hogy a kkv-stratégia 
végrehajtásának arra kell összpontosítania, 
hogy támogassa a kkv-kat létük 
fenntartásában, a támogató szabályozási 
környezetet, valamint a fokozott 
tanácsadási és műszaki támogatás 
megteremtésével, az innovatív és 
fenntartható megoldások további 
előmozdítása mellett; felszólít arra, hogy a 
lehető legnagyobb mértékben könnyítsék 
meg a finanszírozáshoz való 
hozzáférésüket, beleértve a kutatási-
fejlesztési alapokhoz való könnyű 
hozzáférést, és biztosítsanak fokozott 
műszaki támogatást, például megerősített 
egyablakos ügyintézés, valamint 
egyszerűsített és könnyen hozzáférhető 
szabályozási és adminisztratív eljárások 
formájában, a zöld és digitális átállás 
felgyorsítása és – többek között előnyös 
kölcsönök vagy bankgaranciák 
formájában való – kihasználása 
érdekében, mivel a Covid19-válság sokkot 
okozott számos kkv-nak és az európaiak 
mindennapi életében betöltött szerepüknek;

Or. en

Módosítás 13
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kkv-stratégia 
végrehajtásának arra kell összpontosítania, 
hogy támogassa a kkv-kat létük 
fenntartásában, mivel a Covid19-válság 
sokkot okozott számos kkv-nak és az 

2. hangsúlyozza, hogy a kkv-stratégia 
végrehajtásának elsősorban arra kell 
összpontosítania, hogy támogassa a kkv-
kat létük fenntartásában, törekedve teljes 
körű fellendülésükre és növekedésükre, 
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európaiak mindennapi életében betöltött 
szerepüknek;

mivel a Covid19-válság sokkot okozott 
számos kkv-nak és az európaiak 
mindennapi életében betöltött 
kulcsfontosságú szerepüknek; 
hangsúlyozza, hogy intézkedéseket kell 
hozni a kkv-k léptékváltásának 
támogatására és határokon átnyúló 
tevékenységeik fokozására is annak 
érdekében, hogy a belső piac előnyeiből a 
legnagyobb mértékben részesüljenek; 
emlékeztet arra, hogy további 
intézkedéseket kell hozni annak 
érdekében, hogy megvédjék a kkv-kat a 
harmadik országok globális szereplői által 
támasztott tisztességtelen versenytől;

Or. en

Módosítás 14
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli, hogy a határokon átnyúló 
régiókban működő kkv-kat a Covid19-
válság miatt súlyosabban érintik a belső 
határok lezárásai, és hogy az EU belső 
piacát a lehető leghamarabb ismét teljes 
mértékben működőképessé kell tenni; 
hangsúlyozza, hogy válság idején 
garantálni kell az alapvető áruk és 
szolgáltatások szabad mozgását a belső 
piacon; felhívja a Bizottságot, hogy 
sürgősen javasoljon új állandó eszközöket 
a belső piacon egy esetleges második 
válság esetén keletkező zavar elkerülése 
érdekében, és vegye figyelembe a kkv-k 
sajátos szükségleteit;

Or. en
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Módosítás 15
Jordi Cañas

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a kkv-stratégiának 
együtt kell járnia az európai ipari 
stratégiával annak érdekében, hogy 
könnyebbé váljon olyan új szakpolitikai 
intézkedések elfogadása, amelyek 
előmozdítják a kkv-k nemzetközivé válását 
és biztosítják teljes körű részvételüket, 
miközben előmozdítják a gazdasági 
növekedést és a munkahelyteremtést az 
egységes piacon;

Or. en

Módosítás 16
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy a kkv-k létének 
fenntartása már a tagállamok egyedi 
politikáinak tárgyát képezi, amelyek közül 
sokat a Bizottság állami támogatásként 
már jóváhagyott, ezért a stratégia 
végrehajtásának kiegészítő intézkedésnek 
kell lennie, és figyelembe kell vennie azt a 
sokkot, amelyet a Covid19-válság okozott 
számos kkv-nak, ezért a közeljövőben nem 
szabad új terheket róni az ágazatra;

Or. en

Módosítás 17
Salvatore De Meo
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Véleménytervezet
2 a bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2a. üdvözli, hogy az Európai Bizottság 
által azonosított intézkedések közé 
beépítenek a mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára kedvező 
környezet megteremtését célzó 
intézkedéseket is. A hagyományos 
kézműves vállalkozások – amelyek 
némelyike a kihalás veszélyének van 
kitéve – generációváltásának előmozdítása 
nemcsak az önvállalkozás ösztönzésének, 
hanem Európa saját ismeretanyaga, 
hagyományai és kézművessége 
előmozdításának is hatékony módja lehet. 
Hasznos lenne ösztönzőket biztosítani 
olyan generációkon átívelő projektek 
számára, amelyek a fiataloknak a képzési 
út végén történő bevonása révén képesek 
ötvözni a kézműves mesterek 
hagyományát a digitalizációval;

Or. it

Módosítás 18
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
támogatásához javítani kell a 
finanszírozáshoz és a likviditáshoz való 
hozzáférést, és hogy a nemzeti 
intézkedésekkel együtt uniós forrásokra is 
szükség van ahhoz, hogy a vállalatok 
áthidalhassák a válság által okozott 
likviditási réseket; kiemeli, hogy a kkv-
knak támogatásra van szükségük a 
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bevételkiesés kompenzálásához, az 
állandó költségek finanszírozásához és a 
csődök elkerüléséhez; felszólít a kkv-k 
különböző pénzügyi forrásokhoz való 
hozzáférésének támogatására annak 
érdekében, hogy ne csak a 
bankrendszertől függjenek, hanem 
mérlegeljék más eszközök, például a 
magántőke és a közösségi finanszírozás 
igénybevételét is;

Or. en

Módosítás 19
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. felszólít a kkv-k belső piacon belüli 
támogatását célzó valamennyi pénzügyi 
eszköz szinkronizálására; kitart amellett, 
hogy a következő többéves pénzügyi 
keretnek tartalmaznia kell a kkv-k 
versenyképessége, fejlődése és a válsággal 
szembeni ellenálló képessége 
szempontjából döntő fontosságú 
programokat, és garantálnia kell az ezek 
támogatásához szükséges finanszírozási 
szintet; a Covid19 támogatási 
rendszereket a különböző érintett 
ágazatok kihívásainak kezelése és az 
uniós finanszírozás nemzeti és regionális 
kezdeményezésekkel való összehangolása 
érdekében testre kell szabni; a 
helyreállítási finanszírozásnak 
foglalkoznia kell azokkal a 
többletköltségekkel is, amelyekkel 
különösen a kkv-knak kell 
szembenézniük, amikor a válság alatt és 
után betartják a kiegészítő biztonsági 
szabályokat; az Európai Beruházási 
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Banknak továbbra is támogatnia kell a 
kkv-kat, különösen a fenntartható 
finanszírozási megközelítés részeként;

Or. en

Módosítás 20
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a kkv-kra a lehető 
legkisebb terhet kell róni, és arra ösztönzi 
a Bizottságot, hogy alkalmazzon határozott 
végrehajtási intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy az egységes 
piac valamennyi vállalkozás és fogyasztó 
javát szolgálja, valamint hogy küzdjön a 
túlszabályozás és más szabályozási 
korlátozások ellen;

3. megjegyzi, hogy a mikro-, kis- és 
középvállalkozásoknak arányos 
kötelezettségekkel kell szembenézniük, 
figyelembe véve sajátosságaikat és ágazati 
jellemzőiket; emlékeztet arra, hogy a kkv-
teszt hasznos eszköz lehet e tekintetben; 
ösztönzi a Bizottságot, hogy alkalmazzon 
határozott végrehajtási intézkedéseket a 
piac széttöredezettségének korlátozása, a 
szociális és fiskális dömping kezelése, az 
indokolatlan piaci akadályok felszámolása 
és az egyenlő versenyfeltételek biztosítása, 
illetve egy olyan tisztességes egységes piac 
érdekében, amely valamennyi vállalkozás 
és fogyasztó javát szolgálja;

Or. en

Módosítás 21
Marcel Kolaja

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a kkv-kra a lehető 
legkisebb terhet kell róni, és arra ösztönzi 
a Bizottságot, hogy alkalmazzon határozott 

3. kitart amellett, hogy az uniós 
szabályozási keret végrehajtása során a 
kkv-knak célzott – azaz műszaki, 
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végrehajtási intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy az egységes 
piac valamennyi vállalkozás és fogyasztó 
javát szolgálja, valamint hogy küzdjön a 
túlszabályozás és más szabályozási 
korlátozások ellen;

adminisztratív és készségfejlesztési – 
támogatásban kell részesülniük az 
egységes piaci szabályoknak való 
megfelelés biztosítása érdekében, 
miközben az adminisztratív terheket a 
minimálisra kell csökkenteni, ideértve az 
agresszív szabadalmi pereskedés veszélyét 
is; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
alkalmazzon határozott végrehajtási 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az egységes piac 
valamennyi vállalkozás és fogyasztó javát 
szolgálja; e tekintetben kéri, hogy a 
Bizottság fordítson különös figyelmet a 
belső piacon belüli tisztességtelen piaci 
gyakorlatok elleni küzdelemre és a kkv-k 
jobb védelmére;

Or. en

Módosítás 22
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a kkv-kra a lehető 
legkisebb terhet kell róni, és arra ösztönzi 
a Bizottságot, hogy alkalmazzon határozott 
végrehajtási intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy az egységes 
piac valamennyi vállalkozás és fogyasztó 
javát szolgálja, valamint hogy küzdjön a 
túlszabályozás és más szabályozási 
korlátozások ellen;

3. megjegyzi, hogy a kkv-ra nem 
szabad terhet róni, és arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy alkalmazzon határozott 
végrehajtási intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy az egységes 
piac valamennyi vállalkozás és fogyasztó 
javát szolgálja, valamint hogy az összes 
rendelkezésre álló eszköz és szerv – 
például a kkv-követ és a Szabályozói 
Ellenőrzési Testület – felhasználásával 
küzdjön a túlszabályozás és más 
szabályozási korlátozások ellen annak 
érdekében, hogy a belső piacon egyenlő 
versenyfeltételek jöjjenek létre a 
határokon átnyúló üzleti 
tevékenységekben;
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Or. en

Módosítás 23
 Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a kkv-kra a lehető 
legkisebb terhet kell róni, és arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy alkalmazzon határozott 
végrehajtási intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy az egységes 
piac valamennyi vállalkozás és fogyasztó 
javát szolgálja, valamint hogy küzdjön a 
túlszabályozás és más szabályozási 
korlátozások ellen;

3. megjegyzi, hogy a kkv-kra a lehető 
legkisebb terhet kell róni, és arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy alkalmazzon határozott 
végrehajtási intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy az egységes 
piac valamennyi vállalkozás és fogyasztó 
javát szolgálja, valamint hogy küzdjön a 
túlszabályozás és más szabályozási 
korlátozások ellen; emlékeztet arra, hogy a 
COVID utáni fellendülés során a piac 
további deregulációját össze kell hangolni 
a munkavállalók jogainak védelmével;

Or. en

Módosítás 24
Salvatore De Meo

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a kkv-kra a lehető 
legkisebb terhet kell róni, és arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy alkalmazzon határozott 
végrehajtási intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy az egységes 
piac valamennyi vállalkozás és fogyasztó 
javát szolgálja, valamint hogy küzdjön a 
túlszabályozás és más szabályozási 
korlátozások ellen;

3. megjegyzi, hogy a kkv-kra a lehető 
legkisebb terhet kell róni, és arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy alkalmazzon határozott 
végrehajtási intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy az egységes 
piac valamennyi vállalkozás és fogyasztó 
javát szolgálja, valamint hogy küzdjön a 
túlszabályozás és más szabályozási 
korlátozások ellen; e tekintetben azt 
ajánlja, hogy mind uniós, mind nemzeti 
szinten megfelelően alkalmazzák az „egy 
be, egy ki”  alapelvet – amely szerint 
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minden új szabálynak fel kell váltania egy 
meglévőt –, csakúgy, mint a 
„túlszabályozás” – olyan terhek és 
követelmények bevezetése, amelyek 
meghaladják a nemzeti jogba átültetendő 
uniós jogszabályok előírásait – tilalmát. 
(Ezeket „európai alapvető 
minimumszinteknek” is lehetne nevezni);

Or. it

Módosítás 25
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a kkv-kra a lehető 
legkisebb terhet kell róni, és arra ösztönzi 
a Bizottságot, hogy alkalmazzon határozott 
végrehajtási intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy az egységes 
piac valamennyi vállalkozás és fogyasztó 
javát szolgálja, valamint hogy küzdjön a 
túlszabályozás és más szabályozási 
korlátozások ellen;

3. megjegyzi, hogy a kkv-k gyakran 
több nehézséggel szembesülnek az európai 
jogszabályok végrehajtása során, és 
sürgeti a Bizottságot, hogy e tekintetben 
jobban támogassa a kkv-kat;  ösztönzi a 
Bizottságot, hogy alkalmazzon határozott 
végrehajtási intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy az egységes 
piac valamennyi vállalkozás és fogyasztó 
javát szolgálja, és arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy végezzen kkv-tesztet az 
egységes piacra vonatkozó valamennyi 
újonnan javasolt jogszabály kkv-kra 
gyakorolt lehetséges hatásának mérése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 26
Maria Grapini

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a kkv-kra a lehető 
legkisebb terhet kell róni, és arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy alkalmazzon határozott 
végrehajtási intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy az egységes 
piac valamennyi vállalkozás és fogyasztó 
javát szolgálja, valamint hogy küzdjön a 
túlszabályozás és más szabályozási 
korlátozások ellen;

3. megjegyzi, hogy a kkv-kra a lehető 
legkisebb terhet kell róni, és arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy alkalmazzon határozott 
végrehajtási intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy az egységes 
piac valamennyi vállalkozás és fogyasztó 
javát szolgálja, valamint hogy küzdjön a 
túlszabályozás és más szabályozási 
korlátozások ellen, ezzel csökkentve a 
költségeket és megkönnyítve a kkv-k 
tevékenységének javítását;

Or. en

Módosítás 27
Jordi Cañas

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. elismeri az állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret 
támogatását a Covid19-világjárvány által 
okozott válsággal összefüggésben, és 
üdvözli annak közelmúltbeli módosítását, 
amely lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy állami támogatást 
nyújtsanak valamennyi mikro- és 
kisvállalkozás számára; aggodalmát fejezi 
ki az állami támogatások egyenlőtlen 
eloszlása, valamint a tagállamok 
likviditáshoz és költségvetési mozgástérhez 
való hozzáférése miatt, ami valószínűleg a 
verseny torzulásához, tisztességtelen 
versenyelőnyökhöz és esetleges 
összeomlásokhoz vezet az egységes 
piacon;

Or. en
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Módosítás 28
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy egyedi 
megközelítésekre van szükség ahhoz, hogy 
a kkv-k a sajátos körülményeikhez 
igazított módon valósítsák meg a 
digitalizációt; A szociális partnerek 
támogató szerepet játszhatnak a 
vállalkozások arra irányuló 
erőfeszítéseiben, hogy készségfejlesztési 
terveket dolgozzanak ki a folyamatban 
lévő és jövőbeli változásokhoz való 
alkalmazkodás érdekében;

Or. en

Módosítás 29
Marcel Kolaja

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kiemeli, hogy a finanszírozáshoz 
való hozzáférés mellett a kkv-k 
akadályokba ütköznek a készségek – 
többek között a vezetői készségek, a 
digitális és fenntarthatósággal kapcsolatos 
készségek és ismeretek – tekintetében; 
kéri, hogy uniós és nemzeti szinten 
finanszírozzanak egyedi programokat a 
kkv-k képzéshez és mentoráláshoz való 
hozzáférésének javítása érdekében: 
hozzáteszi, hogy különös figyelmet kell 
fordítani a női vállalkozások 
előmozdítására;

Or. en
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Módosítás 30
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a 
tagállamoknak kerülniük kell a 
belső piacon belüli tisztességtelen 
verseny gyakorlatait, mivel azok 
súlyosan érinthetik a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokat és a fogyasztói 
jogokat;

Or. en

Módosítás 31
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. ütemterv kidolgozására szólít fel a 
kkv-kat a belső piacon érintő 
adminisztratív terhek és bürokrácia 
jelentős csökkentése érdekében, a kkv-k 
beruházási potenciáljának növelése és az 
EU gazdasági fellendülésének 
felgyorsítása érdekében; ennek az alábbi 
elemeket kell magában foglalnia: 
– a kkv-k támogatása a határokon átnyúló 
működésben, teljes mértékben 
kihasználva a belső piac előnyeit; 
– a növekedés ösztönzése;  
– a kkv-k dimenziójának megerősítése és 
általános érvényesítése valamennyi 
hatásvizsgálatban a hatásvizsgálat korai 
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szakaszában elvégzett kötelező kkv-teszt 
révén, amelynek célja a jogalkotási 
javaslatok gazdasági hatásának, többek 
között a megfelelési költségeknek az 
elemzése; 
– az „egy be, egy ki” elv oly módon 
történő alkalmazása, hogy az új 
jogszabályok által bevezetett bármely 
további megfelelési költség esetében 
csökkenjen a megfelelési költség 
megfelelő összege; 
– a szabályozásból eredő terhek 
csökkentése uniós és nemzeti szintű 
konkrét célok révén (például 30%-os 
csökkentés vagy 1000 elavult szabály és 
előírás csökkentése) annak érdekében, 
hogy a kkv-k valóban profitálhassanak az 
uniós belső piacon belüli növekedésből és 
virágzásból;

Or. en

Módosítás 32
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a túlzott 
szabályozás jelenti a legnagyobb terhet a 
kkv-k számára, ezért a stratégia céljainak 
elérése érdekében nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni az új kezdeményezések 
arányosságára;

Or. en

Módosítás 33
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
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3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. kiemeli, hogy a rendszerint az EU-
n kívüli vállalatok által vezérelt 
tisztességtelen verseny rendkívül káros az 
európai kkv-kra nézve, különösen a Covid 
utáni fellendülés tekintetében; a hatékony 
piacvédelmi eszközöknek hozzáférhetőnek 
kell lenniük a kkv-k számára, és el kell 
kerülniük a harmadik országokból 
származó tisztességtelen gyakorlatokat;

Or. en

Módosítás 34
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy a belső piacon 
a szabad verseny legnagyobb 
haszonélvezői a kkv-k, ezért az uniós 
piacon a versenyképesség szintjének 
növelése előnyös lesz az ágazat számára;

Or. en

Módosítás 35
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. emlékeztet arra, hogy a kkv-k 
számára kedvező, hatékony „zöld” 
megközelítésnek el kell kerülnie, hogy 
további terheket rójon a kkv-kra, 
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ugyanakkor lehetővé kell tennie az olyan 
harmadik országokból származó 
behozatalt, amelyek nem tartják 
tiszteletben a szabadkereskedelmi és a 
„zöld” normákat;

Or. en

Módosítás 36
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. elítél minden arra irányuló 
kísérletet, hogy a Covid19-válságot 
ürügyként használják az egységes piacon 
működő kkv-kra vonatkozó protekcionista 
gyakorlatok és túlzott adminisztratív 
terhek bevezetésére, különösen a közúti 
árufuvarozási ágazatban; felszólítja a 
Bizottságot, hogy határozottan lépjen fel a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának 
védelme érdekében az EU-ban;

Or. en

Módosítás 37
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza az adatoknak a 
digitális gazdaság éltető elemeként 
betöltött kulcsfontosságú szerepét; 
támogatja a Bizottságot a megbízható és 
biztonságos adatmegosztást szolgáló 

4. hangsúlyozza az adatoknak a 
digitális gazdaság éltető elemeként 
betöltött kulcsfontosságú szerepét; 
támogatja a Bizottságot a megbízható és 
biztonságos adatmegosztást szolgáló 
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európai adatterek létrehozásában a 
vállalkozások közötti és a kormányokkal 
való adatáramlás fokozása érdekében;

európai adatterek létrehozásában a 
vállalkozások közötti és a kormányokkal 
való adatáramlás fokozása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy a kkv-k számára 
méltányos részesedést kell biztosítani az 
általuk előállított adatok hozzáadott 
értékéből, és kiemeli, hogy az 
interoperabilitás és az adatokhoz – többek 
között a platformok adataihoz – való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés 
kulcsfontosságú a belső piacon belüli 
egyenlő digitális versenyfeltételek 
biztosításához, valamint az 
adatmegosztásból, az adatbiztonságból és 
a kiberbiztonsági kérdésekből eredő 
kihívások és lehetőségek sikeres 
kezeléséhez az egész belső piacon;

Or. en

Módosítás 38
Marcel Kolaja

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza az adatoknak a 
digitális gazdaság éltető elemeként 
betöltött kulcsfontosságú szerepét; 
támogatja a Bizottságot a megbízható és 
biztonságos adatmegosztást szolgáló 
európai adatterek létrehozásában a 
vállalkozások közötti és a kormányokkal 
való adatáramlás fokozása érdekében;

4. hangsúlyozza a nem személyes 
adatoknak és a technológia tudományos 
életből a kkv-k felé történő átadásának a 
digitális gazdaság éltető elemeként 
betöltött kulcsfontosságú szerepét; 
támogatja a Bizottságot a nem személyes 
adatok megbízható és biztonságos 
megosztását szolgáló európai adatterek 
létrehozásában a vállalkozások, a nem 
kormányzati szervezetek és a közszféra 
közötti adatáramlás fokozása érdekében; 
hangsúlyozza a nyílt adatoknak és a tudás 
nyílt technológiák révén történő 
megosztásának fontosságát a kkv-k 
számára;

Or. en
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Módosítás 39
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza az adatoknak a 
digitális gazdaság éltető elemeként 
betöltött kulcsfontosságú szerepét; 
támogatja a Bizottságot a megbízható és 
biztonságos adatmegosztást szolgáló 
európai adatterek létrehozásában a 
vállalkozások közötti és a kormányokkal 
való adatáramlás fokozása érdekében;

4. hangsúlyozza az adatoknak a 
digitális gazdaság éltető elemeként 
betöltött kulcsfontosságú szerepét; 
támogatja a Bizottságot a megbízható és 
biztonságos adatmegosztást szolgáló 
európai adatterek létrehozásában a 
vállalkozások közötti és a kormányokkal 
való adatáramlás fokozása érdekében; 
emlékeztet arra, hogy a vállalkozóknak és 
a munkavállalóknak szóló digitális 
képzések, továbbképzési és átképzési 
programok támogathatják a kkv-k 
fellendülését és erősíthetik 
versenyképességüket az uniós piacon;

Or. en

Módosítás 40
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza az adatoknak a 
digitális gazdaság éltető elemeként 
betöltött kulcsfontosságú szerepét; 
támogatja a Bizottságot a megbízható és 
biztonságos adatmegosztást szolgáló 
európai adatterek létrehozásában a 
vállalkozások közötti és a kormányokkal 
való adatáramlás fokozása érdekében;

4. hangsúlyozza az adatoknak a 
digitális gazdaság éltető elemeként 
betöltött kulcsfontosságú szerepét; rámutat 
a piaci erőviszonyok 
kiegyensúlyozatlanságára és az adatokhoz 
való hozzáférés akadályaira, amelyek 
befolyásolják a kkv-k fejlődését; üdvözli e 
tekintetben az adatstratégiát; támogatja a 
Bizottságot az interoperabilitás 
előmozdításában, illetve a megbízható és 
biztonságos adatmegosztást szolgáló 
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európai adatterek létrehozásában a 
vállalkozások közötti és a kormányokkal 
való adatáramlás fokozása érdekében; úgy 
véli, hogy az állami finanszírozással 
kifejlesztett valamennyi terméket és 
szolgáltatást nyílt forráskódú engedélyek 
alapján kell közzétenni, és azoknak 
hozzáférhetőnek kell lenniük a mikro-, 
kis- és középvállalkozások számára; 
hangsúlyozza a kkv-k digitális átállása 
biztosításának stratégiai fontosságát, és 
ezért azt javasolja, hogy a jövőbeli közös 
európai adattereket kkv-barát módon 
alakítsák ki, hogy a kkv-k hozzá tudjanak 
férni a nagy adatkészletekhez;

Or. en

Módosítás 41
Salvatore De Meo

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza az adatoknak a 
digitális gazdaság éltető elemeként 
betöltött kulcsfontosságú szerepét; 
támogatja a Bizottságot a megbízható és 
biztonságos adatmegosztást szolgáló 
európai adatterek létrehozásában a 
vállalkozások közötti és a kormányokkal 
való adatáramlás fokozása érdekében;

4. hangsúlyozza az adatoknak a 
digitális gazdaság éltető elemeként 
betöltött kulcsfontosságú szerepét; 
támogatja a Bizottságot a megbízható és 
biztonságos adatmegosztást szolgáló 
európai adatterek létrehozásában a 
vállalkozások közötti és a kormányokkal 
való adatáramlás fokozása érdekében; 
rámutat arra, hogy a Covid19 utáni 
korszakban a digitalizáció felé mutató 
jövőbeli lendület ellenére a valós idejű és 
jogilag biztonságos adathozzáférés a B2B 
területén egyre fontosabbá válik a kkv-k 
számára a tisztességtelen versenyhelyzetek 
kezelésében. A kkv-k adatokhoz való 
hozzáférésének javítását az európai 
adatstratégia végrehajtásának 
kulcsfontosságú elemeként kell kezelni; a 
kkv-kat képviselő szervezetek 
kulcsfontosságú szerepet töltenek be a 
kkv-k fenntartható és digitális átállásának 



PE655.651v01-00 28/52 AM\1210004HU.docx

HU

elősegítésében;

Or. it

Módosítás 42
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. 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;

Or. en

Módosítás 43
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat arra, hogy meg kell 
könnyíteni a mesterséges intelligencia 
kkv-k általi alkalmazását azáltal, hogy 
előmozdítják a mesterséges 
intelligenciával foglalkozó, határokon 
átnyúló kkv-szövetségek létrehozását a 
belső piacon belüli stratégiai 
értékláncokban, valamint előmozdítják az 
adatok tárolására és feldolgozására 
szolgáló szabványok, eszközök és 
infrastruktúrák következő generációjába 
történő beruházásokat; rámutat arra, 
hogy az innováció és a személyre 
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szabottabb digitális megoldások 
biztosítása érdekében fontos biztosítani a 
kkv-k ikt-szabványokhoz való hozzáférését 
és az azokkal kapcsolatos tudatosságot;

Or. en

Módosítás 44
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat, hogy a kkv-k 
nehézségekbe ütköznek szellemi 
tulajdonjogaik védelme terén, ami 
veszélyeztetheti fejlődésüket; felhívja a 
Bizottságot, hogy fokozza a szellemi 
tulajdonnal kapcsolatos tudatosságot, 
dolgozzon ki külső tanácsadást és 
biztosítsa a megfelelő végrehajtást;

Or. en

Módosítás 45
Jordi Cañas

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a digitalizáció 
számos előnnyel jár a kkv-k számára, 
például új lehetőségeket kínál digitális 
szolgáltatások vagy termékek kínálására, 
és bővíti piaci hozzáférésüket; rámutat, 
hogy a kkv-kra egyre nagyobb nyomás 
nehezedik arra, hogy üzleti modelljüket 
ennek megfelelően alakítsák ki, és 
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alkalmazzák a szükséges digitális 
technológiákat annak érdekében, hogy 
versenyképesek és vonzóak maradjanak a 
fogyasztók számára, mivel a digitalizáció 
elmaradásának alternatív költségei 
növekednek;

Or. en

Módosítás 46
Ivan Štefanec, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, Isabel Benjumea 
Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy az induló 
vállalkozások azok a kkv-k, amelyek 
nagyobb növekedési potenciállal 
rendelkeznek az olyan új digitális 
ágazatokban, mint a mesterséges 
intelligencia, a dolgok internete és a 
robotika; hangsúlyozza, hogy a digitális 
transzformációhoz elegendő forrással 
vagy infrastruktúrával nem rendelkező 
mikrovállalkozásoknak és 
mikrovállalkozásoknak is elegendő 
pénzügyi forráshoz kell jutniuk és 
megfelelő támogatásban kell 
részesülniük; emlékeztet arra, hogy a 
válság számos ágazatban súlyosan 
fenyegeti a társadalom fenntartható 
fejlődésére összpontosító hagyományos 
kkv-kat is, és azokat megfelelően 
támogatni kell;

Or. en

Módosítás 47
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose
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Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza az e-kereskedelem 
által kínált lehetőségeket, hogy új 
ügyfeleket és piacokat érjenek el a mikro-, 
kis- és középvállalkozások gazdasági 
fellendülésének támogatása érdekében; 
kiemeli e tekintetben az olyan 
jogszabályok hozzáadott értékét, mint az 
üzleti felhasználók közötti kapcsolatokról 
szóló rendelet, és felszólít azok gyors 
végrehajtására és érvényesítésére; 
figyelmeztet arra, hogy az e-
kereskedelemben továbbra is fennáll a 
tisztességtelen verseny kockázata, többek 
között az uniós fogyasztókat megcélzó 
nem megfelelő, illegális vagy nem 
biztonságos termékek online piacokon 
való jelenléte miatt; hangsúlyozza, hogy a 
digitális szolgáltatásokról szóló jövőbeli 
törvény kulcsszerepet fog játszani e 
tekintetben;

Or. en

Módosítás 48
Jordi Cañas

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza azonban, hogy a 
beruházásokhoz való egyenlő hozzáférés 
továbbra is kihívást jelent az EU-ban, 
tekintettel arra, hogy egyes tagállamokban 
nagyobb nehézségekbe ütközik a 
finanszírozáshoz való hozzáférés, ami 
eltérésekhez vezet a kkv-k 
versenyképességében az egységes piacon; 
felhívja a Bizottságot, hogy kezelje ezt a 
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pénzügyi hozzáférésbeli hiányosságot, és 
biztosítsa, hogy a kkv-k egyenlő 
versenyfeltételek mellett versenyezzenek;

Or. en

Módosítás 49
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. rámutat a többéves pénzügyi keret 
uniós programjainak hozzáadott értékére 
a mikro-, kis- és középvállalkozások 
támogatása terén, különös tekintettel az 
egységes piaci programra, az InvestEU 
programra, a Digitális Európa 
programra, az Európai horizont 
programra és más programokra; kiemeli a 
többéves pénzügyi keret és a Next 
Generation EU gyors elfogadásának 
fontosságát; úgy véli, hogy az egységes 
piaci program kkv-keretének fenn kell 
tartania a Parlament álláspontjában 
felvetett ambíciószintet; hangsúlyozza a 
mikro-, kis- és középvállalkozások uniós 
forrásokhoz való hozzáférése 
egyszerűsítésének fontosságát; 

Or. en

Módosítás 50
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Véleménytervezet
5 bekezdés



AM\1210004HU.docx 33/52 PE655.651v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

5. ösztönzi a tagállamokat, hogy kkv-
barát módon valósítsák meg az egységes 
digitális portált a regionális és helyi 
hatóságokkal való szoros együttműködés, 
valamint a határokon átnyúló üzleti 
tevékenységekhez kapcsolódó 
információkhoz, eljárásokhoz és 
szolgáltatásokhoz való könnyű digitális 
hozzáférés biztosítása révén, ideértve a 
közbeszerzéssel és a finanszírozási 
forrásokkal kapcsolatos tanácsadást is;

5. ösztönzi a tagállamokat, hogy kkv-
barát módon valósítsák meg az egységes 
digitális portált a regionális és helyi 
hatóságokkal, illetve a többi tagállammal 
való szoros együttműködés, valamint a 
határokon átnyúló üzleti tevékenységekhez 
kapcsolódó információkhoz, eljárásokhoz 
és szolgáltatásokhoz való könnyű digitális 
hozzáférés biztosítása révén, ideértve a 
közbeszerzéssel és a finanszírozási 
forrásokkal kapcsolatos tanácsadást is;

Or. en

Módosítás 51
Marcel Kolaja

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ösztönzi a tagállamokat, hogy kkv-
barát módon valósítsák meg az egységes 
digitális portált a regionális és helyi 
hatóságokkal való szoros együttműködés, 
valamint a határokon átnyúló üzleti 
tevékenységekhez kapcsolódó 
információkhoz, eljárásokhoz és 
szolgáltatásokhoz való könnyű digitális 
hozzáférés biztosítása révén, ideértve a 
közbeszerzéssel és a finanszírozási 
forrásokkal kapcsolatos tanácsadást is;

5. ösztönzi a tagállamokat, hogy kkv-
barát módon valósítsák meg az egységes 
digitális portált a regionális és helyi 
hatóságokkal való szoros együttműködés, 
valamint a határokon átnyúló üzleti 
tevékenységekhez kapcsolódó 
információkhoz, eljárásokhoz, 
segítségnyújtáshoz és szolgáltatásokhoz 
való könnyű digitális hozzáférés biztosítása 
révén, ideértve a közbeszerzéssel és a 
finanszírozási forrásokkal kapcsolatos 
tanácsadást is;

Or. en

Módosítás 52
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ösztönzi a tagállamokat, hogy kkv-
barát módon valósítsák meg az egységes 
digitális portált a regionális és helyi 
hatóságokkal való szoros együttműködés, 
valamint a határokon átnyúló üzleti 
tevékenységekhez kapcsolódó 
információkhoz, eljárásokhoz és 
szolgáltatásokhoz való könnyű digitális 
hozzáférés biztosítása révén, ideértve a 
közbeszerzéssel és a finanszírozási 
forrásokkal kapcsolatos tanácsadást is;

5. ösztönzi a tagállamokat, hogy kkv-
barát módon valósítsák meg az egységes 
digitális portált a regionális és helyi 
hatóságokkal való szoros együttműködés, 
valamint a határokon átnyúló üzleti 
tevékenységekhez kapcsolódó 
információkhoz, eljárásokhoz és 
szolgáltatásokhoz való könnyű digitális 
hozzáférés biztosítása révén, ideértve a 
közbeszerzéssel és a finanszírozási 
forrásokkal kapcsolatos tanácsadást is; 
üdvözli a kkv-követek rendszerét, hogy a 
jövőbeli jogalkotás során jobban 
figyelembe vegyék a végfelhasználókat; 
javasolja azonban kinevezési 
folyamatának és működésének kritikai 
értékelését a potenciális hiányosságok 
orvoslása és annak biztosítása érdekében, 
hogy valamennyi tagállamban 
hatékonyan működjön, az érintett 
vállalkozói szövetségekkel és érdekelt 
felekkel folyamatosan együttműködve;

Or. en

Módosítás 53
Salvatore De Meo

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ösztönzi a tagállamokat, hogy kkv-
barát módon valósítsák meg az egységes 
digitális portált a regionális és helyi 
hatóságokkal való szoros együttműködés, 
valamint a határokon átnyúló üzleti 
tevékenységekhez kapcsolódó 
információkhoz, eljárásokhoz és 

5. ösztönzi a tagállamokat, hogy kkv-
barát módon valósítsák meg az egységes 
digitális portált a regionális és helyi 
hatóságokkal való szoros együttműködés, 
valamint a határokon átnyúló üzleti 
tevékenységekhez kapcsolódó 
információkhoz, eljárásokhoz és 
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szolgáltatásokhoz való könnyű digitális 
hozzáférés biztosítása révén, ideértve a 
közbeszerzéssel és a finanszírozási 
forrásokkal kapcsolatos tanácsadást is;

szolgáltatásokhoz való könnyű digitális 
hozzáférés biztosítása révén, ideértve a 
közbeszerzéssel és a finanszírozási 
forrásokkal kapcsolatos tanácsadást is; e 
tekintetben rámutat arra, hogy az olyan 
sürgős intézkedések, mint például a 
kormányhivatalok és a vállalkozások 
közötti kapcsolat kibővített digitalizálása 
és a kormányzati adatbázisok 
átjárhatósága olyan intézkedések, 
amelyeket már nem lehet tovább 
halogatni;

Or. it

Módosítás 54
Maria Grapini

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megállapítást nyert, hogy 
támogatásra van szükség ahhoz, hogy a 
kkv-k nagyobb mértékben férhessenek 
hozzá a belső piachoz és az innovációhoz;

Or. en

Módosítás 55
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy fel kell 
használni az Európai Közbeszerzési 
GovTech platformot (EU GovTech) a kkv-
k közbeszerzési felhívásokban való uniós 
szerepvállalásának gondos nyomon 
követésére, iránymutatást adva a bevált 
gyakorlatok és a további jogalkotási 
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normák későbbi kialakításához;

Or. en

Módosítás 56
Maria Grapini

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. fontos, hogy a kkv-k hozzáférjenek 
a digitalizáció tevékenységükben betöltött 
szerepéről szóló információkhoz és 
képzésekhez;

Or. en

Módosítás 57
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felhívja a Bizottságot, hogy 2020-
ban indítsa el az európai GovTech 
kezdeményezést és egy kisléptékű kísérleti 
projektet a kormány, az induló 
vállalkozások és a digitális kkv-k közötti 
szinergiahatás megteremtésével 
kapcsolatos bevált gyakorlatok 
előmozdítására, valamint könnyítse meg 
egy olyan határokon átnyúló eszköz 
néhány tagállam közötti használatát, 
amely előmozdítja az európai digitális 
kkv-k piachoz való egyenlő hozzáférését;

Or. en
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Módosítás 58
Salvatore De Meo

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a tagállamokat, hogy az új 
uniós közbeszerzési keret rugalmasságának 
kihasználásával egyszerűsítsék a 
közbeszerzési eljárásokat, és a határokon 
átnyúló közbeszerzés kiterjesztésére 
irányuló digitális eszközök és platformok 
alkalmazásával bővítsék a kkv-k 
lehetőségeit; hangsúlyozza, hogy a zöld 
közbeszerzés jelentősen hozzájárulhat a 
fenntartható gazdaság kiépítéséhez;

6. felhívja a tagállamokat, hogy az új 
uniós közbeszerzési keret rugalmasságának 
kihasználásával egyszerűsítsék a 
közbeszerzési eljárásokat, és bővítsék a 
kkv-k lehetőségeit azáltal, hogy 
megszüntetik a közbeszerzési 
szerződésekhez való hozzáférés terén 
fennálló egyenlőtlenségeket, valamint az 
ajánlatkérő szervek diszkriminatív, 
aránytalan vagy nem objektív 
megkülönböztető magatartását, a 
határokon átnyúló közbeszerzés 
kiterjesztésére irányuló digitális eszközöket 
és platformokat is felhasználva; 
hangsúlyozza, hogy a zöld közbeszerzés 
jelentősen hozzájárulhat a fenntartható 
gazdaság kiépítéséhez azáltal, hogy – a 
környezeti fenntarthatóság szempontjából 
is – támogatja a „0 km-es” elven alapuló 
szerződéseket, és jutalmazási 
kritériumokat biztosít a helyi 
vállalkozások számára, ebben az 
értelemben kölcsönözve a 
mezőgazdaságra és rövid ellátási láncokra 
vonatkozó uniós jogszabályokat; rámutat, 
hogy ezt meg lehet valósítani azáltal, hogy 
legalább 50%-os tartalékot biztosítanak a 
közbeszerzésekből azon mikro- és 
kisvállalkozások számára, amelyek 
székhelye a szerződés teljesítése helyszínek 
közelében található, a munkavégzés nem 
határokon átnyúló jellegű, és a szerződés 
összege nem éri el a 150 000 eurós 
küszöbértéket;

Or. it

Módosítás 59
Marcel Kolaja
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a tagállamokat, hogy az új 
uniós közbeszerzési keret rugalmasságának 
kihasználásával egyszerűsítsék a 
közbeszerzési eljárásokat, és a határokon 
átnyúló közbeszerzés kiterjesztésére 
irányuló digitális eszközök és platformok 
alkalmazásával bővítsék a kkv-k 
lehetőségeit; hangsúlyozza, hogy a zöld 
közbeszerzés jelentősen hozzájárulhat a 
fenntartható gazdaság kiépítéséhez;

6. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az új uniós 
közbeszerzési keret rugalmasságának 
kihasználásával egyszerűsítsék a 
közbeszerzési eljárásokat, és többek között 
a nemzeti és a határokon átnyúló 
közbeszerzés kiterjesztésére irányuló 
digitális eszközök és platformok 
alkalmazásával bővítsék a kkv-k 
lehetőségeit; hangsúlyozza, hogy a zöld 
közbeszerzés stratégiai eszköz a 
fenntartható termelési és fogyasztási 
minták fellendítésére, miközben támogatja 
a kkv-któl származó innovációt; kéri 
kötelező minimumcélok megállapítását a 
társadalmi és környezetvédelmi 
kritériumok szisztematikus alkalmazása 
érdekében; úgy véli, hogy a nemzeti és az 
európai közigazgatás viszonylag 
kockázatkerülő, és gyakran nem 
rendelkezik az innováció beszerzéséhez 
szükséges készségekkel; hangsúlyozza, 
hogy a közigazgatásnak jó példával kell 
elöl járnia az innovatív kkv-k termékeinek 
és szolgáltatásainak beszerzése terén a 
közbeszerzési eljárások során, és 
emlékeztet arra, hogy a közszféra számára 
kidolgozott, állami finanszírozású kódokat 
ingyenes és nyílt forráskódú szoftverlicenc 
alapján nyilvánosan hozzáférhetővé kell 
tenni; 

Or. en

Módosítás 60
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Véleménytervezet
6 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a tagállamokat, hogy az új 
uniós közbeszerzési keret rugalmasságának 
kihasználásával egyszerűsítsék a 
közbeszerzési eljárásokat, és a határokon 
átnyúló közbeszerzés kiterjesztésére 
irányuló digitális eszközök és platformok 
alkalmazásával bővítsék a kkv-k 
lehetőségeit; hangsúlyozza, hogy a zöld 
közbeszerzés jelentősen hozzájárulhat a 
fenntartható gazdaság kiépítéséhez;

6. felhívja a tagállamokat, hogy az új 
uniós közbeszerzési keret rugalmasságának 
kihasználásával egyszerűsítsék a 
közbeszerzési eljárásokat, és például a 
közbeszerzés kisebb részekre osztásának 
lehetőségével és az adminisztratív 
eljárások egyszerűsítésével, valamint a 
határokon átnyúló közbeszerzés 
kiterjesztésére irányuló digitális eszközök 
és platformok alkalmazásával bővítsék a 
kkv-k lehetőségeit; hangsúlyozza, hogy a 
zöld közbeszerzés jelentősen hozzájárulhat 
a fenntartható gazdaság kiépítéséhez;

Or. en

Módosítás 61
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a tagállamokat, hogy az új 
uniós közbeszerzési keret rugalmasságának 
kihasználásával egyszerűsítsék a 
közbeszerzési eljárásokat, és a határokon 
átnyúló közbeszerzés kiterjesztésére 
irányuló digitális eszközök és platformok 
alkalmazásával bővítsék a kkv-k 
lehetőségeit; hangsúlyozza, hogy a zöld 
közbeszerzés jelentősen hozzájárulhat a 
fenntartható gazdaság kiépítéséhez;

6. felhívja a tagállamokat, hogy az új 
uniós közbeszerzési keret rugalmasságának 
kihasználásával egyszerűsítsék a 
közbeszerzési eljárásokat, és a határokon 
átnyúló közbeszerzés kiterjesztésére 
irányuló digitális eszközök és platformok 
alkalmazásával bővítsék a kkv-k 
lehetőségeit; hangsúlyozza, hogy a zöld 
közbeszerzés és a pályázatokhoz való 
egyszerűsített hozzáférés jelentősen 
hozzájárulhat a fenntartható gazdaság 
kiépítéséhez; kéri, hogy a közbeszerzési 
eljárásokban lehetőség szerint részesítsék 
előnyben az európai mikro- és kis- és 
középvállalkozásokat;

Or. en
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Módosítás 62
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a tagállamokat, hogy az új 
uniós közbeszerzési keret rugalmasságának 
kihasználásával egyszerűsítsék a 
közbeszerzési eljárásokat, és a határokon 
átnyúló közbeszerzés kiterjesztésére 
irányuló digitális eszközök és platformok 
alkalmazásával bővítsék a kkv-k 
lehetőségeit; hangsúlyozza, hogy a zöld 
közbeszerzés jelentősen hozzájárulhat a 
fenntartható gazdaság kiépítéséhez;

6. felhívja a tagállamokat, hogy az új 
uniós közbeszerzési keret rugalmasságának 
kihasználásával egyszerűsítsék a 
közbeszerzési eljárásokat, és a határokon 
átnyúló közbeszerzés kiterjesztésére 
irányuló digitális eszközök és platformok 
alkalmazásával bővítsék a kkv-k 
lehetőségeit; hangsúlyozza, hogy a zöld 
közbeszerzés jelentősen hozzájárulhat a 
fenntartható gazdaság kiépítéséhez; 
sajnálja, hogy a „legalacsonyabb árra 
vonatkozó kritérium” gyakran még 
mindig meghatározó a pályázati 
eljárásokban, gyakran a kkv-k 
hátrányára;

Or. en

Módosítás 63
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a tagállamokat, hogy az új 
uniós közbeszerzési keret 
rugalmasságának kihasználásával 
egyszerűsítsék a közbeszerzési 
eljárásokat, és a határokon átnyúló 
közbeszerzés kiterjesztésére irányuló 
digitális eszközök és platformok 
alkalmazásával bővítsék a kkv-k 

6. felhívja a tagállamokat, hogy a 
Bizottság új iránymutatása 
rugalmasságának az uniós közbeszerzési 
kereten belül való kihasználásával 
egyszerűsítsék a közbeszerzési eljárásokat, 
és a határokon átnyúló közbeszerzés 
kiterjesztésére irányuló digitális eszközök 
és platformok alkalmazásával bővítsék a 
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lehetőségeit; hangsúlyozza, hogy a 
zöld közbeszerzés jelentősen 
hozzájárulhat a fenntartható 
gazdaság kiépítéséhez;

kkv-k lehetőségeit a belső piacon; 
hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
közbeszerzés jelentősen hozzájárulhat a 
fenntarthatóbb gazdaságra való 
átálláshoz, és hogy a kkv-knak megfelelő 
támogatásra van szükségük ezen átállás 
előmozdításához;

Or. en

Módosítás 64
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy növelni kell a 
kkv-k kormányzati szerződésekből való 
részesedését, javítva a közbeszerzésekhez 
való hozzáférésüket, és küzdve az olyan 
pályázati kritériumok ellen, amelyek a 
szolgáltatás vagy a megvásárolt áruk 
alapvető elemein – például az áron, a 
minőségen és a fenntarthatóságon – 
túlmutató követelményeket határoznak 
meg;

Or. en

Módosítás 65
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
6a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. elismeri, hogy számos államnak és 
városnak lehetősége van az úgynevezett 
digitális platformok tevékenységének 
tiltására vagy szigorú szabályozására; 
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hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van 
e platformok szélesebb körű 
szabályozására a tisztességtelen verseny 
megakadályozása, valamint a 
munkavállalók és fogyasztók jogainak és 
a felhasználók biztonságának tiszteletben 
tartása érdekében;

Or. en

Módosítás 66
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi, hogy a kkv-k alacsony 
arányban vesznek részt a 
közbeszerzésekben, különösen a 
határokon átnyúló közbeszerzésekben, 
ahol a határokon átnyúló közbeszerzések 
értékének csupán 25%-át teszik ki (a 
belföldi 33%-hoz képest); hangsúlyozza, 
hogy mivel az EU-n belüli kombinált 
közbeszerzési kiadások elérik a 
tagállamok összesített GDP-jének 14%-át, 
a kkv-k pályázatokon való részvételi 
arányának növelése valószínűleg a 
legnagyobb finanszírozási lehetőséget 
jelenti a digitális kkv-k számára; 
hangsúlyozza, hogy e cél eléréséhez új 
közbeszerzési módszerek (például 
tervpályázati modellek) alkalmazására és 
a gyakorlatba való átültetésüket szolgáló 
új eszközök létrehozására van szükség;

Or. en

Módosítás 67
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol
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Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy jelentősen 
növelni kell a kkv-k részvételét az uniós 
közbeszerzési piacon; emlékeztet a kkv-k 
számára egy olyan európai közbeszerzési 
piac fontosságára, amely közepes méretű 
pályázatokon alapul, amelyek lehetővé 
teszik számukra a közbeszerzési 
eljárásban való részvételt, és ahol a belső 
piacon valódi és tisztességes verseny 
alakulhat ki a piaci szereplők között; 
hangsúlyozza továbbá, hogy fontos az 
egységes európai közbeszerzési 
dokumentum (ESPD) hozzáférhetőbbé 
tétele a kkv-k számára; digitális eszközök, 
például platformok létrehozására szólít fel 
a kkv-k releváns közbeszerzési 
információkhoz való hozzáférésének 
javítása érdekében;

Or. en

Módosítás 68
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. úgy véli, hogy a fenntartható és 
digitális Európára irányuló kkv-stratégia 
célkitűzéseit teljes mértékben ki kell 
egészíteni pénzügyi és egyéb forrásokkal 
annak érdekében, hogy a tagállamok 
előmozdíthassák a kkv-k 
fenntarthatóságra és digitalizációra való 
átállását, ami a kohéziós politika 
keretében különösen fontos a legkevésbé 
fejlett országok és régiók számára; 
hangsúlyozza, hogy ezek a célkitűzések 
nem lehetnek ellentmondásosak, hanem 
éppen ellenkezőleg, ki kell egészíteniük 
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azokat az intézkedéseket, amelyek célja a 
jogokkal járó foglalkoztatás megóvása, 
valamint a munkakörülmények és a 
fogyasztók jogainak javítása a különböző 
tevékenységi ágazatokban;

Or. en

Módosítás 69
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a késedelmes 
fizetések az EU-ban a kkv-k összes 
csődjének egynegyedét teszik ki; sürgeti a 
Bizottságot, hogy a késedelmes 
fizetésekről szóló irányelvet1 mielőbb 
egészítse ki erős ellenőrzési és végrehajtási 
eszközökkel annak érdekében, hogy 
biztosítsa és előmozdítsa az azonnali 
fizetést mint normát az egységes piacon;

7. hangsúlyozza, hogy a késedelmes 
fizetések az EU-ban a kkv-k összes 
csődjének egynegyedét teszik ki; sürgeti a 
Bizottságot, hogy a késedelmes 
fizetésekről szóló irányelvet1 mielőbb 
egészítse ki erős ellenőrzési és végrehajtási 
eszközökkel annak érdekében, hogy 
biztosítsa és előmozdítsa az azonnali 
fizetést mint normát az egységes piacon, 
többek között a kötelezettségszegési 
eljárások aktív alkalmazása révén 
azokban az esetekben, amikor az 
irányelvet nem megfelelően hajtják végre; 
e célból arra ösztönzi a tagállamokat, 
hogy jelöljenek ki egy független 
végrehajtó hatóságot, amelynek feladata a 
késedelmes fizetésre vonatkozó szabályok 
megfelelő alkalmazásának nyomon 
követése, és amely hatáskörrel rendelkezik 
arra, hogy a fizetési határidők késedelme 
esetén szankciókat szabjon ki.

__________________________ __________________________

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a 
kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó 
késedelmes fizetések elleni fellépésről 
(HL L 48., 2011.2.23., 1. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a 
kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó 
késedelmes fizetések elleni fellépésről 
(HL L 48., 2011.2.23., 1. o.).
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Or. en

Módosítás 70
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a késedelmes 
fizetések az EU-ban a kkv-k összes 
csődjének egynegyedét teszik ki; sürgeti a 
Bizottságot, hogy a késedelmes 
fizetésekről szóló irányelvet1 mielőbb 
egészítse ki erős ellenőrzési és végrehajtási 
eszközökkel annak érdekében, hogy 
biztosítsa és előmozdítsa az azonnali 
fizetést mint normát az egységes piacon;

7. hangsúlyozza, hogy a késedelmes 
fizetések az EU-ban a kkv-k összes 
csődjének egynegyedét teszik ki; sürgeti a 
Bizottságot, hogy a késedelmes 
fizetésekről szóló irányelvet1 mielőbb 
egészítse ki erős ellenőrzési és végrehajtási 
eszközökkel annak érdekében, hogy 
biztosítsa és előmozdítsa az azonnali 
fizetést mint normát az egységes piacon; 
felszólítja az európai, nemzeti, regionális 
és helyi szintű hatóságokat, hogy 
mutassanak jó példát a kkv-k időben 
történő kifizetésével.

__________________________ __________________________

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a 
kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó 
késedelmes fizetések elleni fellépésről 
(HL L 48., 2011.2.23., 1. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a 
kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó 
késedelmes fizetések elleni fellépésről 
(HL L 48., 2011.2.23., 1. o.).

Or. en

Módosítás 71
Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado 
López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a késedelmes 
fizetések az EU-ban a kkv-k összes 
csődjének egynegyedét teszik ki; sürgeti a 

7. hangsúlyozza, hogy a késedelmes 
fizetések az EU-ban a kkv-k összes 
csődjének egynegyedét teszik ki; sürgeti a 
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Bizottságot, hogy a késedelmes 
fizetésekről szóló irányelvet1 mielőbb 
egészítse ki erős ellenőrzési és végrehajtási 
eszközökkel annak érdekében, hogy 
biztosítsa és előmozdítsa az azonnali 
fizetést mint normát az egységes piacon;

Bizottságot, hogy a késedelmes 
fizetésekről szóló irányelvet1 mielőbb 
egészítse ki erős ellenőrzési és végrehajtási 
eszközökkel annak érdekében, hogy 
biztosítsa és előmozdítsa az azonnali 
fizetést mint normát – különösen a 
kormányok és a vállalkozások közötti 
tranzakciók esetében – az egységes 
piacon;

_______________________________ __________________________

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a 
kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó 
késedelmes fizetések elleni fellépésről 
(HL L 48., 2011.2.23., 1. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a 
kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó 
késedelmes fizetések elleni fellépésről 
(HL L 48., 2011.2.23., 1. o.).

Or. en

Módosítás 72
Salvatore De Meo

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a késedelmes 
fizetések az EU-ban a kkv-k összes 
csődjének egynegyedét teszik ki; sürgeti a 
Bizottságot, hogy a késedelmes 
fizetésekről szóló irányelvet1 mielőbb 
egészítse ki erős ellenőrzési és végrehajtási 
eszközökkel annak érdekében, hogy 
biztosítsa és előmozdítsa az azonnali 
fizetést mint normát az egységes piacon;

7. hangsúlyozza, hogy a késedelmes 
fizetések az EU-ban a kkv-k összes 
csődjének egynegyedét teszik ki, és a 
helyzet tovább romlott a világjárvány 
időszakában; sürgeti a Bizottságot, hogy a 
késedelmes fizetésekről szóló irányelvet1 
mielőbb egészítse ki erős ellenőrzési és 
végrehajtási eszközökkel annak érdekében, 
hogy biztosítsa és előmozdítsa az azonnali 
fizetést mint normát az egységes piacon, 
kitérve a fizetési feltételek és a 
kötelességszegés B2B kapcsolatban 
megjelenő problémájára is; A világjárvány 
időszakában még inkább óvatosan kell 
kezelni az új adósságok fizetési idejének 
csökkenő tendenciáját azáltal, hogy 
közvetlen és általános kompenzációt 
vezetnek be a közigazgatás felé fennálló 
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követelések és -tartozások tekintetében.
_______________________________ _______________________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a 
kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó 
késedelmes fizetések elleni fellépésről 
(HL L 48., 2011.2.23., 1. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a 
kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó 
késedelmes fizetések elleni fellépésről 
(HL L 48., 2011.2.23., 1. o.).

Or. it

Módosítás 73
Marcel Kolaja

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a késedelmes 
fizetések az EU-ban a kkv-k összes 
csődjének egynegyedét teszik ki; sürgeti a 
Bizottságot, hogy a késedelmes 
fizetésekről szóló irányelvet1 mielőbb 
egészítse ki erős ellenőrzési és végrehajtási 
eszközökkel annak érdekében, hogy 
biztosítsa és előmozdítsa az azonnali 
fizetést mint normát az egységes piacon;

7. hangsúlyozza, hogy a késedelmes 
fizetések az EU-ban a kkv-k összes 
csődjének egynegyedét teszik ki; sürgeti a 
Bizottságot, hogy a késedelmes 
fizetésekről szóló irányelvet1 mielőbb 
egészítse ki erős ellenőrzési és végrehajtási 
eszközökkel, és hozzon megfelelő, 
kötelező erejű intézkedéseket a jelenlegi 
keret megerősítésére annak érdekében, 
hogy biztosítsa és előmozdítsa az azonnali 
fizetést mint normát az egységes piacon;

_______________________________ __________________________

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a 
kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó 
késedelmes fizetések elleni fellépésről 
(HL L 48., 2011.2.23., 1. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a 
kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó 
késedelmes fizetések elleni fellépésről 
(HL L 48., 2011.2.23., 1. o.).

Or. en

Módosítás 74
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris Peeters, 
Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol
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Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. rámutat arra, hogy el kell 
mélyíteni és ki kell egészíteni a 
szolgáltatások egységes piacát, különösen 
a kkv-k számára; a rövid távú, határokon 
átnyúló szolgáltatási megbízásokat 
mentesíteni kell az A1 tanúsítványra 
vonatkozó kötelezettség alól annak 
érdekében, hogy ne fokozódjon a 
szolgáltatások belső piacának 
széttöredezettsége.

Or. en

Módosítás 75
Brando Benifei, Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne 
Gebhardt, Sylvie Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose 

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
és innovatív egységes piac csak akkor 
érhető el, ha a mikro-, kis- és 
középvállalkozások képesek megvalósítani 
a digitális és környezeti fenntarthatóságra 
való átállásukat; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy valamennyi 
tagállamban hatékonyan nyújtsanak 
pénzügyi és nem pénzügyi támogatást  a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
számára; üdvözli e tekintetben a digitális 
innovációs központok és több Enterprise 
Europe Network (EEN) kialakítását; 
javasolja ez utóbbiak tekintetében a 
nemzeti és európai szint közötti fokozott 
koordinációt, valamint a kkv-k helyi 
szövetségeinek fokozottabb bevonását; 
felhívja a Bizottságot, hogy segítse a 
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mikro-, kis- és középvállalkozásokat a 
Zöld New Dealben, az ipari stratégiában 
és az Európa digitális jövőjének 
alakításáról szóló közleményben 
meghatározott különböző 
kezdeményezések előnyeinek 
kihasználásában, mivel a digitalizáció és a 
fenntarthatóság fontos növekedési 
lehetőséget jelent számukra; rámutat arra, 
hogy a kkv-kat valamennyi uniós 
szakpolitikába be kell építeni.

Or. en

Módosítás 76
Salvatore De Meo

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. arra ösztönzi az Európai 
Bizottságot, hogy az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag által biztosítotthoz 
képest helyezzen nagyobb hangsúlyt az 
uniós kkv-követ szerepére, és 
tulajdonítson annak nagyobb jelentőséget. 
A különleges kkv-követ szerepkörének 
létrehozása fontos intézkedés a kkv-kat 
támogató szakpolitikák számára, mivel a 
követ hatékony ellenőrző szerepet tölt be, 
és ösztönzi e szakpolitikák 
végrehajtásukat. Az uniós követet azokkal 
az európai szociális partnerekkel 
konzultálva kell kinevezni, akikkel 
állandó kapcsolatban kell állnia. A kkv-
kért felelős uniós képviselő ténylegesen 
biztosítani fogja az európai stratégia 
végrehajtását és a „gondolkozz először 
kicsiben” elv alkalmazását valamennyi 
uniós szakpolitikában. Ugyanakkor a kkv-
k nemzeti képviselőinek bizonyítaniuk 
kell, hogy strukturált és folyamatos 
párbeszédet alakítottak ki a 
legreprezentatívabb nemzeti szakmai 
szövetségekkel annak érdekében, hogy az 
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mkkv-k valós igényeihez a lehető 
legközelebb álló, gyakorlati és valós 
tapasztalatokon alapuló uniós szintű 
hozzájárulást nyújtsanak.

Or. it

Módosítás 77
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. kiemeli a családi vállalkozások és 
a családi tulajdonban lévő vállalkozások 
jelentőségét, amelyek a helyi gazdaságok 
gerincét képezik; jólétet teremtenek, 
munkahelyeket teremtenek, helyi 
gyökerekkel rendelkeznek és a helyi 
közösségekhez kapcsolódnak; 
hangsúlyozza, hogy a családi 
vállalkozások Európában az összes 
vállalkozás több mint 60%-át teszik ki, az 
egyéni vállalkozóktól a nagy nemzetközi 
vállalkozásokig; legyenek nagy- vagy 
kisméretűek, tőzsdén jegyzettek vagy 
tőzsdén nem jegyzettek, a családi 
vállalkozások jelentős szerepet játszanak 
az EU gazdaságában.

Or. en

Módosítás 78
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg a franchise-ra vonatkozó 
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európai jogi keret bevezetésének 
szükségességét, mivel sok kkv nagy 
multinacionális vállalatok franchise-
vevője, és gyakran egyenlőtlen tárgyalási 
pozícióval és ellehetetlenítő szerződési 
feltételekkel szembesülnek.

Or. en

Módosítás 79
Arba Kokalari

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. sajnálatát fejezi ki a szolgáltatások 
egységes piacának széttöredezettsége 
miatt, amely megakadályozza, hogy a 
szolgáltatási ágazatban működő kkv-k 
teljes mértékben kihasználhassák az 
európai egységes piac előnyeit; felhívja a 
Bizottságot, hogy az egységes piac teljes 
potenciáljának felszabadítása érdekében 
haladéktalanul számolja fel a szolgáltatási 
ágazatot érintő, még fennálló 
kereskedelmi akadályokat;

Or. en

Módosítás 80
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. rámutat, hogy azok a közepes piaci 
tőkeértékű vállalatok, amelyek túllépik a 
kkv-k fogalommeghatározásának 
kritériumait, jelentősen hozzájárulnak a 
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növekedéshez és a munkahelyteremtéshez 
a belső piacon, de túl kevés támogatásban 
részesülnek; felhívja a Bizottságot, hogy 
fontolja meg a kkv-k jelenlegi 
fogalommeghatározásának 
felülvizsgálatát, és tegyen javaslatot egy 
további, a közepes piaci tőkeértékű 
vállalatokra vonatkozó külön 
fogalommeghatározásra, amely biztosítja, 
hogy különösen a 250–499 alkalmazottat 
foglalkoztató kis méretű, közepes piaci 
tőkeértékű vállalatok terheit 
hatékonyabban lehessen enyhíteni és 
hatékonyabban lehessen támogatni őket, 
miközben biztosítja, hogy a kkv-k 
finanszírozása ne csökkenjen a jelenlegi 
kritériumoknak megfelelő kkv-k esetében.

Or. en

Módosítás 81
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Véleménytervezet
Paragraph 7b (new)

Véleménytervezet Módosítás

7b. üdvözli a kkv-knak a 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás 2003. május 6-i 
változatában szereplő 
fogalommeghatározását, és ezért kéri, 
hogy ezt a fogalommeghatározást tartsák 
meg az uniós jogszabályokban, és 
biztosítsák annak következetes 
értelmezését valamennyi tagállamban. 

Or. en


