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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

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

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;

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; 

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;

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;

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;

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;

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.).


