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JAVASLATOK

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

1. sajnálatát fejezi ki a Covid19-világjárvány súlyos hatása, a 2008-as globális pénzügyi 
válság és az európai vállalkozások által az Egyesült Királyság Európai Unióból való 
kilépését követően tapasztalt további fennakadások miatt, amelyek mind hatással 
vannak a globális értékláncok szerkezetére azáltal, hogy megszakítják vagy akár 
megállítják azokat; felhívja a tagállamokat, hogy megfelelően hajtsák végre a 
késedelmes fizetésekről szóló irányelvet1 valamennyi kis- és középvállalkozás (kkv) 
tekintetében, mivel azok a Covid19-válság által leginkább érintett vállalkozások közé 
tartoznak; felszólítja a Bizottságot, hogy megfelelően kövesse nyomon a késedelmes 
fizetésekről szóló irányelv végrehajtását; a Bizottság európai zöld megállapodásával 
összhangban következetes stratégiát szorgalmaz az európai kkv-k számára gazdaságaink 
átalakítása és ellenálló képességüknek a kkv-kat támogató stratégiai beruházások révén 
történő megerősítése érdekében; emlékeztet arra, hogy az európai kkv-knak nyitott 
kereskedelempolitikára van szükségük, és e tekintetben kéri a Bizottságot, hogy tegyen 
lépéseket annak biztosítására, hogy a kereskedelmi forgalom és a fenntartható 
értékláncok – többek között az EU-n belüli teherforgalom kereskedelmi útvonalai – 
nyitottak maradjanak, és hogy az ellátási láncok zavarainak elkerülése, Európa 
versenyképességének fenntartása és a fenntartható európai kkv-k kellő gondosságon 
alapuló védelme érdekében hosszú távú intézkedéseket hajtsanak végre az európai ipari 
bázis megerősítése érdekében; üdvözli az uniós kereskedelempolitika felülvizsgálatát, 
amely kulcsfontosságú eszközt a kkv-k által a nemzetközi kereskedelemben tapasztalt 
kihívások leküzdéséhez; elismerését fejezi ki a Bizottságnak a 2020. július 23-i 
(EU) 2020/1101 határozat2 elfogadásáért, amelynek célja, hogy meghosszabbítsa a 
2020-as Covid19-világjárvány hatásainak leküzdéséhez szükséges áruk behozatalára 
vonatkozó behozatalivám-mentesség és héamentesség érvényességi idejét, ez a 
határozat ugyanis jelentős terhet vesz le a kkv-k válláról; felhívja a Bizottságot, hogy az 
új körülményekhez való alkalmazkodás érdekében aktualizálja a fenntartható és digitális 
Európára vonatkozó, 2020. március 10-i kkv-stratégiáját;

2. üdvözli a fent említett kkv-stratégiát, és emlékeztet arra, hogy Európa 25 millió kkv-ja 
az uniós gazdaság gerincét képezi, mivel mintegy 100 millió embert foglalkoztatnak – 
közülük 13 millióan az exportban dolgoznak –, Európa GDP-jének több mint felét 
adják, az uniós vállalkozások 99%-át és foglalkoztatásának 66%-át teszik ki, és az 
összes uniós exportőr 87%-át teszik ki, bár az uniós székhelyű kkv-knak csupán 25%-a 
exportál egyáltalán, és még kisebb arányban exportálnak az Unión kívül; hangsúlyozza, 
hogy a belső piac megfelelő működésének, a fenntarthatóságnak és a szén-dioxid-
semlegességnek továbbra is az uniós programok fő célkitűzései közé kell tartoznia 
annak érdekében, hogy a kkv-k a versenyképesség, a költségcsökkentés és a 
munkahelyteremtés tekintetében kihasználhassák a zöld átmenet előnyeit; kiemeli, hogy 
kellő figyelmet kell fordítani az új technológiák innovációs ciklusára és piaci 

1 HL L 48., 2011.2.23., 1. o.
2 HL L 241., 2020.7.27., 36. o.
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bevezetésére; hangsúlyozza, hogy az egységes piac jóléte attól függ, hogy az európai 
kkv-k képesek-e alkalmazkodni az információtechnológiai átalakuláshoz; elismeri a 
mikrovállalkozások és az induló vállalkozások szerepét az új technológiák 
bevezetésében; elismeri általában véve az erős, következetes és kiszámítható 
jogszabályok fenntartásának fontosságát, különös tekintettel a szellemitulajdon-jogokra, 
szem előtt tartva ugyanakkor, hogy az EU-ban a kkv-k mindössze 9%-a védi 
ténylegesen a szellemitulajdon-jogait; megjegyzi, hogy az EU-n kívülre árukat 
exportáló vállalkozásoknak csak kis százaléka kkv, és hogy a globális piacok fontos 
lehetőséget jelentenek a kkv-k számára a versenyképesség, a gazdasági növekedés és az 
innováció fokozására; megjegyzi, hogy az egységes piacon a súrlódásmentes 
kereskedelem és a szabad mozgás biztosítja a kkv-k számára a szükséges nagyságrendet 
és tapasztalatot ahhoz, hogy az EU-n kívülre exportálhassanak, és további kívánatos 
piacokhoz férjenek hozzá; emlékeztet arra, hogy az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag és a „gondolkozz először kicsiben” elv célja a versenyképesség 
növelése és a vállalkozói szellem támogatása;

3. üdvözli, hogy a kkv-stratégia különös hangsúlyt helyez az Uniónak a fenntartható és a 
digitális gazdaságra való kettős átállására, valamint a kkv-k szabályozási terheinek 
csökkentésére, illetve a piacokhoz és a finanszírozáshoz való hozzáférésük javítására; 
úgy véli, hogy a digitális és innovatív megoldásokra való összpontosítás Európa 
egészének versenyképességét növelni fogja;

4. ismételten hangsúlyozza, hogy határozottan támogatja a zöld megállapodásban 
kifejezett azon célt, hogy bevezessék az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását 
ellensúlyozó (CBA) mechanizmust; felhívja a Bizottságot, hogy a 2021. évi 
munkaprogramjának részeként mozdítsa elő ezt a kezdeményezést; hangsúlyozza, hogy 
a CBA-mechanizmusnak Európa számára a szén-dioxid-semlegesség 2050-re történő 
megvalósításának sarokkövét kell képeznie, és hogy annak a kkv-k aktív bevonása 
érdekében a kkv-k igényeinek kielégítését célzó intézkedéseket kell előirányoznia;

5. üdvözli a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a kkv-k harmadik országok 
piacához való hozzáférését könnyítő, egyedi eszközöket dolgozzon ki; felhívja a 
Bizottságot, hogy maradéktalanul támogassa a kkv-kat minden vám és nem vámjellegű 
akadály lebontásában, amely gátat emel harmadik országok piacain való megjelenésük 
elé; emlékeztet a harmonizált és egyszerűsített vámeljárások fontosságára a 
mikrovállalkozások és a kis- és középvállalkozások exportpiacokra való belépésének 
elősegítése érdekében, mivel ezek növelik a termelékenységet az innováció gyorsítása, 
illetve a technológia és a know-how terjedésének elősegítése révén; üdvözli a Bizottság 
elkötelezettségét a kkv-k jogbiztonságának azáltal való szavatolása mellett, hogy a kkv-
kra vonatkozó fejezeteket minden szabadkereskedelmi megállapodásba belefoglalja – 
amint azt az EU–Japán megállapodás és a Mexikóval kötött korszerűsített megállapodás 
is bizonyítja –, és hangsúlyozza, hogy a fejezeteket a meglévő szabadkereskedelmi 
megállapodások felülvizsgálatakor is be kell illeszteni; emlékezteti a Bizottságot, hogy 
a kereskedelmi megállapodások kkv-kra vonatkozó valamennyi fejezetének említést 
kell tennie az európai mikro-, kis- és középvállalkozások előtt álló közös akadályokról; 
üdvözli a Bizottság első kereskedelmi jogérvényesítési főtisztviselőjének közelmúltbeli 
kinevezését, és rámutat arra, hogy a főtisztviselő fontos szerepet játszik annak 
biztosításában, hogy a kkv-knak a lehető legnagyobb előnye származzon az uniós 
kereskedelmi megállapodásokból; felhívja a Bizottságot, hogy segítsen csökkenteni a 
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kkv-k adminisztratív és szabályozási terheit és a bürokráciát, tekintettel a kereskedelem 
és a beruházások előtt álló akadályok, az adminisztratív költségek és a bürokrácia kkv-
kra gyakorolt aránytalan hatására; felhívja a Bizottságot, hogy támogassa azokat a kkv-
kat, amelyek zöld technológiákra és innovációkra összpontosítanak és már exportálnak 
termékeket és szolgáltatásokat harmadik országokba, és hogy ezáltal segítse elő az 
egyenlő versenyfeltételek kialakítását; felhívja a Bizottságot, hogy működjön együtt a 
tagállamokkal a kkv-k kereskedelmi lehetőségekről való aktív tájékoztatása érdekében;

6. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa aktívabban a nemzeti és regionális 
exportügynökségeket, valamint a kkv-k uniós, tagállami és regionális szintű szervezeteit 
annak érdekében, hogy a kkv-k áthidalhassák az információs szakadékot és több előnyre 
tehessenek szert a kereskedelmi megállapodások jóvoltából; véleménye szerint e 
tekintetben a Bizottság az előrehaladás felmérése létrehozhatna egy kkv-k nemzetközivé 
válását elősegítő platformot, és technikai segítséget nyújthatna a kkv-knak az új 
piacokhoz való hozzáférésben; megjegyzi, hogy ez a platform magában foglalhatná a 
körforgásos gazdaságnak való megfelelés vizsgálatát; emlékeztet arra, hogy az uniós 
küldöttségeknek kulcsfontosságú szerepet kell játszaniuk a kkv-k támogatásában azáltal, 
hogy foglalkoznak a kérdéseikkel és a szabadkereskedelmi megállapodások 
végrehajtása miatt felmerülő gyakorlati nehézségekkel;

7. felhívja a Bizottságot, hogy a kereskedelmi és beruházási tárgyalások valamennyi 
területén vegye figyelembe a kkv-k sajátosságait, beleértve a kereskedelmi 
megállapodások közbeszerzési fejezeteire irányuló területeket is, amelyeknek elő kell 
segíteniük a kkv-k részvételét; üdvözli a Bizottság arra vonatkozó bejelentését, hogy új 
tájékoztató portált indít, amely jobb tájékozatást nyújt a kkv-k számára a kereskedelmi 
politikákról, és részletes tájékoztatást nyújt a harmadik országokba irányuló exporttal 
kapcsolatos vámeljárásokról és -formalitásokról; kéri a Bizottságot, hogy az új 
tájékoztató portálok létrehozásakor vagy a meglévők fejlesztésekor a lehető legkorábbi 
szakaszban lépjen kapcsolatba a vállalkozásokkal annak biztosítása érdekében, hogy a 
kkv-k rendkívül gyakorlati információkkal rendelkezzenek; felhívja a Bizottságot, hogy 
teljesítse arra vonatkozó célkitűzését, hogy a kkv-k számára létrehoz egy, a származási 
szabályokra és az életciklus-elemzésre vonatkozó önértékelési eszközt, amely esetében 
a kockázatértékelésre különös hangsúlyt kell helyezni, és amely segít nekik annak 
megállapításában, hogy egy adott termék esetében érvényesíthetők-e valamely 
kereskedelmi megállapodásban rögzített kedvezmények, és hogy hogyan tudják 
kihasználni az ellátási láncok stratégiai diverzifikációjának előnyeit; ezzel 
összefüggésben ismételten hangsúlyozza az észszerűsített és egyszerűsített származási 
szabályok fontosságát; ismételten hangsúlyozza továbbá a határokon átnyúló 
adatáramlásra vonatkozó egyértelmű szabályok fontosságát az uniós digitális stratégia 
célkitűzéseinek elérésében; hangsúlyozza az e-kereskedelemmel kapcsolatban a WTO-n 
belül jelenleg folyó többoldalú tárgyalások jelentőségét; átfogó és ambiciózus 
szabályrendszert szorgalmaz az adatok határokon átnyúló szabad áramlásának 
elősegítésére, az uniós adatvédelmi normák garantálása mellett a digitális kereskedelem 
akadályainak – többek között az adatlokalizálási követelmények – kezelése és annak 
biztosítása érdekében, hogy a vállalkozások, különösen a kkv-k világszerte egyenlő 
versenyfeltételek mellett versenyezhessenek; ismételten hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
kulcsszerepet fognak játszani az adatvezérelt technológiák és vállalkozások 
fejlesztésében; hangsúlyozza, hogy a nemzetközi kereskedelem különböző 
folyamatainak optimalizálása érdekében világszerte elő kell mozdítani az 
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interoperabilitást és az adatokhoz való hozzáférést; felhívja a Bizottságot, hogy 
könnyítse meg a kkv-k közbeszerzési eljárásokhoz való hozzáférését, és közbeszerzési 
politikáját építse be a zöld megállapodásban felvázolt célokba, például a körforgásos 
gazdaság előmozdításába és a közjavakkal foglalkozó ellátási láncok ellenálló 
képességének növelésébe;

8. emlékeztet arra, hogy a finanszírozási eszközökhöz való hozzáférés alapvető fontosságú 
a kkv-k számára, tekintettel arra, hogy egyes tagállamokban nehezebb a finanszírozási 
eszközökhöz hozzáférni, mint másokban; felhívja a Bizottságot, hogy kezelje ezt a 
pénzügyi hozzáférésbeli hiányosságot, és biztosítsa, hogy a kkv-k egyenlő 
versenyfeltételek mellett versenyezzenek; kéri az Európai Beruházási Bankot, hogy 
politikái kidolgozása során fordítson külön figyelmet a kkv-kra; felhívja külön is a 
figyelmet azokra a kkv-kra, amelyeknek finanszírozásra, technikai támogatásra és 
kevésbé megterhelő szabályozási terhekre van szükségük ahhoz, hogy 
versenyképességük megőrzése érdekében teljesíteni tudják a zöld megállapodással, 
valamint a digitalizációval kapcsolatos célkitűzéseket; felhívja a figyelmet arra, hogy 
előrelépésre van szükség a beruházások könnyítéséről szóló megállapodás és az e-
kereskedelemről szóló irányelv3 tekintetében, és folytatni kell a szolgáltatásokról szóló 
többoldalú megállapodással kapcsolatos munkát; hangsúlyozza, hogy a digitalizáció 
számos előnnyel jár a kkv-k számára, például új lehetőségeket kínál digitális 
szolgáltatások vagy termékek kínálására és nagyobb piaci hozzáférést biztosít, 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kkv-knak továbbra is támogatásra van szükségük a 
finanszírozási eszközökhöz, az információhoz, a készségekhez és a technológiához való 
hozzáféréshez; megjegyzi, hogy annak biztosítása érdekében, hogy a zöld megállapodás 
gazdasági lehetőség legyen, a Bizottságnak fel kell számolnia a zöld növekedés és az 
ökoinnováció tekintetében a kkv-k előtt álló akadályokat; kéri, hogy a zöld és digitális 
átalakulás felgyorsítása és kihasználása érdekében tegyenek erőfeszítéseket a kkv-k 
finanszírozási eszközökhöz való hozzáférésének megkönnyítésére, beleértve a kutatás-
fejlesztési finanszírozáshoz való könnyű hozzáférést és a fokozott technikai támogatást; 

9. felhívja a Bizottságot, hogy hatékonyan alkalmazza az uniós védintézkedéseket és 
kereskedelemvédő eszközöket az európai ipar hatékonyabb védelme érdekében, 
különösen olyan iparágak esetében, amelyekben többségben vannak a kkv-k; elismeri, 
hogy a világ példa nélküli és előre nem látható kihívásokkal néz szembe, ami miatt az 
európai kkv-kra vonatkozó stratégia részeként szükség van az intelligens visszatelepítés 
és egyes stratégiai ágazatok uniós szintű tervére, az ellátási láncok diverzifikálására és 
nyitott stratégiai autonómiára; hangsúlyozza, hogy a kereskedelem összefüggésében 
erős szociális biztosítékokra és társadalmi befogadásra van szükség a kkv-stratégiában; 
hangsúlyozza, hogy az EU kereskedelmi megállapodásainak végrehajtására és 
érvényesítésére kell összpontosítani annak érdekében, hogy megelőzzék mind a piacra 
jutással, mind a kereskedelemmel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
kötelezettségvállalások megsértését, és ezáltal hatékonyan kezeljék a piaci torzulásokat, 
valamint biztosítsák, hogy a kkv-k ne kerüljenek versenyhátrányba; e tekintetben sürgeti 
a Bizottságot, hogy fokozza a kkv-k piacvédelmi ügyfélszolgálatának szerepét a kkv-
knak a piacvédelmi eszközökhöz való hozzáférés terén nyújtott támogatás további 
növelése, illetve a kkv-k számára a tisztességtelen kereskedelemből származó behozatal 

3 HL L 178., 2000.7.17, 1. o.
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kezelésére rendelkezésre álló eszközökről való tájékoztatás fokozása érdekében; kiemeli 
az Európai Számvevőszék 2020. júliusi különjelentését4, amely rámutatott, hogy bár a 
piacvédelmi vizsgálatok jelentős adminisztratív terhet jelentenek az érintett felek 
számára, jogi szükségszerűségük van; figyelmeztet azonban arra, hogy a kkv-knak a 
piacvédelmi eljárásokhoz való hozzáféréshez nyújtott támogatás nem volt elegendő, és 
hogy a piacvédelmi eszközöket nem mozdítják elő kellő mértékben az európai ipar 
valamennyi ágazatában; ezzel összefüggésben sürgeti a Bizottságot, hogy fokozza 
különösen a kkv-k támogatását és tájékoztatását; felszólítja az EU-t, hogy kellően vegye 
figyelembe a biztonság és a közrend érdekeit a beérkező közvetlen külföldi 
tőkebefektetések és felvásárlások tekintetében, és ezeket kapcsolja össze egy páneurópai 
átvilágítási koordinációs mechanizmussal, különösen a stratégiai ágazatokban; sürgeti a 
Bizottságot, hogy jobban hívja fel az érdekelt felek figyelmét a piacvédelmi eszközökre, 
és fokozza a kkv-knak nyújtott támogatást a piacvédelmi eszközökhöz való 
hozzáférésük megkönnyítése terén; e tekintetben kéri a Bizottságot, hogy biztosítson 
hozzáférhetőbb mechanizmust a kkv-k számára a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokkal kapcsolatos panaszaik benyújtására; felhívja a Bizottságot, hogy a lehető 
leggyorsabban vezessen be intézkedéseket azokban a vizsgálatokban, amelyekben a 
kkv-k kiemelkedő szerepet töltenek be;

10. felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is nyújtson segítséget az mkkv-knek, különös 
hangsúlyt fektetve a nők által irányított mkkv-kre, és különleges intézkedéseket hozva 
számukra; felszólítja az Uniót és tagállamait, hogy fordítsanak különös figyelmet a nők 
által irányított mkkv-k különleges helyzetére, amikor exporttal kapcsolatos 
ügyfélszolgálatokat állítanak fel, használják ki a szabadkereskedelmi megállapodások 
nyújtotta lehetőségeket, és erősítsék meg azokat a szolgáltatásokat, technológiákat és 
infrastruktúrákat (például az internet-hozzáférést), amelyek különösen fontos szerepet 
játszanak a nők gazdasági szerepvállalása és a nők által irányított mkkv-k 
szempontjából; kéri, a Bizottságot, hogy segítsen partnerséget kialakítani az uniós női 
vállalkozók és fejlődő országbeli társaik között;

11. üdvözli a Bizottság azon kötelezettségvállalását, hogy az új jogszabályok létrehozásakor 
bevezeti az „egy be, egy ki” elvet, ami az első lépés lenne az új szabályozások 
áradatának megfékezése és a bürokrácia csökkentése felé, ugyanakkor emlékeztet arra, 
hogy ez csupán a jelenlegi helyzet fenntartására elegendő, ami nem kellőképpen 
ambiciózus hozzáállás; kéri annak tisztázását, hogy a Bizottság a kereskedelempolitika 
területén hogyan kívánja alkalmazni ezt az elvet;

12. felhívja a Bizottságot, hogy az adminisztratív terhek és a költségnyomás csökkentése, a 
versenyképesség előmozdítása, valamint a kkv-k Unión belüli növekedésének és 
virágzásának tényleges elérése érdekében terjesszen elő ütemtervet a kkv-kat érintő 
elavult szabályok és rendelkezések legalább 30%-os csökkentésére;

4 17/2020. sz. különjelentés: „Piacvédelmi eszközök: jól működik az uniós vállalkozásokat a dömpingelt és 
támogatott behozatallal szemben védő rendszer”.
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