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Módosítás 1
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az uniós ipari stratégiát igazítsák a 
Covid19-járvány kitörését követő új 
gazdasági forgatókönyvhöz, tekintettel 
annak az EU versenyképességére és 
stratégiai autonómiájára gyakorolt káros 
hatásaira; emlékeztet arra, hogy hatékony 
megoldást kell találni a jelenlegi 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 
és a megnövekedett mennyiségű hamisítás 
visszaszorítására, amelyek leszorítják a 
globális piacon jelen lévő uniós vállalatok 
termelékenységét;

Or. en

Módosítás 2
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. üdvözli az új európai ipari 
stratégiát, különösen annak a tisztességes 
verseny és az egyenlő versenyfeltételek 
globális biztosítására, valamint azon 
eszközök előmozdítására való törekvését, 
amelyek révén az uniós ipar képessé válik 
arra, hogy kezelje a jelenlegi és a jövőbeli 
globális kihívásokat;

Or. en

Módosítás 3
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Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. tudomásul veszi az európai kkv-k 
nemzetközi piacokhoz való hozzáférésének 
támogatására irányuló bizottsági 
kezdeményezéseket; hangsúlyozza 
azonban, hogy a kkv-knak túl sok 
szabályozással és teherrel, valamint túlzott 
bürokráciával kell szembenézniük; 
hangsúlyozza, hogy a kkv-k továbbra is 
versenyhátrányban vannak amiatt, hogy a 
zöld megállapodásnak való megfelelés 
érdekében beruháznak a 
klímasemlegességbe, ugyanakkor 
igyekeznek megőrizni 
versenyképességüket és boldogulni az 
exportpiacokon;

1. a jelenlegi válság fényében sürgeti 
a Bizottságot, hogy összpontosítson a 
gazdaságunk gerincét jelentő kkv-kra az 
EU gazdasági fellendülésének és 
versenyképességének fokozása érdekében; 
tudomásul veszi az európai kkv-k 
nemzetközi piacokhoz való hozzáférésének 
támogatására irányuló bizottsági 
kezdeményezéseket; hangsúlyozza 
azonban, hogy a kkv-knak túl sok 
szabályozással és teherrel, valamint túlzott 
bürokráciával kell szembenézniük; 
hangsúlyozza, hogy a kkv-k továbbra is 
versenyhátrányban vannak amiatt, hogy a 
zöld megállapodásnak való megfelelés 
érdekében beruháznak a 
klímasemlegességbe, ugyanakkor 
igyekeznek megőrizni 
versenyképességüket és boldogulni az 
exportpiacokon; hangsúlyozza ezért, hogy 
tovább kell javítani az üzleti környezetet 
az EU-ban, például a finanszírozáshoz 
való könnyebb hozzáférés elősegítésével; 
hangsúlyozza, hogy továbbra is 
prioritásként kell kezelni a bürokrácia 
csökkentését és a bürokratikus terhek 
enyhítését, és hogy az új uniós szabályok 
bevezetését megelőzően biztosítani kell a 
jogbiztonságot, a tényeken alapuló 
szakpolitikai tervezést, a 
hatásvizsgálatokat és a 
költséghatékonyságot; emlékezteti a 
Bizottságot az „egy be, egy ki” elvre; e 
tekintetben kiemeli a hatékony 
kommunikációs és figyelemfelkeltő 
kampányok fontosságát; üdvözli a 
Bizottság azon célkitűzését, hogy a 
jövőbeli Access2Market platformon 2020 
elején elindítson a kkv-k számára egy 
származási szabályokra vonatkozó külön 
önértékelési eszközt, amely segít nekik 
annak felmérésében, hogy egy adott 
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termék esetében érvényesíthetők-e 
valamely uniós kereskedelmi 
megállapodásban rögzített preferenciák, 
és így megkönnyíti a kkv-k számára az 
uniós kereskedelmi megállapodások 
szerinti preferenciák kihasználását;

Or. en

Módosítás 4
Geert Bourgeois

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. tudomásul veszi az európai kkv-k 
nemzetközi piacokhoz való hozzáférésének 
támogatására irányuló bizottsági 
kezdeményezéseket; hangsúlyozza 
azonban, hogy a kkv-knak túl sok 
szabályozással és teherrel, valamint túlzott 
bürokráciával kell szembenézniük; 
hangsúlyozza, hogy a kkv-k továbbra is 
versenyhátrányban vannak amiatt, hogy a 
zöld megállapodásnak való megfelelés 
érdekében beruháznak a 
klímasemlegességbe, ugyanakkor 
igyekeznek megőrizni 
versenyképességüket és boldogulni az 
exportpiacokon;

1. tudomásul veszi az európai kkv-k 
nemzetközi piacokhoz való hozzáférésének 
támogatására irányuló bizottsági 
kezdeményezéseket; kéri, hogy 
valamennyi jövőbeli kereskedelmi 
megállapodásba illesszenek be külön 
fejezetet a kkv-k számára, hogy biztosítsák 
a kkv-k számára az így elért piacra jutás 
maximális megtérülését; felszólítja 
továbbá a Bizottságot, hogy támogassa a 
nemzeti és regionális exportügynökségek 
arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a kkv-k 
a lehető legjobban kihasználhassák a 
kereskedelmi megállapodásokat; 
e tekintetben rámutat a kereskedelmi 
jogérvényesítési főtisztviselő új szerepére 
és működésére, ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy a kkv-knak túl sok 
szabályozással és teherrel, valamint túlzott 
bürokráciával kell szembenézniük; 
hangsúlyozza, hogy a kkv-k továbbra is 
versenyhátrányban vannak amiatt, hogy a 
zöld megállapodásnak való megfelelés 
érdekében beruháznak a 
klímasemlegességbe, ugyanakkor 
igyekeznek megőrizni 
versenyképességüket és boldogulni az 
exportpiacokon;

Or. en
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Módosítás 5
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. tudomásul veszi az európai kkv-k 
nemzetközi piacokhoz való hozzáférésének 
támogatására irányuló bizottsági 
kezdeményezéseket; hangsúlyozza 
azonban, hogy a kkv-knak túl sok 
szabályozással és teherrel, valamint túlzott 
bürokráciával kell szembenézniük; 
hangsúlyozza, hogy a kkv-k továbbra is 
versenyhátrányban vannak amiatt, hogy a 
zöld megállapodásnak való megfelelés 
érdekében beruháznak a 
klímasemlegességbe, ugyanakkor 
igyekeznek megőrizni 
versenyképességüket és boldogulni az 
exportpiacokon;

1. tudomásul veszi az európai kkv-k 
nemzetközi piacokhoz való hozzáférésének 
támogatására irányuló bizottsági 
kezdeményezéseket; hangsúlyozza 
azonban, hogy a kkv-knak túl sok 
szabályozással és teherrel, valamint túlzott 
bürokráciával kell szembenézniük; 
hangsúlyozza, hogy a kkv-k továbbra is 
versenyhátrányban vannak amiatt, hogy a 
zöld megállapodásnak való megfelelés 
érdekében beruháznak a 
klímasemlegességbe, ugyanakkor 
igyekeznek megőrizni 
versenyképességüket és boldogulni az 
exportpiacokon; hangsúlyozza továbbá, 
hogy az európai zöld megállapodás 
aránytalan pénzügyi többletterhet jelent a 
kkv-k és az ipar számára, torzítja a 
globális versenyt, és a Covid19-válság 
okozta nehézségek tükrében súlyosan 
veszélyezteti szakmai létüket;

Or. en

Módosítás 6
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. tudomásul veszi az európai kkv-k 
nemzetközi piacokhoz való hozzáférésének 
támogatására irányuló bizottsági 
kezdeményezéseket; hangsúlyozza 
azonban, hogy a kkv-knak túl sok 

1. tudomásul veszi az európai kkv-k 
nemzetközi piacokhoz való hozzáférésének 
támogatására irányuló bizottsági 
kezdeményezéseket; hangsúlyozza 
azonban, hogy a kkv-knak túl sok 
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szabályozással és teherrel, valamint túlzott 
bürokráciával kell szembenézniük; 
hangsúlyozza, hogy a kkv-k továbbra is 
versenyhátrányban vannak amiatt, hogy a 
zöld megállapodásnak való megfelelés 
érdekében beruháznak a 
klímasemlegességbe, ugyanakkor 
igyekeznek megőrizni 
versenyképességüket és boldogulni az 
exportpiacokon;

szabályozással és teherrel, 
információhiánnyal, valamint túlzott 
bürokráciával kell szembenézniük; 
hangsúlyozza, hogy a kkv-k továbbra is 
versenyhátrányban vannak amiatt, hogy a 
zöld megállapodásnak való megfelelés 
érdekében beruháznak a 
klímasemlegességbe, ugyanakkor 
igyekeznek megőrizni 
versenyképességüket és boldogulni az 
exportpiacokon; e tekintetben megerősített 
intézkedésekre szólít fel a kkv-k 
finanszírozásának támogatása, 
innovációjuk ösztönzése és a kkv-k 
globális értékláncaiban a Covid19 által 
okozott jelenlegi zavarok megoldása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 7
Seán Kelly

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. tudomásul veszi az európai kkv-k 
nemzetközi piacokhoz való hozzáférésének 
támogatására irányuló bizottsági 
kezdeményezéseket; hangsúlyozza 
azonban, hogy a kkv-knak túl sok 
szabályozással és teherrel, valamint túlzott 
bürokráciával kell szembenézniük; 
hangsúlyozza, hogy a kkv-k továbbra is 
versenyhátrányban vannak amiatt, hogy a 
zöld megállapodásnak való megfelelés 
érdekében beruháznak a 
klímasemlegességbe, ugyanakkor 
igyekeznek megőrizni 
versenyképességüket és boldogulni az 
exportpiacokon;

1. tudomásul veszi az európai kkv-k 
nemzetközi piacokhoz való hozzáférésének 
támogatására irányuló bizottsági 
kezdeményezéseket; elismeri, hogy a 
harmadik országok piacaihoz való 
hozzáférés létfontosságú számos európai 
kkv számára, és azt meg kell könnyíteni. 
úgy véli, hogy a szükségtelen 
adminisztratív vagy szabályozási terhek 
minimálisra csökkentése fontos ahhoz, 
hogy a kkv-k részesülhessenek e piacra 
jutás előnyeiből; úgy véli, hogy a kkv-
knak az európai zöld megállapodás 
központi részét kell képezniük, és hogy 
támogatást kell nyújtani annak 
biztosításához, hogy az európai kkv-k 
képesek legyenek megbirkózni a 
klímasemlegesség megvalósítása és az 
uniós versenyképesség globális piacokon 
való megőrzése jelentette kettős 
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kihívással;

Or. en

Módosítás 8
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. tudomásul veszi az európai kkv-k 
nemzetközi piacokhoz való hozzáférésének 
támogatására irányuló bizottsági 
kezdeményezéseket; hangsúlyozza 
azonban, hogy a kkv-knak túl sok 
szabályozással és teherrel, valamint túlzott 
bürokráciával kell szembenézniük; 
hangsúlyozza, hogy a kkv-k továbbra is 
versenyhátrányban vannak amiatt, hogy a 
zöld megállapodásnak való megfelelés 
érdekében beruháznak a 
klímasemlegességbe, ugyanakkor 
igyekeznek megőrizni 
versenyképességüket és boldogulni az 
exportpiacokon;

1. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
erősítse meg és javítsa azon 
kezdeményezéseit, melyek célja, hogy 
támogassák az európai kkv-kat a 
nemzetközi piacokhoz való hozzáférésüket 
gátló akadályok leküzdésében, többek 
között azáltal, hogy tárgyalások útján eléri 
kifejezetten a kkv-knak szentelt fejezetek 
kereskedelmi megállapodásokba történő 
beillesztését; felszólítja a Bizottságot a 
kkv-stratégia hatékony végrehajtására 
annak érdekében, hogy csökkentsük a 
vállalkozásainkra külföldön nehezedő 
terheket és túlzott bürokráciát, és 
megkönnyítsük nemzetközivé válásukat;

Or. en

Módosítás 9
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. tudomásul veszi az európai kkv-k 
nemzetközi piacokhoz való hozzáférésének 
támogatására irányuló bizottsági 
kezdeményezéseket; hangsúlyozza 
azonban, hogy a kkv-knak túl sok 
szabályozással és teherrel, valamint túlzott 
bürokráciával kell szembenézniük; 

1. tudomásul veszi az európai kkv-k 
nemzetközi piacokhoz való hozzáférésének 
támogatására irányuló bizottsági 
kezdeményezéseket; hangsúlyozza 
azonban, hogy a kkv-knak számos olyan 
szabályozással kell szembenézniük, 
amelyek további bürokráciát vagy 
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hangsúlyozza, hogy a kkv-k továbbra is 
versenyhátrányban vannak amiatt, hogy a 
zöld megállapodásnak való megfelelés 
érdekében beruháznak a 
klímasemlegességbe, ugyanakkor 
igyekeznek megőrizni 
versenyképességüket és boldogulni az 
exportpiacokon;

adminisztratív terheket hoznak létre; 
hangsúlyozza, hogy támogatni kell azokat 
a kkv-kat, amelyek a zöld 
megállapodásnak való megfelelés 
érdekében beruháznak a 
klímasemlegességbe, és így rövid távon 
nehézségeket jelent a számukra, hogy 
versenyképesek és sikeresek maradjanak 
az exportpiacokon;

Or. en

Módosítás 10
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. tudomásul veszi az európai kkv-k 
nemzetközi piacokhoz való hozzáférésének 
támogatására irányuló bizottsági 
kezdeményezéseket; hangsúlyozza 
azonban, hogy a kkv-knak túl sok 
szabályozással és teherrel, valamint túlzott 
bürokráciával kell szembenézniük; 
hangsúlyozza, hogy a kkv-k továbbra is 
versenyhátrányban vannak amiatt, hogy a 
zöld megállapodásnak való megfelelés 
érdekében beruháznak a 
klímasemlegességbe, ugyanakkor 
igyekeznek megőrizni 
versenyképességüket és boldogulni az 
exportpiacokon;

1. tudomásul veszi az európai kkv-k 
nemzetközi piacokhoz való hozzáférésének 
támogatására irányuló bizottsági 
kezdeményezéseket; felszólít az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok 
reformjára a kkv-kat célzó jelentősebb 
állami támogatások lehetővé tétele 
érdekében; hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
továbbra is versenyhátrányban vannak 
amiatt, hogy a zöld megállapodásnak való 
megfelelés érdekében beruháznak a 
klímasemlegességbe, ugyanakkor 
igyekeznek megőrizni 
versenyképességüket és boldogulni az 
exportpiacokon;

Or. fr

Módosítás 11
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás



PE652.539v01-00 10/50 AM\1206314HU.docx

HU

1. tudomásul veszi az európai kkv-k 
nemzetközi piacokhoz való hozzáférésének 
támogatására irányuló bizottsági 
kezdeményezéseket; hangsúlyozza 
azonban, hogy a kkv-knak túl sok 
szabályozással és teherrel, valamint túlzott 
bürokráciával kell szembenézniük; 
hangsúlyozza, hogy a kkv-k továbbra is 
versenyhátrányban vannak amiatt, hogy a 
zöld megállapodásnak való megfelelés 
érdekében beruháznak a 
klímasemlegességbe, ugyanakkor 
igyekeznek megőrizni 
versenyképességüket és boldogulni az 
exportpiacokon;

1. a zöld megállapodással 
összhangban lévő nagyszabású és 
következetes uniós ipari stratégia 
kidolgozására szólít fel annak érdekében, 
hogy gazdaságaink átalakuljanak és 
megerősödjön ellenálló képességük a kkv-
k támogatását célzó stratégiai 
beruházások összevonása révén, valamint 
szélesedjenek a munkalehetőségek és 
növekedjenek a készségek, tekintettel a 
Covid19-válság munkavállalókra, 
fogyasztókra és családokra gyakorolt 
negatív hatásaira, ugyanakkor biztosított 
maradjon a versenyképesség és a jó 
teljesítmény az exportpiacokon;

Or. en

Módosítás 12
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Enikő Győri, Iuliu 
Winkler, Christophe Hansen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy 2007 és 2017 
között a globális GDP több mint 70%-kal 
nőtt; összehasonlítva azonban az EU 
17%-os növekedését olyan országokéval, 
mint az Egyesült Államok (60%), India 
(80%) és Kína (315%), kijelenthető, hogy 
az EU már korábban lemaradt a globális 
versenyképesség terén; megjegyzi, hogy a 
Covid19 hatásai miatt a 
világkereskedelem 2020-ban várhatóan 
13–32%-kal, az EU GDP-je pedig 7,5%-
kal csökken; hangsúlyozza ezért, hogy a 
globális gazdaságok gyors hanyatlásának 
tükrében Európa újraiparosítására van 
szükség, és az EU-nak e célból 
összpontosítania kell erőit a vállalatok és 
a munkahelyek megmentésére;

Or. en
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Módosítás 13
Nicola Danti, Urmas Paet, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, 
Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy az uniós 
ágazatokkal szemben az az elvárás, hogy 
aktívan járuljanak hozzá az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseinek 
megvalósításához azáltal, hogy 
beruháznak a klímasemlegességbe és 
megfelelnek az új szabványoknak, 
miközben olyan harmadik országbeli 
versenytársakkal találják magukat 
szemben, amelyek kevésbé ambiciózusak a 
kibocsátáscsökkentés terén; hangsúlyozza, 
hogy fennáll a veszélye annak, hogy az 
európai vállalatok, különösen a kkv-k 
továbbra is versenyhátrányban maradnak, 
miközben megpróbálnak versenyképesek 
maradni és boldogulni az exportpiacokon; 
felszólítja a Bizottságot, hogy mielőbb 
fogadja el az importált fogyasztási cikkek 
karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmust;

Or. en

Módosítás 14
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a Covid19-
válság súlyosan érintette az európai ipart 
és veszélyezteti a munkaerőpiacot, e 
tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy 
összpontosítson ismét az ipari és helyi 
termelést és a kapcsolódó exportot 
támogató konkrét intézkedésekre a szén-



PE652.539v01-00 12/50 AM\1206314HU.docx

HU

dioxid-semleges gazdaságra való 
összpontosítás helyett;

Or. en

Módosítás 15
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a Bizottságot, hogy az új 
ipari stratégiával kapcsolatos munkája 
során alkalmazzon határozott holisztikus 
megközelítést; hangsúlyozza, hogy a 
szociális jogok, a digitalizáció, a 
közlekedés, a kereskedelem és a 
környezetvédelmi politikák 
összekapcsolódnak az európai iparon 
belül;

Or. en

Módosítás 16
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner, Christophe Hansen

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a 
tagállamoknak határozottan el kell 
kötelezniük magukat az európai ipar 
jövője, valamint annak érdekében, hogy 
az EU 2050-re klímasemleges kontinenssé 
és világelsővé váljon az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású, fenntartható és 
digitalizált technológiák terén, elkerülve 
ugyanakkor a kibocsátásáthelyezést; 
hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozással 
kapcsolatos ambíciónk nem vezethet az 
EU iparának leépüléséhez, hanem a 
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fenntartható megoldások 
versenyképesebbé tételét és a körforgásos 
gazdaság lehetőségeinek növelését kell 
eredményeznie; felszólít a kutatás és az 
innováció lehetővé tételére, biztosítva, 
hogy az EU vonzza a szükséges 
készségeket, és ily módon előmozdítva az 
EU globális versenyképességét;

Or. en

Módosítás 17
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
Covid19-világjárvány kitörése óta, amely 
számos gyár bezárását eredményezte, 
számos ipari ágazat súlyos veszteségeket 
szenvedett és szenved el továbbra is; 
a világkereskedelem visszaesését 2020-
ban 13–32% közé teszik, és a 2021-re 
várható fellendülésre vonatkozó becslések 
még mindig bizonytalanok;

Or. en

Módosítás 18
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy az európai 
kkv-k és az ipar már most is élen járnak a 
gazdaság kizöldítésében és a zöld eszközök 
használatában; e tekintetben a 
Bizottságnak támogatnia kell a 
tagállamokat ezen eszközök és know-how 
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exportjában a globálisan egyenlő 
versenyfeltételek megteremtése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 19
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. megjegyzi, hogy a Covid19-
válság kiemelte a digitális 
megoldások, kereskedelmi és üzleti 
modellek szükségességét; üdvözli ezért a 
Bizottság arra irányuló szándékát, hogy 
az EU vezető szerepet töltsön be a 
digitalizáció terén, például az elektronikus 
kereskedelemre vonatkozó globális 
szabályokról szóló WTO-tárgyalások 
előmozdítása révén; felhív a tárgyalások 
érdemi eredménye iránti nyitottságra az 
adatok határokon átnyúló áramlásának 
megkönnyítése és az elektronikus 
kereskedelem indokolatlan akadályainak 
felszámolása érdekében, teljes 
összhangban a magánélet és az adatok 
védeleméről szóló uniós jogszabályokkal, 
többek között a GDPR rendelettel, 
valamint felszólít a tárgyalási irányelvek 
által biztosított rugalmasság 
kihasználására;

Or. en

Módosítás 20
Geert Bourgeois

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
összpontosítson a hazai termelékenységre 
Európán belül annak érdekében, hogy 
csökkentse az érzékeny ellátási láncoktól 
való függőséget az olyan alapvető ipari 
ágazatokban, mint a technológia és a 
távközlés, a gyógyszerek és a 
gyógyszeripar – különösen globális válság 
idején –, valamint hogy megőrizze a 
versenyképességet a globális piacokon;

törölve

Or. en

Módosítás 21
Christophe Hansen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
összpontosítson a hazai termelékenységre 
Európán belül annak érdekében, hogy 
csökkentse az érzékeny ellátási láncoktól 
való függőséget az olyan alapvető ipari 
ágazatokban, mint a technológia és a 
távközlés, a gyógyszerek és a 
gyógyszeripar – különösen globális válság 
idején –, valamint hogy megőrizze a 
versenyképességet a globális piacokon;

2. úgy véli, hogy az EU ellenálló 
képessége kereskedelmi kapcsolataink, 
ellátási láncaink és stratégiai készleteink 
diverzifikálása révén érhető el; felhívja a 
Bizottságot, hogy összpontosítson az 
Európán belüli ellátás biztosítására az 
ellátási láncok stratégiai diverzifikációja 
révén az olyan alapvető ipari ágazatokban, 
mint a technológia és a távközlés, a 
gyógyászati termékek, a gyógyszerek és a 
mezőgazdasági termékek – különösen 
globális válság idején –, valamint hogy 
megőrizze a versenyképességet a globális 
piacokon; kéri a Bizottságot, hogy e 
tekintetben fontolja meg egy merész 
stratégiai diverzifikációs alap 
létrehozását, amelyet az egyes stratégiai 
ellátási láncok diverzifikációjával 
kapcsolatos költségek egy részének 
fedezésére lehetne felhasználni; 
hasonlóképpen üdvözli a kereskedelmi 
megállapodásokat, amelyek elősegítik az 
értékláncok diverzifikációját és erősítik az 
uniós ipart és termelést; felhívja a 
Bizottságot, hogy folytassa az ambiciózus 
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szabadkereskedelmi megállapodások 
megkötését, amelyek az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítására és a 
közbeszerzési piacokhoz való jobb 
hozzáférésre összpontosítanak; elvárja e 
tekintetben, hogy megkössék a 
szabadkereskedelmi megállapodásokat 
Ausztráliával, Új-Zélanddal és 
Indonéziával, valamint a partnerségi és 
együttműködési megállapodást 
Thaifölddel, és ösztönzi az EU–Mexikó és 
az EU–Mercosur szabadkereskedelmi 
megállapodások gyors ratifikálását; 
javasolja a Bizottságnak az Indiával 
folytatott ambiciózus tárgyalások 
újraindítását, valamint a Tajvannal 
folytatott hatályfelmérést; hangsúlyozza 
továbbá annak fontosságát, hogy a kkv-k 
számára a kereskedelem előmozdításának 
egyik módjaként valamennyi 
szabadkereskedelmi megállapodásba 
építsenek be kkv-kra vonatkozó 
fejezeteket, illetve a már meglévő 
fejezeteket fejlesszék tovább;

Or. en

Módosítás 22
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
összpontosítson a hazai termelékenységre 
Európán belül annak érdekében, hogy 
csökkentse az érzékeny ellátási láncoktól 
való függőséget az olyan alapvető ipari 
ágazatokban, mint a technológia és a 
távközlés, a gyógyszerek és a 
gyógyszeripar – különösen globális válság 
idején –, valamint hogy megőrizze a 
versenyképességet a globális piacokon;

2. úgy véli, hogy az EU ellenálló 
képessége kereskedelmi kapcsolataink, 
ellátási láncaink és stratégiai készleteink 
diverzifikálása révén érhető el; felhívja a 
Bizottságot, hogy összpontosítson az 
Európán belüli ellátás biztosítására az 
ellátási láncok stratégiai diverzifikációja 
révén az olyan alapvető ipari ágazatokban, 
mint a technológia és a távközlés, a 
gyógyászati termékek, a gyógyszerek és a 
mezőgazdasági termékek – különösen 
globális válság idején –, valamint hogy 
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megőrizze a versenyképességet a globális 
piacokon; üdvözli a kereskedelmi 
megállapodásokat, amelyek elősegítik az 
értékláncok diverzifikációját és erősítik az 
uniós ipart és termelést; felhívja a 
Bizottságot, hogy folytassa az ambiciózus 
szabadkereskedelmi megállapodások 
megkötését, amelyek az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítására és a 
közbeszerzési piacokhoz való jobb 
hozzáférésre összpontosítanak; elvárja e 
tekintetben, hogy megkössék a 
szabadkereskedelmi megállapodásokat 
Ausztráliával, Új-Zélanddal és 
Indonéziával, valamint a partnerségi és 
együttműködési megállapodást 
Thaifölddel, és ösztönzi az EU–Mexikó és 
az EU–Mercosur szabadkereskedelmi 
megállapodások gyors ratifikálását; 
javasolja a Bizottságnak az Indiával 
folytatott ambiciózus tárgyalások 
újraindítását, valamint a Tajvannal 
folytatott hatályfelmérést; hangsúlyozza 
továbbá annak fontosságát, hogy a kkv-k 
számára a kereskedelem előmozdításának 
egyik módjaként valamennyi 
szabadkereskedelmi megállapodásba 
építsenek be kkv-kra vonatkozó 
fejezeteket, illetve a már meglévő 
fejezeteket fejlesszék tovább;

Or. en

Módosítás 23
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
összpontosítson a hazai termelékenységre 
Európán belül annak érdekében, hogy 
csökkentse az érzékeny ellátási láncoktól 
való függőséget az olyan alapvető ipari 
ágazatokban, mint a technológia és a 
távközlés, a gyógyszerek és a 

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
összpontosítson a hazai termelékenységre 
Európán belül annak érdekében, hogy 
csökkentse az érzékeny ellátási láncoktól 
való függőséget az olyan alapvető ipari 
ágazatokban, mint a technológia és a 
távközlés, a kritikus infrastruktúrák, a 
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gyógyszeripar – különösen globális válság 
idején –, valamint hogy megőrizze a 
versenyképességet a globális piacokon;

gyógyszerek és a gyógyszeripar – 
különösen globális válság idején –, 
valamint hogy megőrizze a 
versenyképességet a globális piacokon; e 
tekintetben üdvözli a helyreállítási 
csomagban javasolt stratégiai beruházási 
eszköz létrehozását, és kéri a Tanácsot, 
hogy támogassa azt, mivel ez 
elengedhetetlen az iparunk számára 
szükséges nyitott stratégiai autonómiához;

Or. en

Módosítás 24
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
összpontosítson a hazai termelékenységre 
Európán belül annak érdekében, hogy 
csökkentse az érzékeny ellátási láncoktól 
való függőséget az olyan alapvető ipari 
ágazatokban, mint a technológia és a 
távközlés, a gyógyszerek és a 
gyógyszeripar – különösen globális válság 
idején –, valamint hogy megőrizze a 
versenyképességet a globális piacokon;

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
összpontosítson a hazai termelékenységre 
Európán belül annak érdekében, hogy 
csökkentse az érzékeny ellátási láncoktól 
való függőséget az olyan alapvető ipari 
ágazatokban, mint a technológia és a 
távközlés, a gyógyszerek és a 
gyógyszeripar – különösen globális válság 
idején –, valamint hogy megőrizze a 
versenyképességet a globális piacokon; 
kéri európai egészségügyi kivétel 
létrehozását, amelyet bejelentenek a 
WTO-nak, és átemelik valamennyi 
múltbeli és jövőbeli kereskedelmi 
megállapodásba;

Or. fr

Módosítás 25
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
összpontosítson a hazai termelékenységre 
Európán belül annak érdekében, hogy 
csökkentse az érzékeny ellátási láncoktól 
való függőséget az olyan alapvető ipari 
ágazatokban, mint a technológia és a 
távközlés, a gyógyszerek és a 
gyógyszeripar – különösen globális válság 
idején –, valamint hogy megőrizze a 
versenyképességet a globális piacokon;

2. hangsúlyozza a diverzifikáció 
fontosságát az értékláncok ellenálló 
képességének javítása, valamint az olyan 
alapvető ipari ágazatok intelligens 
visszatelepítése érdekében, mint a 
technológia és a távközlés, a 
gyógyszerek, a gyógyszeripar és a 
nyersanyagok, a nyitott stratégiai 
autonómia elérése érdekében – különösen 
globális válság idején –, valamint a 
versenyképesség globális piacokon való 
megőrzése érdekében, figyelembe véve 
ugyanakkor a fejlődő országok 
szükségleteit is;

Or. en

Módosítás 26
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
összpontosítson a hazai termelékenységre 
Európán belül annak érdekében, hogy 
csökkentse az érzékeny ellátási láncoktól 
való függőséget az olyan alapvető ipari 
ágazatokban, mint a technológia és a 
távközlés, a gyógyszerek és a 
gyógyszeripar – különösen globális válság 
idején –, valamint hogy megőrizze a 
versenyképességet a globális piacokon;

2. felhívja a Bizottságot, hogy az 
Európán belüli kutatás és innováció 
alapján összpontosítson a hazai 
termelékenységre a stratégiai autonómia 
megteremtése és az érzékeny ellátási 
láncoktól való függőség csökkentése 
érdekében az olyan alapvető ipari 
ágazatokban, mint a technológia és a 
távközlés, a gyógyszerek, a gyógyszeripar 
és a mezőgazdaság – különösen globális 
válság idején –, valamint hogy megőrizze a 
versenyképességet a globális piacokon;

Or. en

Módosítás 27
Massimiliano Salini
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
összpontosítson a hazai termelékenységre 
Európán belül annak érdekében, hogy 
csökkentse az érzékeny ellátási láncoktól 
való függőséget az olyan alapvető ipari 
ágazatokban, mint a technológia és a 
távközlés, a gyógyszerek és a 
gyógyszeripar – különösen globális válság 
idején –, valamint hogy megőrizze a 
versenyképességet a globális piacokon;

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
összpontosítson a hazai termelékenységre, 
és szervezze újra az ipart Európán belül 
annak érdekében, hogy csökkentse az 
érzékeny ellátási láncoktól való függőséget 
az olyan alapvető ipari ágazatokban, mint a 
technológia és a távközlés, a stratégiai 
nyersanyagok, a gyógyszerek és a 
gyógyszeripar – különösen globális válság 
idején –, valamint hogy megőrizze a 
versenyképességet a globális piacokon;

Or. en

Módosítás 28
Seán Kelly

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
összpontosítson a hazai termelékenységre 
Európán belül annak érdekében, hogy 
csökkentse az érzékeny ellátási láncoktól 
való függőséget az olyan alapvető ipari 
ágazatokban, mint a technológia és a 
távközlés, a gyógyszerek és a 
gyógyszeripar – különösen globális válság 
idején –, valamint hogy megőrizze a 
versenyképességet a globális piacokon;

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa az ellátási láncok 
diverzifikációját az ellenálló képesség és 
az ellátás biztonságának fokozása 
érdekében, csökkentve az egy vagy két 
országtól való függést– különösen globális 
válság idején –, ugyanakkor megőrizve a 
versenyképességet a globális piacokon;

Or. en

Módosítás 29
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
összpontosítson a hazai termelékenységre 
Európán belül annak érdekében, hogy 
csökkentse az érzékeny ellátási láncoktól 
való függőséget az olyan alapvető ipari 
ágazatokban, mint a technológia és a 
távközlés, a gyógyszerek és a 
gyógyszeripar – különösen globális válság 
idején –, valamint hogy megőrizze a 
versenyképességet a globális piacokon;

2. kéri a Bizottságot, hogy 
következetes ágazati stratégia révén, az 
ellátási láncok lerövidítésével és 
diverzifikálásával és a kereskedelmi 
politikák irányának megváltoztatásával 
biztosítsa, hogy a beruházások elsősorban 
a zöld megállapodás és a digitális 
menetrend végrehajtását, valamint a 
stratégiai ágazatokban az európai 
szuverenitás megteremtését célozzák;

Or. en

Módosítás 30
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
összpontosítson a hazai termelékenységre 
Európán belül annak érdekében, hogy 
csökkentse az érzékeny ellátási láncoktól 
való függőséget az olyan alapvető ipari 
ágazatokban, mint a technológia és a 
távközlés, a gyógyszerek és a 
gyógyszeripar – különösen globális válság 
idején –, valamint hogy megőrizze a 
versenyképességet a globális piacokon;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy 
összpontosítson a hazai termelékenységre 
Európán belül annak érdekében, 
hogy diverzifikálja az érzékeny ellátási 
láncokat az olyan alapvető ipari 
ágazatokban, mint a technológia és a 
távközlés, a gyógyszerek és a 
gyógyszeripar – különösen globális válság 
idején –, valamint hogy megőrizze a 
versenyképességet a globális piacokon;

Or. en

Módosítás 31
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

1) elismeri, hogy az európai ipar 
versenyképessége akkor a legerősebb, ha 
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az EU a leginnovatívabb, leginkább 
éghajlat- és környezetbarát kereskedelmi 
partnerként megőrzi vezető szerepét; 
felszólítja a Bizottságot, hogy az 
innovációs és fenntartható fejlődési 
célokat helyezze az uniós kereskedelmi és 
iparpolitika középpontjába, és irányadó 
elvként alkalmazza az európai zöld New 
Deal-t;

Or. en

Módosítás 32
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
2 bekezdés – 2 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

2) elismeri, hogy a következő ipari 
forradalom és automatizálás jelentős 
hatást gyakorolhat a nemzetközi 
kereskedelemre; megjegyzi, hogy a 
termelés előzetes optimalizálásával a 
nemzetközi ellátási lánc szerkezete is 
átalakul, ami jelentős hatást gyakorol 
majd a munkaerőpiacra, és 
következésképpen kedvezőtlen hatással 
lesz a jövőbeli munkahelyteremtésre és a 
piac egészére; felszólítja a Bizottságot, 
hogy építsen be politikájába erős szociális 
biztosítékokat; 

Or. en

Módosítás 33
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. ismételten hangsúlyozza, hogy 
határozottan támogatja a Bizottság zöld 
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megállapodásában felvázolt, az importált 
fogyasztási cikkek karbonintenzitását 
ellensúlyozó mechanizmusra vonatkozó 
célt; sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa 
e mechanizmus WTO-val való 
összeegyeztethetőségét; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a 2020. évi 
munkaprogramjának részeként mozdítsa 
elő ezt a reformot; hangsúlyozza, hogy az 
uniós kereskedelempolitika minden új 
irányának összhangban kell lennie az EU 
ipari stratégiájával, amelynek kizárólagos 
célja a zöld megállapodás megvalósítása;

Or. en

Módosítás 34
Danuta Maria Hübner

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a termelés 
visszatelepítése és a hazai 
termelékenységre való összpontosítás – a 
stratégiai termékek terén jelentkező 
hiányok kezelésének eszközeként – nem 
fogja megoldani az ilyen készlethiányok 
problémáját, különösen válság idején; 
hangsúlyozza, hogy az ellátási hiányokat 
csak megerősített többoldalú 
együttműködéssel lehet kezelni; úgy véli, 
hogy az EU-nak vezető szerepet kell 
játszania a többoldalú fórumokon és 
intézményekben annak biztosítása 
érdekében, hogy a jövőben enyhíteni 
lehessen az ellátási hiányokat;

Or. en

Módosítás 35
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Véleménytervezet
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2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. ismételten hangsúlyozza, hogy 
határozottan támogatja a Bizottság zöld 
megállapodásában felvázolt, az importált 
fogyasztási cikkek karbonintenzitását 
ellensúlyozó mechanizmusra vonatkozó 
célt; felszólítja a Bizottságot, hogy a 2020. 
évi munkaprogramjának részeként 
mozdítsa elő ezt a reformot; hangsúlyozza, 
hogy az uniós kereskedelempolitika 
minden új irányának összhangban kell 
lennie az EU ipari stratégiájával, 
amelynek kizárólagos célja a zöld 
megállapodás megvalósítása;

Or. en

Módosítás 36
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az ipar 
nemzeti hatáskörbe tartozik, és azt a helyi 
vállalkozások és a helyi termelők 
érdekeinek kell meghatározniuk; 
hangsúlyozza azonban, hogy az Európai 
Bizottságnak lehetőséget kell adnia a 
tagállamoknak arra, hogy megfelelő 
stratégiát dolgozzanak ki az 
információcsere fokozására annak 
érdekében, hogy pozitív hatást 
gyakoroljanak a belső piacon belüli és 
azon kívüli kereskedelmi kapcsolatokra;

Or. en

Módosítás 37
Geert Bourgeois
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Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
járuljon hozzá az EU stratégiai 
autonómiájának kialakításához, amely az 
ellenállóbb ellátási láncokon, az import 
diverzifikálásán és a megfelelő 
készletfelhalmozáson alapul; felszólít az 
iparágak intelligens visszatelepítésére 
irányuló uniós stratégia kidolgozására 
annak érdekében, hogy enyhítsük 
függőségünket: az innováció, a 
modernizáció, a kutatás, a digitalizáció és 
a robotizáció kulcsfontosságú lesz az 
érintett vállalatok versenyképességének 
biztosításához;

Or. en

Módosítás 38
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy az ipar az 
európai áruexport 80%-áért felel, és 
mintegy 35 millió embert foglalkoztat, 
felszólítja a Bizottságot, hogy vegye 
figyelembe, hogy az ipar jelentős 
hozzáadott értéket képvisel az európai 
munkaerőpiac és a szociális jogok 
szempontjából, valamint hogy 
kulcsfontosságú oszlopa a jólétnek és a 
versenyképességnek;

Or. en

Módosítás 39
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Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. kitart amellett, hogy az uniós ipari 
stratégiának inkluzívnak és átláthatónak 
kell lennie, és magában kell foglalnia a 
teljes értékláncban tevékenykedő 
valamennyi szereplőt, a legkisebb induló 
vállalkozásoktól a legnagyobb 
vállalatokig, a tudományos köröktől a 
kutatásig, a szolgáltatóktól a beszállítókig, 
valamint a szakszervezetekig és a 
fogyasztói szervezetekig;

Or. en

Módosítás 40
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elvben támogatja a szabályokon 
alapuló multilaterális kereskedelmi 
rendszer megerősítésére irányuló 
kezdeményezést; aggodalmát fejezi ki 
azonban a WTO működése miatt, mivel 
egyes nemzetközi szereplők visszaélnek 
piaci erejükkel;

3. támogatja a szabályokon alapuló 
multilaterális kereskedelmi rendszer 
megerősítésére irányuló kezdeményezést; 
aggodalmát fejezi ki azonban a WTO 
működése miatt, mivel egyes nemzetközi 
szereplők visszaélnek piaci erejükkel; 
felszólítja a Bizottságot, biztosítson egy 
szabályokon alapuló multilaterális 
rendszert, amely megfelel a nyitott és 
tisztességes kereskedelmet folytató, a 
világban nagyobb erőt képviselő EU 
számára, és amelynek emellett célja a 
fenntartható gazdasági fellendülés;  
hangsúlyozza, hogy a tisztességes és 
szabad kereskedelem csak a teljesen 
működőképes WTO keretein belül 
valósulhat meg; ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy nemzetközi erőfeszítőseit 
arra összpontosítsa, hogy a nemzetközi 
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partnereket a WTO reformjára ösztökélje, 
egyúttal hozzon létre egyenlő 
versenyfeltételeket és küzdjön a 
tisztességtelen kereskedelmi és befektetési 
gyakorlatok ellen, valamint tárja fel a 
gyógyászati termékekkel és az e-
kereskedelemmel kapcsolatos, tágabb 
többoldalú kezdeményezések lehetőségét;

Or. en

Módosítás 41
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elvben támogatja a szabályokon 
alapuló multilaterális kereskedelmi 
rendszer megerősítésére irányuló 
kezdeményezést; aggodalmát fejezi ki 
azonban a WTO működése miatt, mivel 
egyes nemzetközi szereplők visszaélnek 
piaci erejükkel;

3. elvben támogatja a szabályokon 
alapuló multilaterális kereskedelmi 
rendszer megerősítésére irányuló 
kezdeményezést, de aggályainak ad 
hangot a WTO működésével kapcsolatban 
annak következtében, hogy egyes 
nemzetközi szereplők visszaélnek piaci 
erejükkel; hangsúlyozza, hogy a Covid19-
járvány súlyosan érintette az európai 
ipart; hangsúlyozza, hogy az európai ipar 
erősen függ a beszállításoktól; az ellátási 
láncok megszakadásának elkerülése 
érdekében az integráltabb, lokálisabb és 
szilárdabb európai ipar fokozott 
szuverenitását szolgáló, hosszú távú 
intézkedésekre szólít fel;

Or. fr

Módosítás 42
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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3. elvben támogatja a szabályokon 
alapuló multilaterális kereskedelmi 
rendszer megerősítésére irányuló 
kezdeményezést; aggodalmát fejezi ki 
azonban a WTO működése miatt, mivel 
egyes nemzetközi szereplők visszaélnek 
piaci erejükkel;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy 
működjön együtt a WTO többi tagjával 
annak érdekében, hogy megvalósítsák azt 
a nagyra törő reformot amely a 
kereskedelmi vállalatok számára valóban 
egyenlő versenyfeltételeket biztosít, és az 
új zöld megállapodással összhangban 
teljes mértékben beépíti a szociális és 
környezetvédelmi normákat; e tekintetben 
sürgeti a Bizottságot, hogy folytasson 
tárgyalásokat a kereskedelmet torzító 
gyakorlatok – többek között a nem piaci 
politikák és gyakorlatok, a 
kapacitásfelesleghez vezető állami 
tulajdonú vállalatok és ipari támogatások, 
valamint a kényszerített 
technológiaátadási politikák és 
gyakorlatok– elleni küzdelmet szolgáló új 
szabályokról;

Or. en

Módosítás 43
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elvben támogatja a szabályokon 
alapuló multilaterális kereskedelmi 
rendszer megerősítésére irányuló 
kezdeményezést; aggodalmát fejezi ki 
azonban a WTO működése miatt, mivel 
egyes nemzetközi szereplők visszaélnek 
piaci erejükkel;

3. emlékeztet az Európai Uniónak a 
szabályokon alapuló multilaterális 
kereskedelmi rendszer iránti 
elkötelezettségére, és hangsúlyozza, hogy 
az EU-nak élen kell járnia annak 
védelmében és megerősítésében; 
támogatja a Bizottság arra irányuló 
átfogó erőfeszítéseit, hogy korszerűsítse a 
WTO-t, és sürgeti, hogy továbbra is 
működjön együtt a WTO-tagokkal annak 
érdekében, hogy hosszú távú 
multilaterális megoldást találjanak a 
Fellebbezési Testület jelenlegi 
patthelyzetének feloldására; üdvözli a 
fellebbezés esetén a választottbírósági 
eljárás alkalmazásáról szóló, több fél által 
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kötött átmeneti megállapodást; 

Or. en

Módosítás 44
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elvben támogatja a szabályokon 
alapuló multilaterális kereskedelmi 
rendszer megerősítésére irányuló 
kezdeményezést; aggodalmát fejezi ki 
azonban a WTO működése miatt, mivel 
egyes nemzetközi szereplők visszaélnek 
piaci erejükkel;

3. elvben támogatja a szabályokon 
alapuló multilaterális kereskedelmi 
rendszer megerősítésére irányuló 
kezdeményezést; aggodalmát fejezi ki 
azonban a WTO működése miatt, mivel 
egyes nemzetközi szereplők visszaélnek 
piaci erejükkel; e tekintetben 
hangsúlyozza, hogy egyenlő 
versenyfeltételeket kell teremteni, 
miközben arra kell törekedni, hogy a 
nemzetközi partnerekkel együtt 
végrehajtsák a WTO reformját;

Or. en

Módosítás 45
Seán Kelly

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elvben támogatja a szabályokon 
alapuló multilaterális kereskedelmi 
rendszer megerősítésére irányuló 
kezdeményezést; aggodalmát fejezi ki 
azonban a WTO működése miatt, mivel 
egyes nemzetközi szereplők visszaélnek 
piaci erejükkel;

3. kiemeli a szabályokon alapuló 
multilaterális kereskedelmi rendszer 
jelentőségét a világgazdaság számára, 
különösen a válság utáni világban; 
aggodalmát fejezi ki a WTO Fellebbezési 
Testületének továbbra is fennálló 
patthelyzete miatt, és sürgeti a Bizottságot, 
hogy a kulcsfontosságú kereskedelmi 
partnerekkel keressen megoldást a 
végrehajtható vitarendezési rendszerrel 
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rendelkező nyitott és tisztességes 
kereskedelem biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 46
Geert Bourgeois

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elvben támogatja a szabályokon 
alapuló multilaterális kereskedelmi 
rendszer megerősítésére irányuló 
kezdeményezést; aggodalmát fejezi ki 
azonban a WTO működése miatt, mivel 
egyes nemzetközi szereplők visszaélnek 
piaci erejükkel;

3. elvben támogatja a szabályokon 
alapuló multilaterális kereskedelmi 
rendszer megerősítésére irányuló 
kezdeményezést;  arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit a 
WTO reformjáról és a WTO vitarendezési 
rendszeréről szóló megállapodás elérése 
érdekében, különös tekintettel a WTO 
Fellebbezési Testületére;

Or. en

Módosítás 47
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elvben támogatja a szabályokon 
alapuló multilaterális kereskedelmi 
rendszer megerősítésére irányuló 
kezdeményezést; aggodalmát fejezi ki 
azonban a WTO működése miatt, mivel 
egyes nemzetközi szereplők visszaélnek 
piaci erejükkel;

3. támogatja azokat a 
kezdeményezéseket, amelyek célja a 
szabályokon alapuló multilaterális 
kereskedelmi rendszer megerősítése, 
annak az éghajlatváltozás és a biológiai 
sokféleség csökkenésének megállítására 
irányuló globális erőfeszítésekkel való 
összehangolása, és annak 
megakadályozása, hogy az erős 
nemzetközi szereplők visszaéljenek piaci 
erejükkel;

Or. en
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Módosítás 48
Massimiliano Salini

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elvben támogatja a szabályokon 
alapuló multilaterális kereskedelmi 
rendszer megerősítésére irányuló 
kezdeményezést; aggodalmát fejezi ki 
azonban a WTO működése miatt, mivel 
egyes nemzetközi szereplők visszaélnek 
piaci erejükkel;

3. elvben támogatja a szabályokon 
alapuló multilaterális kereskedelmi 
rendszer megerősítésére irányuló 
kezdeményezést;  aggodalmát fejezi ki 
azonban a WTO működése miatt, ami 
szintén annak következménye, hogy egyes 
nemzetközi szereplők visszaélnek piaci 
erejükkel;

Or. en

Módosítás 49
Markus Buchheit, Roman Haider, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
Covid19-válság során félretájékoztatás 
zajlott, terjedt a propaganda és a 
félrevezető információk, valamint alig 
foglalkoztak a kínai szereplők EU-n belüli 
beavatkozásával, ami aláásta általában a 
kereskedelmi piacokba vetett bizalmat és 
negatív hatást gyakorolt a közbeszerzési 
piacokra;

Or. en

Módosítás 50
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Véleménytervezet
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3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza az e-kereskedelemről 
jelenleg folyó többoldalú WTO-
tárgyalások fontosságát, és olyan átfogó 
és ambiciózus szabályrendszer 
kidolgozására szólít fel, amely garantálja 
az európai adatvédelmi normákat a 
digitális kereskedelem akadályainak 
felszámolása és annak biztosítása 
érdekében, hogy a vállalatok, különösen a 
kkv-k egyenlő feltételek mellett 
versenyezhessenek világszerte;

Or. en

Módosítás 51
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Enikő Győri, Danuta 
Maria Hübner, Christophe Hansen

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az EU messze 
a világ legnagyobb szolgáltatásexportőre, 
és hogy a szolgáltatások az uniós GDP 
mintegy 70%-át teszik ki; hangsúlyozza 
ezért, hogy szabadkereskedelmi 
megállapodások révén tovább kell 
liberalizálni a szolgáltatásokat, üdvözli a 
szolgáltatások kereskedelmének 
kulcsfontosságú területeiről a WTO-n 
belül jelenleg zajló többoldalú 
tárgyalásokat;

Or. en

Módosítás 52
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, 
Danuta Maria Hübner

Véleménytervezet
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3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza azon szilárd 
szándékát, hogy a lehető legszorosabb 
kapcsolatot alakítsa ki az Egyesült 
Királysággal, amely továbbra is 
partnernek, szövetségesnek és barátnak 
számít Európában; ösztönzi a Bizottságot, 
hogy ragadja meg a kilépés teremtette 
lendületet az uniós szakpolitikák 
észszerűsítése, a bürokrácia csökkentése, 
valamint az európai vállalatok és a kkv-k 
versenyképességének fokozása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodásnak arra kell törekednie, 
hogy a kereskedelmi zavarok 
minimalizálása érdekében a lehető 
legnagyobb mértékben tegye lehetővé a 
piacra jutást és könnyítse a 
kereskedelmet, továbbá mindezt 
alátámasztó, egyenlő versenyfeltételekre 
vonatkozó rendelkezéseket kell 
tartalmaznia, melyek biztosítják a 
szociális, munkaügyi és környezetvédelmi, 
valamint a verseny- és állami támogatási 
politikák magas színvonalát; ismételten 
felhívja a Bizottságot, hogy a 2019. 
októberi politikai nyilatkozattal 
összhangban hozzon létre az Egyesült 
Királyság és az EU közötti új és átfogó 
stratégiai partnerségi megállapodást, 
amely messze túlmutat a kereskedelmen;

Or. en

Módosítás 53
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
törekedjen olyan hatékony és 

4. felszólítja a Tanácsot, hogy lépjen 
tovább a nemzetközi közbeszerzési eszköz 
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működőképes közbeszerzés kidolgozására, 
amely lehetővé teszi az EU számára, hogy 
gyors, célzott és megalapozott 
intézkedéseket hozzon, és fokozza a 
tőkeáttételt annak érdekében, hogy 
tárgyalhasson a kölcsönösségről és a 
piacnyitásról;

tekintetében; hangsúlyozza, hogy olyan 
eszközre van szükség, amely a harmadik 
országok közbeszerzési piacain az uniós 
vállalkozásokkal szembeni 
megkülönböztető gyakorlatokat célozza, és 
növeli a viszonosságról és a piacnyitásról 
szóló tárgyalásokhoz szükséges 
tőkeáttételt;

Or. en

Módosítás 54
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
törekedjen olyan hatékony és 
működőképes közbeszerzés kidolgozására, 
amely lehetővé teszi az EU számára, hogy 
gyors, célzott és megalapozott 
intézkedéseket hozzon, és fokozza a 
tőkeáttételt annak érdekében, hogy 
tárgyalhasson a kölcsönösségről és a 
piacnyitásról;

4. felhívja a Tanácsot, hogy gyors és 
mielőbbi megállapodásra jusson a 
nemzetközi közbeszerzési eszközről annak 
érdekében, hogy az uniós gazdasági 
szereplők számára jogbiztonságot, 
viszonosságot és egyenlő 
versenyfeltételeket lehessen biztosítani; 
felszólít az alapvető vészhelyzeti termékek 
globális katalógusának az eszközbe való 
beépítésére annak érdekében, hogy a 
harmadik országbeli szolgáltatók egy 
globális világjárvány esetén ne élhessenek 
vissza helyzetükkel a nemzetközi 
kereskedelemben;

Or. en

Módosítás 55
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
törekedjen olyan hatékony és 

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül közbeszerzési politikájának 
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működőképes közbeszerzés kidolgozására, 
amely lehetővé teszi az EU számára, hogy 
gyors, célzott és megalapozott 
intézkedéseket hozzon, és fokozza a 
tőkeáttételt annak érdekében, hogy 
tárgyalhasson a kölcsönösségről és a 
piacnyitásról;

nemzetközi dimenzióját a zöld 
megállapodásban meghatározott olyan 
célok tekintetében, mint például a 
körforgásos gazdaság előmozdítása, a 
közjavakkal foglalkozó ellátási láncok 
ellenálló képességének növelése, valamint 
a helyi termelés megkönnyítése 
egy európai termékek vásárlására 
ösztönző jogszabály révén;

Or. en

Módosítás 56
Dita Charanzová

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
törekedjen olyan hatékony és 
működőképes közbeszerzés kidolgozására, 
amely lehetővé teszi az EU számára, hogy 
gyors, célzott és megalapozott 
intézkedéseket hozzon, és fokozza a 
tőkeáttételt annak érdekében, hogy 
tárgyalhasson a kölcsönösségről és a 
piacnyitásról;

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
törekedjen hatékony és működőképes 
közbeszerzésre, amely növeli a 
piacnyitásról szóló tárgyalásokhoz 
szükséges tőkeáttételt; kéri a Bizottságot, 
hogy vizsgálja felül azokat a javaslatokat, 
amelyek esetében több év elteltével sem 
sikerült kompromisszumot elérni, mint 
például a nemzetközi közbeszerzési eszköz;

Or. en

Módosítás 57
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
törekedjen olyan hatékony és 
működőképes közbeszerzés kidolgozására, 
amely lehetővé teszi az EU számára, hogy 
gyors, célzott és megalapozott 
intézkedéseket hozzon, és fokozza a 

4. felhívja a Tanácsot, hogy folytassa 
a tárgyalásokat, és mielőbb jusson 
megállapodásra a nemzetközi 
közbeszerzési eszközökről, mivel azokra 
alapvető szükség van a viszonosság, a 
piacnyitás és az uniós gazdasági szereplők 
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tőkeáttételt annak érdekében, hogy 
tárgyalhasson a kölcsönösségről és a 
piacnyitásról;

számára az egyenlő versenyfeltételek 
garantálásának, valamint az uniós 
vállalkozások globális piacokhoz való 
hozzáférésének biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 58
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
törekedjen olyan hatékony és 
működőképes közbeszerzés kidolgozására, 
amely lehetővé teszi az EU számára, hogy 
gyors, célzott és megalapozott 
intézkedéseket hozzon, és fokozza a 
tőkeáttételt annak érdekében, hogy 
tárgyalhasson a kölcsönösségről és a 
piacnyitásról;

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
törekedjen olyan megerősített és 
támogatott közbeszerzés kidolgozására, 
amely lehetővé teszi az EU számára, hogy 
gyors, célzott és megalapozott 
intézkedéseket hozzon, és megerősítse a 
kölcsönösségre és a piacnyitásra 
vonatkozó szabályait piacának 
megnyitásával összefüggésben;

Or. fr

Módosítás 59
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottságot, hogy 
véglegesítse és tegye közzé a külföldi 
támogatásokról szóló eszközről szóló fehér 
könyvét, hogy az európai piacvédelmi 
eszközök egyikeként orvosolni tudja a 
külföldi támogatások által az egységes 
piacon belül okozott torzító hatásokat;  
emlékeztet arra, hogy ennek összhangban 
kell lennie a célzott uniós 
versenyszabályok lehetséges 
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korszerűsítésével vagy naprakésszé 
tételével, azzal a céllal, hogy egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítson az uniós 
vállalatok számára;

Or. en

Módosítás 60
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. haladéktalanul felszólít 
egy európai termékek vásárlására 
ösztönző jogszabály (Buy European Act) 
elfogadására;

Or. fr

Módosítás 61
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felszólít annak biztosítására, hogy 
Európában a viszonosság garantálása 
nélkül a közbeszerzések ne legyenek többé 
kitéve a harmadik országokkal zajló 
versenynek;

Or. fr

Módosítás 62
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. felszólít a védintézkedések 
megerősítésére annak érdekében, hogy 
hatékonyabbá, valamint az európai ipar 
védelmére és a piaci torzulások hatékony 
kezelésére alkalmasabbá tegyék azokat;

5. felszólít a védintézkedések 
megerősítésére annak érdekében, hogy 
hatékonyabbá, valamint az európai ipar 
védelmére és a piaci torzulások hatékony 
kezelésére alkalmasabbá tegyék azokat, 
amely torzulásokat a harmadik 
országokban a gyártási költségek 
csökkentését célzó indokolatlan állami 
támogatások okozzák, amelyek nincsenek 
összhangban a Párizsi Megállapodás 
céljaival, a fenntartható fejlődési 
célokkal, sem pedig a Covid-válság 
hatásának enyhítését szolgáló 
erőfeszítésekkel;

Or. en

Módosítás 63
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólít a védintézkedések 
megerősítésére annak érdekében, hogy 
hatékonyabbá, valamint az európai ipar 
védelmére és a piaci torzulások hatékony 
kezelésére alkalmasabbá tegyék azokat;

5. felszólít a védintézkedések 
megerősítésére annak érdekében, hogy 
hatékonyabbá, valamint az európai ipar 
védelmére és a piaci torzulások hatékony 
kezelésére alkalmasabbá tegyék azokat; 
felszólít az importált fogyasztási cikkek 
karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus bevezetésére a környezeti 
dömping és az éghajlatváltozás kezelése 
érdekében;

Or. fr

Módosítás 64
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. felszólít a védintézkedések 
megerősítésére annak érdekében, hogy 
hatékonyabbá, valamint az európai ipar 
védelmére és a piaci torzulások hatékony 
kezelésére alkalmasabbá tegyék azokat;

5. felszólít a végrehajtási rendelet 
gyors elfogadására, amely megvédi az EU 
nemzetközi megállapodások szerinti jogait 
a harmadik országok által elfogadott 
jogellenes intézkedésekkel szemben, 
többek között retorziós intézkedések 
alkalmazása révén, feltéve, hogy az új 
rendelet hatályát kiterjesztik a szellemi 
tulajdonra és szolgáltatásokra;

Or. en

Módosítás 65
Geert Bourgeois

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólít a védintézkedések 
megerősítésére annak érdekében, hogy 
hatékonyabbá, valamint az európai ipar 
védelmére és a piaci torzulások hatékony 
kezelésére alkalmasabbá tegyék azokat;

5. óva int az indokolatlan 
protekcionista intézkedésektől, amelyek a 
világgazdaság megzavarásához vezetnek; 
felszólít az európai ipar védelme és a piaci 
torzulások hatékony kezelése érdekében 
kiigazított európai védintézkedések 
határozott alkalmazására;

Or. en

Módosítás 66
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólít a védintézkedések 
megerősítésére annak érdekében, hogy 
hatékonyabbá, valamint az európai ipar 
védelmére és a piaci torzulások hatékony 
kezelésére alkalmasabbá tegyék azokat;

5. felszólít az Unió nemzetközi 
kereskedelmi és beruházási politikájának 
felülvizsgálatára, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy értékelje az uniós 
kereskedelmi eszköztárat, aktívan tárja fel 
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a piaci torzulások kezelésének lehetőségeit 
és védje meg az Uniót a visszaélésszerű 
gyakorlatokkal szemben;

Or. en

Módosítás 67
Massimiliano Salini

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólít a védintézkedések 
megerősítésére annak érdekében, hogy 
hatékonyabbá, valamint az európai ipar 
védelmére és a piaci torzulások hatékony 
kezelésére alkalmasabbá tegyék azokat;

5. felszólít a védintézkedések 
megerősítésére annak érdekében, hogy 
hatékonyabbá, valamint az európai ipar 
védelmére és a globális piaci torzulások 
hatékony kezelésére alkalmasabbá tegyék 
azokat, különös tekintettel a stratégiai 
jelentőségű fémekre;

Or. en

Módosítás 68
Enikő Győri

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólít a védintézkedések 
megerősítésére annak érdekében, hogy 
hatékonyabbá, valamint az európai ipar 
védelmére és a piaci torzulások hatékony 
kezelésére alkalmasabbá tegyék azokat;

5. felszólít a piacvédelmi eszközök 
megerősítésére annak érdekében, hogy az 
EU hatékonyabb és eredményesebb 
eszköztárral rendelkezzen az európai 
iparnak az ellenséges külföldi piactorzító 
gyakorlatokkal szembeni védelme 
érdekében;

Or. en

Módosítás 69
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
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Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri a 654/2014/EK rendelet 
(végrehajtási rendelet) felülvizsgálatának 
elfogadását annak megerősítése 
érdekében;  hangsúlyozza, hogy ez fontos 
eszköz az Unió érdekeinek nemzetközi 
kereskedelmi megállapodások keretében 
történő védelméhez olyan helyzetekben, 
amikor harmadik országok olyan 
jogellenes intézkedéseket fogadnak el, 
amelyek negatívan érinthetik 
vállalkozásainkat;

Or. en

Módosítás 70
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
sürgősen módosítsa az acéltermékekre 
vonatkozó uniós védintézkedést, 
figyelembe véve a jelenlegi Covid19-
járvánnyal kapcsolatos összefüggéseket, 
védje meg az acélipart a tartós globális 
kapacitásfelesleggel és a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, 
valamint garantálja a hatékony versenyt;

Or. en

Módosítás 71
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Dita Charanzová, 
Samira Rafaela, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Véleménytervezet
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6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy a 
szellemi tulajdonra vonatkozó cselekvési 
terv kulcsfontosságú célkitűzései között 
vegye fontolóra a szellemitulajdon-jogok 
sürgős érvényesítését, valamint minden 
szereplő bevonását a jogsértés és a 
hamisítás elleni küzdelembe;

6. felhívja a Bizottságot, hogy a 
szellemi tulajdonra vonatkozó cselekvési 
terv kulcsfontosságú célkitűzései között 
vegye fontolóra a szellemitulajdon-jogok 
sürgős érvényesítését, valamint minden 
szereplő bevonását a jogsértés és a 
hamisítás elleni küzdelembe; felszólítja a 
Bizottságot, hogy mind nemzetközi, mind 
kétoldalú szinten mozdítsa elő és biztosítsa 
a földrajzi jelzések oltalmát, és folytassa a 
vitát az olyan, nem mezőgazdasági 
termékek földrajzi jelzéseiről, amelyek 
támogathatnák az innovációt, a 
fenntartható termelést és a 
munkahelyteremtést az EU-ban, 
világszerte javítva minőségi termékeink 
vonzerejét és hírnevét;

Or. en

Módosítás 72
Yannick Jadot, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy a 
szellemi tulajdonra vonatkozó cselekvési 
terv kulcsfontosságú célkitűzései között 
vegye fontolóra a szellemitulajdon-jogok 
sürgős érvényesítését, valamint minden 
szereplő bevonását a jogsértés és a 
hamisítás elleni küzdelembe;

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
teremtsen egyensúlyt a szellemi 
tulajdonjogok érvényesítése és az 
innováció ösztönzése, a gyógyszerekhez 
való hozzáférés biztosítása és a 
közegészség védelme között;  
hangsúlyozza, hogy a gyógyszerekkel 
kapcsolatos potenciális ellátási hiányok 
kezelése érdekében élni kell a TRIPS-
megállapodásban rögzített 
rugalmassággal;

Or. en
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Módosítás 73
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy a 
szellemi tulajdonra vonatkozó cselekvési 
terv kulcsfontosságú célkitűzései között 
vegye fontolóra a szellemitulajdon-jogok 
sürgős érvényesítését, valamint minden 
szereplő bevonását a jogsértés és a 
hamisítás elleni küzdelembe;

6. sürgeti a Bizottságot, hogy a 
szellemi tulajdonra vonatkozó cselekvési 
terv kulcsfontosságú célkitűzéseiként 
biztosítsa az összes érintett szereplővel 
együttműködve a szellemitulajdon-jogok 
hatékony érvényesítését és a nemzetközi 
ellátási lánc egészében kezelje a hamisított 
és kalózáruk kereskedelmét;

Or. en

Módosítás 74
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólít a Covid19-világjárvány 
egészségügyi, gazdasági és társadalmi 
hatásait kezelő kormányzati 
intézkedésekkel kapcsolatos jogi kifogások 
elhárítására, és általánosabban a 
beruházó és állam közötti 
választottbírósági eljárások azonnali 
moratóriumára;

Or. fr

Módosítás 75
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy a 
biztonság és a kiberbiztonság érdekében 
erősítse meg a közvetlen külföldi 
tőkebefektetések átvilágítását és a 
stratégiai ágazatokhoz, infrastruktúrához, 
kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz vagy 
bármely más eszközhöz való hozzáférés 
védelmét.

7. felhívja a Bizottságot, hogy a 
biztonság és a kiberbiztonság érdekében 
erősítse meg a közvetlen külföldi 
tőkebefektetések átvilágítását és a 
stratégiai ágazatokhoz, infrastruktúrához, 
kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz vagy 
bármely más eszközhöz való hozzáférés 
védelmét, valamint védje meg az európai 
egységes piacon a versenyképességet az 
európai polgárok és vállalkozások 
biztonságának garantálása érdekében;  
hangsúlyozza azonban az egyensúly 
fontosságát, és azt, hogy a közvetlen 
külföldi befektetések átvilágítási 
mechanizmusát csak szükség esetén 
alkalmazzák annak elkerülése érdekében, 
hogy maga az EU protekcionista legyen; 
kiemeli a tagállami tevékenységek közötti 
jobb koordináció fontosságát, különös 
tekintettel a koherenciára, a 
hatékonyságra és az átláthatóságra;

Or. en

Módosítás 76
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy a 
biztonság és a kiberbiztonság érdekében 
erősítse meg a közvetlen külföldi 
tőkebefektetések átvilágítását és a 
stratégiai ágazatokhoz, infrastruktúrához, 
kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz 
vagy bármely más eszközhöz való 
hozzáférés védelmét.

7. felhívja a tagállamokat, hogy a 
biztonság és a kiberbiztonság érdekében a 
stratégiai iparágak, különösen az 
egészségügy és más létfontosságú 
infrastruktúrák, a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák és egyéb eszközök 
ellenséges felvásárlással szembeni 
védelme érdekében mielőbb hajtsák végre 
a közvetlen külföldi befektetések 
átvilágításáról szóló rendelet valamennyi 
rendelkezését; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő jogalkotási javaslatot az 
uniós trösztellenes szabályok 
megerősítésére annak érdekében, hogy 
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megelőzze és kezelje a harmadik 
országbeli, a kormányok által erősen 
támogatott vállalatok ellenséges 
felvásárlását, különös tekintettel a 
Covid19-válságára és az uniós 
helyreállításra;

Or. en

Módosítás 77
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy a 
biztonság és a kiberbiztonság érdekében 
erősítse meg a közvetlen külföldi 
tőkebefektetések átvilágítását és a 
stratégiai ágazatokhoz, infrastruktúrához, 
kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz vagy 
bármely más eszközhöz való hozzáférés 
védelmét.

7. felhívja a Bizottságot, hogy a 
biztonság és a kiberbiztonság érdekében 
erősítse meg a közvetlen külföldi 
tőkebefektetések átvilágítását, segítve a 
hatékony rendszerrel nem rendelkező 
országokat abban, hogy kiegyensúlyozott 
intézkedéseket vezessenek be, és védje meg 
a stratégiai ágazatokhoz, egészségügyi 
ellátáshoz, infrastruktúrához, 
kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz vagy 
bármely más eszközhöz való hozzáférést; 
kiemeli a tagállami tevékenységek közötti 
jobb koordináció és információcsere 
fontosságát, különös tekintettel a 
koherenciára, a hatékonyságra és az 
átláthatóságra az uniós versenyképesség 
javítása érdekében;

Or. en

Módosítás 78
Dita Charanzová

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy a 7. üdvözli a közvetlen külföldi 
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biztonság és a kiberbiztonság érdekében 
erősítse meg a közvetlen külföldi 
tőkebefektetések átvilágítását és a 
stratégiai ágazatokhoz, infrastruktúrához, 
kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz vagy 
bármely más eszközhöz való hozzáférés 
védelmét.

befektetések átvilágításáról szóló, 2020. 
március 25-én közzétett bizottsági 
iránymutatásokat; felhívja a Bizottságot, 
hogy a biztonság vagy a közrend 
érdekében szorosan kövesse nyomon e 
rendelet végrehajtását, és biztosítsa hozzá 
a szükséges segítséget a stratégiai 
iparágakhoz, infrastruktúrákhoz, 
kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz vagy 
bármely más eszközhöz való hozzáférés 
védelme érdekében, különös tekintettel a 
Covid19-válságra, amikor a fenyegetések 
a közegészségügyi vészhelyzethez 
kapcsolódhatnak;

Or. en

Módosítás 79
Geert Bourgeois

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy a 
biztonság és a kiberbiztonság érdekében 
erősítse meg a közvetlen külföldi 
tőkebefektetések átvilágítását és a 
stratégiai ágazatokhoz, infrastruktúrához, 
kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz vagy 
bármely más eszközhöz való hozzáférés 
védelmét.

7. felhívja a Bizottságot, hogy a 
biztonság és a kiberbiztonság érdekében 
erősítse meg a közvetlen külföldi 
tőkebefektetések átvilágítását és a 
stratégiai ágazatokhoz, infrastruktúrához, 
kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz vagy 
bármely más eszközhöz való hozzáférés 
védelmét; hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
főként koordináló szerepet tölt be, és az 
egyes tagállamok eldönthetik, hogy 
alkalmaznak-e egy mechanizmust vagy 
sem;

Or. en

Módosítás 80
Nicola Danti, Barry Andrews, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Samira Rafaela, 
Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Jordi Cañas

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy a 
biztonság és a kiberbiztonság érdekében 
erősítse meg a közvetlen külföldi 
tőkebefektetések átvilágítását és a 
stratégiai ágazatokhoz, infrastruktúrához, 
kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz vagy 
bármely más eszközhöz való hozzáférés 
védelmét.

7. üdvözli a közvetlen külföldi 
befektetések átvilágításáról szóló 
iránymutatásokat, és felhívja a 
Bizottságot, hogy a biztonság és a 
kiberbiztonság érdekében a jelenlegi 
válság fényében is erősítse meg az 
átvilágítást a stratégiai iparágak, az 
infrastruktúra, a kulcsfontosságú 
alaptechnológiák vagy bármely más 
eszköz védelme céljából;

Or. en

Módosítás 81
Markus Buchheit, Maximilian Krah, Herve Juvin, Roman Haider, Marco 
Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy a 
biztonság és a kiberbiztonság érdekében 
erősítse meg a közvetlen külföldi 
tőkebefektetések átvilágítását és a 
stratégiai ágazatokhoz, infrastruktúrához, 
kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz vagy 
bármely más eszközhöz való hozzáférés 
védelmét.

7. felhívja a Bizottságot, hogy a 
biztonság és a kiberbiztonság érdekében 
erősítse meg a közvetlen külföldi 
tőkebefektetések átvilágítását és a 
stratégiai ágazatokhoz, a kritikus 
jelentőségű infrastruktúrához, 
kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz vagy 
bármely más eszközhöz való hozzáférés 
védelmét a harmadik országbeli vállalatok 
általi ellenséges felvásárlás 
megakadályozása céljából;

Or. en

Módosítás 82
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
7 bekezdés – 1 pont (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1) felhívja a Bizottságot, hogy 
folytassa a tárgyalásokat az e-
kereskedelemről, amely a pandémia 
ellenére virágzó kevés ágazat egyike, 
annak érdekében, hogy létrejöjjön a 
megállapodás a WTO 12. miniszteri 
konferenciájának (MC12) idejére; 
emlékeztet arra, hogy a határokon átnyúló 
adatáramlások létfontosságúak a digitális 
gazdaság számára;  felhívja a Bizottságot, 
hogy építsen be erős biztosítékokat az 
adattovábbításra vonatkozóan;  emlékeztet 
arra, hogy az EU-t továbbra is súlyosan 
érinti a nemzeti adatvédelmi és 
fogyasztóvédelmi jogszabályok 
interoperabilitásának hiánya;

Or. en

Módosítás 83
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
7 bekezdés – 2 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

2) felhívja a Bizottságot, hogy 
folytassa az ellátási láncra vonatkozó 
átfogó és kötelező erejű jogszabály 
kidolgozására irányuló munkáját;  úgy 
véli, hogy kötelező vállalati átvilágításra 
van szükség, amely biztosítja az 
értékteremtési folyamat nagyobb 
fenntarthatóságát és válságállóságát, 
annak érdekében, hogy ellenállóbb 
értékláncok jöjjenek létre;

Or. en

Módosítás 84
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
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7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül a jelenlegi stratégiát, 
figyelembe véve egy olyan hosszú távú 
megközelítés szükségességét, amelyben a 
digitalizáció, a szolgáltatások, a gyártás, a 
környezetvédelmi és munkavállalói jogok 
összekapcsolódnak és működőképesek az 
uniós vállalatok nemzetközi piacokon való 
versenyképességének fokozása 
szempontjából;  emlékeztet arra, hogy a 
globális ellátási láncokra vonatkozó 
stratégiára irányuló javaslatot az uniós 
ipari stratégia támogatásának kell 
tekinteni;

Or. en

Módosítás 85
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. kéri valamennyi új 
szabadkereskedelmi tárgyalás azonnali 
befagyasztását;

Or. fr

Módosítás 86
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. emlékeztet a digitalizáció 
fontosságára, amely az uniós ipar és 
annak a nemzetközi piacon elfoglalt 
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pozíciója megerősítését szolgáló közvetítő 
eszköz; e tekintetben felszólítja a 
Bizottságot, hogy a világjárvány miatti 
jelenlegi nehézségek ellenére folytassa az 
e-kereskedelemről szóló tárgyalásokat;

Or. en

Módosítás 87
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. felhívja a Bizottságot, hogy 
fontolja meg egy európai termékek 
vásárlására ösztönző jogszabály esetleges 
bevezetését az európai gyártók, különösen 
a kkv-k támogatása érdekében, amelyek 
egyre erősödő versennyel szembesülnek, 
különösen a feltörekvő országok 
irányából;  hangsúlyozza, hogy erős 
nemzetközi közbeszerzési eszköz 
hiányában szükség lesz egy ilyen 
jogszabályra;  e tekintetben emlékeztet 
arra, hogy az uniós ipari stratégia eddig 
mindig előnyben részesítette a 
szolgáltatási ágazatot a feldolgozóiparral 
szemben, jóllehet az uniós kkv-k többsége 
még mindig ez utóbbiban tevékenykedik;

Or. en


