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Módosítás 1
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. mivel az ENSZ Kereskedelmi és 
Fejlesztési Konferenciájának (UNCTAD) 
2020. évi beruházási világjelentése szerint 
a közvetlen külföldi befektetések mértéke 
2021-ben további 5–10%-kal csökken, 
2022-ben pedig a globális ellátási lánc 
szerkezetátalakítása és a világgazdaság 
lehetséges javulása miatt újra 
növekedésnek indul;

Or. en

Módosítás 2
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. mivel a 2008-as globális pénzügyi 
válságot követően megállt a 
termelőeszközökbe irányuló, határokon 
átnyúló befektetések forgalmának 
bővülése, a kereskedelem lassú 
növekedése és a globális értékláncok 
növekedésének lassulása mellett; mivel a 
jelenlegi helyzetben a Covid-ellenes 
intézkedések és a Covid által előidézett 
globális recesszió kilátásai arra késztetik a 
vállalatokat, hogy újraértékeljék és 
késleltessék az új beruházási projekteket, 
továbbá ehhez járulnak még a kormányok 
által a válság során elfogadott, a 
beruházásokra vonatkozó korlátozó 
intézkedések is;

Or. en



PE657.238v02-00 4/44 AM\1212635HU.docx

HU

Módosítás 3
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
-1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1b. felszólítja a tagállamokat, hogy 
megfelelően hajtsák végre a kereskedelmi 
ügyletekhez kapcsolódó késedelmes 
fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. 
február 16-i 2011/7/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet (a 
késedelmes fizetésekről szóló irányelv) 
valamennyi kkv tekintetében, mivel ezek a 
Covid19-válság által leginkább érintett 
vállalkozások közé tartoznak; felhívja a 
Bizottságot, hogy megfelelően kövesse 
nyomon a késedelmes fizetésekről szóló 
irányelv végrehajtását, és szabjon ki 
szankciókat azokra a tagállamokra, 
amelyek nem tartják be ezt az irányelvet;

Or. en

Módosítás 4
Miroslav Číž, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet rá, hogy a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) képezik az 
uniós gazdaság gerincét; hangsúlyozza, 
hogy a belső piac megfelelő működése és a 
tőkepiaci unió a kkv-k számára továbbra is 
abszolút prioritás;

1. emlékeztet arra, hogy a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) képezik az 
uniós gazdaság gerincét; hangsúlyozza, 
hogy a belső piac megfelelő működése és a 
tőkepiaci unió a kkv-k számára továbbra is 
abszolút prioritás; kiemeli, hogy kellő 
figyelmet kell fordítani az új technológiák 
innovációs ciklusára és piaci 
bevezetésére; hangsúlyozza, hogy az uniós 
egységes piac jólléte attól függ, hogy az 
uniós kkv-k képesek-e alkalmazkodni az 
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információs technológiák közelgő 
forradalmához; elismeri a 
mikrovállalkozások és az induló 
vállalkozások szerepét a jövő új és 
forradalmi technológiáinak 
bevezetésében. Ezért megfelelő támogatást 
kell biztosítani számukra; elismeri a 
szellemitulajdon-jogokra vonatkozó 
szilárd és kiszámítható keret 
fenntartásának fontosságát;

Or. en

Módosítás 5
Seán Kelly, Gabriel Mato, Christophe Hansen, Enikő Győri

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet rá, hogy a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) képezik az 
uniós gazdaság gerincét; hangsúlyozza, 
hogy a belső piac megfelelő működése és a 
tőkepiaci unió a kkv-k számára továbbra is 
abszolút prioritás;

1. emlékeztet arra, hogy a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) képezik az 
uniós gazdaság gerincét; hangsúlyozza, 
hogy a belső piac megfelelő működése és a 
tőkepiaci unió a kkv-k számára továbbra is 
abszolút prioritás; 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 növelésére; megjegyzi, 
hogy az EU egységes piacán a 
súrlódásmentes kereskedelem és a szabad 
mozgás biztosítja a kkv-k számára a 
szükséges nagyságrendet és tapasztalatot 
ahhoz, hogy az EU határain túlra 
exportálhassanak, és további kívánatos 
piacokhoz férjenek hozzá.

Or. en

Módosítás 6
Yannick Jadot
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet rá, hogy a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) képezik az 
uniós gazdaság gerincét; hangsúlyozza, 
hogy a belső piac megfelelő működése és a 
tőkepiaci unió a kkv-k számára továbbra 
is abszolút prioritás;

1. üdvözli a kkv-stratégiát, és 
emlékeztet arra, hogy a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) képezik az 
uniós gazdaság gerincét; 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;

Or. en

Módosítás 7
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet rá, hogy a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) képezik az 
uniós gazdaság gerincét; hangsúlyozza, 
hogy a belső piac megfelelő működése és a 
tőkepiaci unió a kkv-k számára továbbra is 
abszolút prioritás;

1. emlékeztet arra. hogy Európa 25 
millió kis- és középvállalkozása (kkv) 
alkotja az uniós gazdaság gerincét, 
mintegy 100 millió embert foglalkoztat, és 
Európa GDP-jének több mint felét adja; 
hangsúlyozza, hogy a belső piac megfelelő 
működése és a tőkepiaci unió a kkv-k 
számára továbbra is abszolút prioritás;

Or. en

Módosítás 8
Gabriel Mato

Véleménytervezet
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1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet rá, hogy a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) képezik az 
uniós gazdaság gerincét; hangsúlyozza, 
hogy a belső piac megfelelő működése és a 
tőkepiaci unió a kkv-k számára továbbra is 
abszolút prioritás;

1. emlékeztet arra, hogy a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) képezik az 
uniós gazdaság gerincét, és mintegy 13 
millió munkavállaló függ a kkv-k 
exportjától; hangsúlyozza, hogy a belső 
piac megfelelő működése és a tőkepiaci 
unió a kkv-k számára továbbra is abszolút 
prioritás;

Or. en

Módosítás 9
Seán Kelly, Gabriel Mato, Christophe Hansen, Enikő Győri, Jörgen Warborn, 
Massimiliano Salini

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. sajnálatának ad hangot a Covid19-
világjárvány és az annak terjedésének 
megállítására végrehajtott, szükséges 
egészségügyi intézkedéseknek, többek 
között a gazdaságok leállásának a globális 
kereskedelemre gyakorolt súlyos hatása 
miatt, aminek eredményeként az uniós 
import és export is csökkent, valamint az 
értékláncok megszakadtak vagy 
leblokkoltak; megjegyzi, hogy az európai 
vállalkozások további fennakadásokat 
fognak tapasztalni az Egyesült Királyság 
Európai Unióból való kilépése miatt, és a 
Bizottságnak ezért biztosítania kell, hogy 
a kereskedelmi forgalom és a fenntartható 
értékláncok – többek között az Unión 
belüli teherfuvarozási útvonalak – nyitva 
maradjanak az értékesítési piachoz való 
szabad hozzáférés lehetővé tétele és az 
egységes piac integritásának megőrzése 
céljából;

Or. en
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Módosítás 10
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli a fenntartható és digitális 
Európát célzó új kkv-stratégiát, és 
különösen azt, hogy az Uniónak a 
fenntartható és a digitális gazdaságra való 
kettős átállására, valamint a kkv-k 
szabályozási terheinek csökkentésére, 
valamint a piacokhoz és a 
finanszírozáshoz való hozzáférésük 
javítására helyezi a hangsúlyt; úgy véli, 
hogy a digitális és innovatív megoldásokra 
való összpontosítás Európa egészének 
versenyképességét növelni fogja;

Or. en

Módosítás 11
Yannick Jadot

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. az európai zöld megállapodással 
összhangban lévő, következetes európai 
kkv-stratégia kialakítását kéri 
gazdaságaink átalakítása és azok ellenálló 
képességének megerősítése érdekében a 
kkv-kat támogató stratégiai beruházások 
összevonása révén, valamint kéri, hogy 
minden lehetséges eszközzel, gyorsan 
támogassák a kkv-kat a Covid-válság 
munkavállalókra, fogyasztókra és 
családokra gyakorolt hatásának enyhítése 
érdekében;
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Or. en

Módosítás 12
Gabriel Mato

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy a 
koronavírus-válságból való kilábaláshoz 
az európai kkv-knak nyitott 
kereskedelempolitikára van szükségük; 
üdvözli az Európai Unió 
kereskedelempolitikájának 
felülvizsgálatát, amely kulcsfontosságú 
keret a kkv-k által a nemzetközi 
kereskedelemben tapasztalt kihívások 
megválaszolásához;

Or. en

Módosítás 13
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. mivel a kkv-k az uniós 
vállalkozások 99%-át teszik ki, és az 
elmúlt öt évben a kkv-k hozták létre az új 
munkahelyek mintegy 85%-át, és az 
Unión belül a magánszektorbeli 
foglalkoztatás kétharmadát biztosították;

Or. en

Módosítás 14
Tiziana Beghin
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
globális piacokon való fokozottabb 
részvétele lehetőségeket teremt, és növeli a 
termelékenységet az innováció gyorsítása, 
illetve a technológia és a know-how 
terjedésének elősegítése révén;

Or. en

Módosítás 15
Yannick Jadot

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. ismételten hangsúlyozza, hogy 
határozottan támogatja a Bizottság zöld 
megállapodásában felvázolt, az importált 
fogyasztási cikkek karbonintenzitását 
ellensúlyozó (CBA) mechanizmusra 
vonatkozó célt; felhívja a Bizottságot, 
hogy a 2021. évi munkaprogramjának 
részeként mozdítsa elő ezt a reformot; 
hangsúlyozza, hogy a CBA-
mechanizmusnak az európai 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;

Or. en

Módosítás 16
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
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1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. emlékeztet arra, hogy a nemzetközi 
piacokon való jelenlét megfelelő eszközök 
és támogatás hiányában az európai kkv-k 
többsége számára költséges és 
megfizethetetlen lehet; felkéri a 
Bizottságot, hogy tegye lehetővé a kkv-k 
finanszírozáshoz való hozzáférését új 
beruházások, tájékoztatás, készségek és 
technológia céljával, segítve nemzetközi 
versenyképességük fokozását és azon 
képességüket, hogy a kereskedelmi 
költségekkel nemcsak szabadkereskedelmi 
megállapodások révén, hanem 
kereskedelmi partnerünknél fenntartott, 
hatékony és működőképes iroda révén is 
megbirkózzanak;

Or. en

Módosítás 17
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. üdvözli az Európai Unió 
kereskedelempolitikájának 
felülvizsgálatát, amely az új globális 
kihívásokra reagál, és figyelembe veszi a 
koronavírus-válság tanulságait is; 
hangsúlyozza, hogy el kell ismernie a kkv-
k által a nemzetközi kereskedelemben 
tapasztalt kihívásokat;

Or. en

Módosítás 18
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini
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Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. mivel az Európai Unióban a kkv-k 
átlagosan 56 százalékkal járulnak hozzá a 
gazdasághoz;

Or. en

Módosítás 19
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. mivel a kkv-k az uniós exportőrök 
87%-át teszik ki1a, az uniós székhelyű kkv-
knak csupán 25%-a exportál, és még 
kisebb aránya exportál az Unión kívülre1b;

_________________
1a 
https://ec.europa.eu/commission/commissi
oners/2019-
2024/hogan/announcements/speech-
commissioner-phil-hogan-eurocommerce-
webinar_en
1b 
https://ec.europa.eu/growth/smes/access-
to-markets_en

Or. en

Módosítás 20
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1d. mivel a Covid19 vírus és az abból 
eredő korlátozások jelentős zavarokat 
okoztak a globális ellátási láncokban és a 
kereskedelemben;

Or. en

Módosítás 21
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. mivel a kereskedelmi és beruházási 
akadályok, az adminisztratív költségek és 
a bürokrácia aránytalan mértékben 
érintik a kkv-kat méretük és a 
leküzdésükhöz szükséges erőforrásaik 
korlátozottsága miatt, a kkv-knak a 
nagyvállalatoknál nagyobb előnyük 
származik a szabályokon alapuló 
kereskedelem nyitásából;

Or. en

Módosítás 22
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Véleménytervezet
1 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1f. mivel az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag (SBA) és a „gondolkozz 
először kicsiben” elv célja a 
versenyképesség növelése és a vállalkozói 
szellem támogatása;

Or. en
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Módosítás 23
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Véleménytervezet
1 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1g. mivel az uniós kkv-knak csupán 
9%-a védi szellemitulajdon-jogait (IPR), 
részben az unión belüli eltérő nemzeti 
jogszabályok miatt;

Or. en

Módosítás 24
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Véleménytervezet
1 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1h. mivel Európa versenyképessége 
már a Covid19-járvány előtt is elmaradt 
más fejlett gazdaságokétól, veszélyeztetve 
Európa azon potenciálját, hogy jólétet és 
prosperitást teremtsen;

Or. en

Módosítás 25
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Véleménytervezet
1 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1i. hangsúlyozza, hogy a kkv-knak 
egyértelmű, következetes és kiszámítható 
jogszabályokra van szükségük a 
növekedéshez és a munkahelyteremtéshez;
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Or. en

Módosítás 26
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
maradéktalanul támogassa a kkv-kat 
minden olyan akadály lebontásában, amely 
gátat emel harmadik országok piacain való 
megjelenésük elé; kéri kkv-kra vonatkozó 
fejezet beillesztését minden kereskedelmi 
megállapodásba; hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelmi jogérvényesítési 
főtisztviselőnek a kereskedelmi 
megállapodások tényleges megerősítését 
prioritásként kell kezelnie;

2. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
maradéktalanul támogassa a kkv-kat 
minden olyan akadály lebontásában, amely 
gátat emel harmadik országok piacain való 
megjelenésük elé; felhívja a Bizottságot, 
hogy csökkentse a kkv-k adminisztratív és 
szabályozási terheit, és segítse elő a 
bürokrácia felszámolását; felhívja a 
Bizottságot, hogy támogassa azokat a zöld 
technológiákra és innovációkra 
összpontosító kkv-kat, amelyek már 
exportálnak termékeket és 
szolgáltatásokat harmadik országokba, és 
hogy ezáltal segítse elő az egyenlő 
versenyfeltételek kialakítását; kéri kkv-kra 
vonatkozó fejezet beillesztését minden 
kereskedelmi megállapodásba; 
hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
jogérvényesítési főtisztviselőnek a 
kereskedelmi megállapodások tényleges 
megerősítését prioritásként kell kezelnie; 
hangsúlyozza, hogy egyértelmű és 
határozott erőfeszítéseket kell tenni a 
nemzetközi együttműködés újraindítása és 
a működő többoldalú vitarendezési 
rendszer újjáélesztése érdekében;

Or. en

Módosítás 27
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
maradéktalanul támogassa a kkv-kat 
minden olyan akadály lebontásában, 
amely gátat emel harmadik országok 
piacain való megjelenésük elé; kéri kkv-
kra vonatkozó fejezet beillesztését minden 
kereskedelmi megállapodásba; 
hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
jogérvényesítési főtisztviselőnek a 
kereskedelmi megállapodások tényleges 
megerősítését prioritásként kell kezelnie;

2. hangsúlyozza, hogy a globális 
piacok a kkv-k számára a növekedés 
kulcsfontosságú forrásai; megjegyzi 
ugyanakkor, hogy mindössze 600 00 kkv 
exportál árukat az Unión kívülre; ösztönzi 
a Bizottságot, hogy maradéktalanul 
támogassa a kkv-kat, és hatékonyan hajtsa 
végre az új kkv-stratégiát minden olyan 
akadály lebontása érdekében, amely gátat 
emel a nemzetközi piacokon való 
megjelenésük elé; kéri ezért a Bizottságot, 
hogy továbbra is illesszen be a kkv-kra 
vonatkozó fejezetet minden kereskedelmi 
megállapodásba; hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelmi jogérvényesítési 
főtisztviselőnek (CTEO) a kereskedelmi 
megállapodások tényleges megerősítését 
prioritásként kell kezelnie; üdvözli az első 
CTEO közelmúltbeli kinevezését, és 
rámutat arra, hogy az fontos szerepet 
játszik annak biztosításában, hogy a kkv-
knak a lehető legnagyobb előnye 
származzon az uniós kereskedelmi 
megállapodásokból; 

Or. en

Módosítás 28
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
maradéktalanul támogassa a kkv-kat 
minden olyan akadály lebontásában, amely 
gátat emel harmadik országok piacain való 
megjelenésük elé; kéri kkv-kra vonatkozó 
fejezet beillesztését minden kereskedelmi 
megállapodásba; hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelmi jogérvényesítési 
főtisztviselőnek a kereskedelmi 

2. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
maradéktalanul támogassa a kkv-kat 
minden olyan akadály lebontásában, amely 
gátat emel harmadik országok piacain való 
megjelenésük elé; kéri, hogy illesszenek be 
a kkv-kra vonatkozó fejezetet minden 
kereskedelmi megállapodásba, amint az az 
EU–Japán megállapodás és a Mexikóval 
kötött, korszerűsített megállapodás 
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megállapodások tényleges megerősítését 
prioritásként kell kezelnie;

esetében történt, és hogy a meglévő 
szabadkereskedelmi megállapodásokba is 
illesszenek be ilyeneket azok 
felülvizsgálatakor; hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelmi jogérvényesítési 
főtisztviselőnek a kereskedelmi 
megállapodások tényleges megerősítését 
prioritásként kell kezelnie, különösen a 
kkv-k számára;

Or. en

Módosítás 29
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
maradéktalanul támogassa a kkv-kat 
minden olyan akadály lebontásában, amely 
gátat emel harmadik országok piacain való 
megjelenésük elé; kéri kkv-kra vonatkozó 
fejezet beillesztését minden kereskedelmi 
megállapodásba; hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelmi jogérvényesítési 
főtisztviselőnek a kereskedelmi 
megállapodások tényleges megerősítését 
prioritásként kell kezelnie;

2. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
maradéktalanul támogassa a kkv-kat 
minden vám és nem vámjellegű akadály 
lebontásában, amely gátat emel harmadik 
országok piacain való megjelenésük elé; 
kéri kkv-kra vonatkozó fejezet beillesztését 
minden kereskedelmi megállapodásba; 
hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
jogérvényesítési főtisztviselőnek a 
kereskedelmi megállapodások tényleges 
megerősítését prioritásként kell kezelnie; 
emlékeztet a harmonizált és egyszerűsített 
vámeljárások fontosságára a mikro-, kis- 
és középvállalkozások exportpiacokra való 
belépésének elősegítése érdekében;

Or. en

Módosítás 30
Seán Kelly, Gabriel Mato, Christophe Hansen, Enikő Győri

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
maradéktalanul támogassa a kkv-kat 
minden olyan akadály lebontásában, 
amely gátat emel harmadik országok 
piacain való megjelenésük elé; kéri kkv-
kra vonatkozó fejezet beillesztését minden 
kereskedelmi megállapodásba; 
hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
jogérvényesítési főtisztviselőnek a 
kereskedelmi megállapodások tényleges 
megerősítését prioritásként kell kezelnie;

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
maradéktalanul támogassa a kkv-kat azon 
akadályok lebontásában, amelyek gátat 
emelnek harmadik országok piacain való 
megjelenésük elé; üdvözli, hogy a 
Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy 
a kkv-k jogbiztonságának szavatolása 
érdekében minden kereskedelmi 
megállapodásba beilleszt majd a kkv-kra 
vonatkozó fejezeteket; hangsúlyozza, hogy 
a kereskedelmi jogérvényesítési 
főtisztviselőnek a kereskedelmi 
megállapodások tényleges megerősítését 
prioritásként kell kezelnie;

Or. en

Módosítás 31
Yannick Jadot

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
maradéktalanul támogassa a kkv-kat 
minden olyan akadály lebontásában, 
amely gátat emel harmadik országok 
piacain való megjelenésük elé; kéri kkv-
kra vonatkozó fejezet beillesztését minden 
kereskedelmi megállapodásba; 
hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
jogérvényesítési főtisztviselőnek a 
kereskedelmi megállapodások tényleges 
megerősítését prioritásként kell kezelnie;

2. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
erőfeszítését, hogy a kkv-k harmadik 
országok piacához való hozzáférését 
könnyítő, egyedi eszközöket dolgozzon ki; 
kéri kkv-kra vonatkozó fejezet beillesztését 
minden kereskedelmi megállapodásba; 
hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
jogérvényesítési főtisztviselőnek a 
kereskedelmi megállapodások tényleges 
megerősítését prioritásként kell kezelnie;

Or. en

Módosítás 32
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
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2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. e tekintetben emlékezteti a 
Bizottságot, hogy a kereskedelmi 
megállapodásokba foglalt kkv-
fejezeteknek kezelniük kell az európai 
mikro-, kis- és középvállalkozások előtt 
álló leggyakoribb akadályokat, többek 
között a külföldi piacok működésével 
kapcsolatos információk korlátozott 
voltát, és különösen az exportértékesítési 
csatornákhoz való hozzáférés és a 
tengerentúli ügyfelekkel való 
kapcsolatfelvétel nehézségeit, a költséges 
termékszabvány- és tanúsítási eljárásokat, 
illetve különösen a külföldi országban 
érvényes követelményekre vonatkozó 
információk hiányát, az ismeretlen és 
körülményes vám- és bürokratikus 
eljárásokat, valamint a finanszírozáshoz 
való hozzáférés korlátozottságát és a lassú 
fizetési mechanizmusokat;

Or. en

Módosítás 33
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. 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 európai 
adatvédelmi normák garantálása mellett a 
digitális kereskedelem akadályainak – 
többek között az adatlokalizálási 
követelmények – kezelése és annak 
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biztosítása érdekében, hogy a 
vállalkozások, különösen a kkv-k 
világszerte egyenlő versenyfeltételek 
mellett versenyezhessenek;

Or. en

Módosítás 34
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. emlékeztet arra, hogy a kkv-k nem 
mindig vannak tisztában a vonatkozó 
kereskedelmi megállapodásokban 
előirányzott, hatályos kereskedelmi 
preferenciákkal; kéri a Bizottságot, hogy 
mind közvetlenül, mind a tagállamok 
bevonásával nyújtson jobb tájékoztatást az 
aktív kereskedelmi megállapodásokról és 
preferenciákról;

Or. en

Módosítás 35
Gabriel Mato

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa aktívabban a nemzeti és 
regionális exportügynökségeket annak 
érdekében, hogy a kkv-k áthidalhassák az 
információs szakadékot és több előnyre 
tehessenek szert a kereskedelmi 
megállapodások jóvoltából; véleménye 
szerint e tekintetben a Bizottságnak az 
előrehaladás felmérése érdekében létre 
kellene hoznia egy kkv-k nemzetközivé 

3. 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 Bizottságnak az előrehaladás felmérése 
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válását elősegítő platformot; érdekében létre kellene hoznia egy kkv-k 
nemzetközivé válását elősegítő platformot; 
üdvözli, hogy az uniós küldöttségek 
kulcsfontosságú szerepet játszanak a kkv-
k támogatásában azáltal, hogy 
foglalkoznak a kkv-knak a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
végrehajtásával kapcsolatos kérdéseivel és 
gyakorlati nehézségeivel;

Or. en

Módosítás 36
Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa aktívabban a nemzeti és 
regionális exportügynökségeket annak 
érdekében, hogy a kkv-k áthidalhassák az 
információs szakadékot és több előnyre 
tehessenek szert a kereskedelmi 
megállapodások jóvoltából; véleménye 
szerint e tekintetben a Bizottságnak az 
előrehaladás felmérése érdekében létre 
kellene hoznia egy kkv-k nemzetközivé 
válását elősegítő platformot;

3. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa aktívabban a nemzeti és 
regionális exportügynökségeket annak 
érdekében, hogy a kkv-k áthidalhassák az 
információs szakadékot és több előnyre 
tehessenek szert a kereskedelmi 
megállapodások jóvoltából; véleménye 
szerint e tekintetben a Bizottságnak az 
előrehaladás felmérése érdekében létre 
kellene hoznia egy kkv-k nemzetközivé 
válását elősegítő platformot; megjegyzi, 
hogy ez a platform magában foglalhatná 
a körforgásos gazdaságnak való 
megfelelés vizsgálatát, amelynek révén a 
Bizottság egyértelműen jelezhetné, hogy 
az Unióba behozott termékek 
megfelelnek-e az újrafeldolgozhatóságra 
vonatkozó uniós normáknak;

Or. en

Módosítás 37
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa aktívabban a nemzeti és 
regionális exportügynökségeket annak 
érdekében, hogy a kkv-k áthidalhassák az 
információs szakadékot és több előnyre 
tehessenek szert a kereskedelmi 
megállapodások jóvoltából; véleménye 
szerint e tekintetben a Bizottságnak az 
előrehaladás felmérése érdekében létre 
kellene hoznia egy kkv-k nemzetközivé 
válását elősegítő platformot;

3. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa aktívabban a nemzeti és 
regionális exportügynökségeket annak 
érdekében, hogy a kkv-k áthidalhassák az 
információs szakadékot és több előnyre 
tehessenek szert a kereskedelmi 
megállapodások jóvoltából; véleménye 
szerint e tekintetben a Bizottságnak az 
előrehaladás felmérése érdekében létre 
kellene hoznia egy kkv-k nemzetközivé 
válását elősegítő platformot; emlékeztet 
arra, hogy az uniós küldöttségek is 
kulcsfontosságú szerepet játszanak a 
támogatásnyújtásban azáltal, hogy 
foglalkoznak a kkv-knak a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
végrehajtásával kapcsolatos kérdéseivel és 
gyakorlati nehézségeivel;

Or. en

Módosítás 38
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa aktívabban a nemzeti és 
regionális exportügynökségeket annak 
érdekében, hogy a kkv-k áthidalhassák az 
információs szakadékot és több előnyre 
tehessenek szert a kereskedelmi 
megállapodások jóvoltából; véleménye 
szerint e tekintetben a Bizottságnak az 
előrehaladás felmérése érdekében létre 
kellene hoznia egy kkv-k nemzetközivé 
válását elősegítő platformot;

3. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa aktívabban a nemzeti és 
regionális exportügynökségeket annak 
érdekében, hogy a kkv-k áthidalhassák az 
információs szakadékot és több előnyre 
tehessenek szert a kereskedelmi 
megállapodások jóvoltából; véleménye 
szerint e tekintetben a Bizottságnak az 
előrehaladás felmérése érdekében létre 
kellene hoznia egy, a kkv-k nemzetközivé 
válását elősegítő platformot, valamint 
támogatnia kellene a kereskedelmi 
vásárok és kiállítások szerepét, azok 
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ugyanis hatékonyan segítik a kkv-k 
globális piacokhoz való hozzáférését;

Or. en

Módosítás 39
Seán Kelly, Gabriel Mato, Enikő Győri, Christophe Hansen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa aktívabban a nemzeti és 
regionális exportügynökségeket annak 
érdekében, hogy a kkv-k áthidalhassák az 
információs szakadékot és több előnyre 
tehessenek szert a kereskedelmi 
megállapodások jóvoltából; véleménye 
szerint e tekintetben a Bizottságnak az 
előrehaladás felmérése érdekében létre 
kellene hoznia egy kkv-k nemzetközivé 
válását elősegítő platformot;

3. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa aktívabban a nemzeti és 
regionális exportügynökségeket annak 
érdekében, hogy a kkv-k áthidalhassák az 
információs szakadékot és több előnyre 
tehessenek szert a kereskedelmi 
megállapodások jóvoltából; véleménye 
szerint e tekintetben a Bizottságnak az 
előrehaladás felmérése érdekében létre 
kellene hoznia egy kkv-k nemzetközivé 
válását elősegítő platformot, és technikai 
segítséget kellene nyújtania a kkv-knak az 
új piacokhoz való hozzáférésben;

Or. en

Módosítás 40
Yannick Jadot

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri, hogy uniós és nemzeti szinten 
finanszírozzanak egyedi programokat a 
kkv-k képzéshez és mentoráláshoz való 
hozzáférésének javítása érdekében: 
hangsúlyozza, hogy a kétoldalú 
kereskedelmi és beruházási 
megállapodásokban tovább kellene 
ösztönözni az éghajlattal kapcsolatos 
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technológiatranszfert, olyan kísérő 
intézkedések révén, amelyek ösztönzik a 
kkv-k és a globális ellátási lánc részét 
képező közvetítők bevonását a 
tudásszerzés fejlesztésébe; hozzáteszi, 
hogy különös figyelmet kellene fordítani a 
nők vállalkozói tevékenységének 
előmozdítására;

Or. en

Módosítás 41
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
fordítson nagyobb figyelmet a kkv-k 
szerepére a kereskedelmi megállapodások 
közbeszerzéssel foglalkozó fejezeteiről 
szóló tárgyalások során; üdvözli a 
Bizottság arra vonatkozó bejelentését, hogy 
a vámeljárásokról és -formalitásokról szóló 
új tájékoztató portált indít; felhívja a 
Bizottságot, hogy teljesítse arra vonatkozó 
célkitűzését, hogy a kkv-k számára 
létrehoz egy önértékelési eszközt, amely 
segít nekik annak megállapításában, hogy 
egy adott termék esetében érvényesíthetők-
e valamely kereskedelmi megállapodásban 
rögzített kedvezmények;

4. felhívja a Bizottságot, hogy a 
kereskedelmi és beruházási tárgyalások 
valamennyi szakaszában – beleértve a 
kereskedelmi megállapodások 
közbeszerzéssel foglalkozó fejezeteit is – 
vegye figyelembe a kkv-k sajátosságait; 
üdvözli a Bizottság arra vonatkozó 
bejelentését, hogy új tájékoztató portált 
indít, amely felhívja a kkv-k figyelmét a 
kereskedelmi politikákra, és részletes 
tájékoztatást nyújt a  harmadik 
országokba irányuló exporttal kapcsolatos 
vámeljárásokról és -formalitásokról; kéri a 
Bizottságot, hogy az új tájékoztató 
portálok létrehozásakor vagy a már 
meglévők fejlesztésekor a lehető 
legkorábbi szakaszban lépjen kapcsolatba 
a vállalkozásokkal annak biztosítása 
érdekében, hogy különösen a kkv-k 
információs igényeit gyakorlatias módon 
ki lehessen elégíteni; felhívja a 
Bizottságot, hogy teljesítse arra vonatkozó 
célkitűzését, hogy a kkv-k számára 
létrehoz egy, a származási szabályokra 
vonatkozó önértékelési eszközt, amely 
segít nekik annak megállapításában, hogy 
egy adott termék esetében érvényesíthetők-
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e valamely kereskedelmi megállapodásban 
rögzített kedvezmények; ezzel 
összefüggésben ismételten hangsúlyozza 
az észszerűsített és egyszerűsített 
származási szabályok fontosságát;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
fordítson nagyobb figyelmet a kkv-k 
szerepére a kereskedelmi megállapodások 
közbeszerzéssel foglalkozó fejezeteiről 
szóló tárgyalások során; üdvözli a 
Bizottság arra vonatkozó bejelentését, hogy 
a vámeljárásokról és -formalitásokról szóló 
új tájékoztató portált indít; felhívja a 
Bizottságot, hogy teljesítse arra vonatkozó 
célkitűzését, hogy a kkv-k számára 
létrehoz egy önértékelési eszközt, amely 
segít nekik annak megállapításában, hogy 
egy adott termék esetében érvényesíthetők-
e valamely kereskedelmi megállapodásban 
rögzített kedvezmények;

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
fordítson nagyobb figyelmet a kkv-k 
szerepére a kereskedelmi megállapodások 
közbeszerzéssel foglalkozó fejezeteiről 
szóló tárgyalások során; üdvözli a 
Bizottság arra vonatkozó bejelentését, hogy 
a vámeljárásokról és -formalitásokról szóló 
új tájékoztató portált indít; felhívja a 
Bizottságot, hogy teljesítse arra vonatkozó 
célkitűzését, hogy a kkv-k számára 
létrehoz egy, a származási szabályokra 
vonatkozó önértékelési eszközt, amely 
segít nekik annak megállapításában, hogy 
egy adott termék esetében érvényesíthetők-
e valamely kereskedelmi megállapodásban 
rögzített kedvezmények; ismételten 
hangsúlyozza a határokon átnyúló 
adatáramlásra vonatkozó egyértelmű 
szabályok fontosságát az uniós digitális 
stratégia célkitűzéseinek elérésében; 
ismételten hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
kulcsszerepet fognak játszani az 
adatvezérelt technológiák és vállalkozások 
fejlesztésében; hangsúlyozza, hogy a 
nemzetközi kereskedelem különböző 
folyamatainak optimalizálása érdekében 
nemzetközi szinten elő kell mozdítani az 
interoperabilitást és az adatokhoz való 
hozzáférést;

Or. en
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Módosítás 43
Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Jörgen Warborn, Enikő Győri, 
Massimiliano Salini

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
fordítson nagyobb figyelmet a kkv-k 
szerepére a kereskedelmi megállapodások 
közbeszerzéssel foglalkozó fejezeteiről 
szóló tárgyalások során; üdvözli a 
Bizottság arra vonatkozó bejelentését, hogy 
a vámeljárásokról és -formalitásokról 
szóló új tájékoztató portált indít; felhívja a 
Bizottságot, hogy teljesítse arra vonatkozó 
célkitűzését, hogy a kkv-k számára 
létrehoz egy önértékelési eszközt, amely 
segít nekik annak megállapításában, hogy 
egy adott termék esetében érvényesíthetők-
e valamely kereskedelmi megállapodásban 
rögzített kedvezmények;

4. felhívja a Bizottságot, hogy segítse 
elő a kkv-k közbeszerzési eljárásokban 
való részvételét a kereskedelmi 
megállapodások fejezeteiről szóló 
tárgyalások során; üdvözli a Bizottság arra 
vonatkozó bejelentését, hogy a 
vámeljárásokról szóló új tájékoztató portált 
indít, és felhasználóbarát, naprakész és 
gyakorlati információkat nyújt a 
kereskedelempolitikáról és különösen a 
szabadkereskedelmi megállapodásokról; 
felhívja a Bizottságot, hogy teljesítse arra 
vonatkozó célkitűzését, hogy a kkv-k 
számára létrehoz egy, a származási 
szabályokra és az életciklus-elemzésre 
vonatkozó, a kockázatértékelésre különös 
hangsúlyt fektető egyszerűsített 
önértékelési eszközt, 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;

Or. en

Módosítás 44
Yannick Jadot

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 4. üdvözli a Bizottság arra vonatkozó 
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fordítson nagyobb figyelmet a kkv-k 
szerepére a kereskedelmi megállapodások 
közbeszerzéssel foglalkozó fejezeteiről 
szóló tárgyalások során; üdvözli a 
Bizottság arra vonatkozó bejelentését, hogy 
a vámeljárásokról és -formalitásokról szóló 
új tájékoztató portált indít; felhívja a 
Bizottságot, hogy teljesítse arra vonatkozó 
célkitűzését, hogy a kkv-k számára 
létrehoz egy önértékelési eszközt, amely 
segít nekik annak megállapításában, hogy 
egy adott termék esetében érvényesíthetők-
e valamely kereskedelmi megállapodásban 
rögzített kedvezmények;

bejelentését, hogy a vámeljárásokról és -
formalitásokról szóló új tájékoztató portált 
indít; felhívja a Bizottságot, hogy teljesítse 
arra vonatkozó célkitűzését, hogy a kkv-k 
számára létrehoz egy, a származási 
szabályokra vonatkozó önértékelési 
eszközt, amely segít nekik annak 
megállapításában, hogy egy adott termék 
esetében érvényesíthetők-e valamely 
kereskedelmi megállapodásban rögzített 
kedvezmények; felhívja a Bizottságot, 
hogy vizsgálja felül közbeszerzési 
politikájának 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 kkv-k közbeszerzésekhez való 
hozzáférésének – egy kisvállalkozói 
intézkedéscsomag és egy európai 
termékek vásárlására ösztönző jogszabály 
révén történő – elősegítése;

Or. en

Módosítás 45
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. nyomatékosan kéri az Európai 
Bizottságot, hogy az uniós piacon a 
fenntartható ellátási láncok biztosítása és 
ezáltal a fenntartható európai kkv-k 
védelme érdekében tegyen javaslatot egy 
ambiciózus, hatékony és kötelező erejű, a 
kellő gondosságon alapuló európai jogi 
keretre;

Or. en
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Módosítás 46
Gabriel Mato

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet rá, hogy a finanszírozás 
alapvető kérdés a kkv-k számára; 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 és technikai támogatásra 
van szükségük ahhoz, hogy 
versenyképességük megőrzése érdekében 
teljesíteni tudják a zöld megállapodással, 
valamint a digitalizációval kapcsolatos 
célkitűzéseket;

5. emlékeztet arra, hogy a 
finanszírozás alapvető kérdés a kkv-k 
számára, tekintettel arra, hogy egyes 
tagállamokban nehezebb a 
finanszírozáshoz való hozzáférés; 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 a 
szabályozási terhek csökkentésére van 
szükségük ahhoz, hogy versenyképességük 
megőrzése érdekében teljesíteni tudják a 
zöld megállapodással, valamint a 
digitalizációval kapcsolatos célkitűzéseket; 
hangsúlyozza, hogy a digitalizáció számos 
előnnyel jár a kkv-k számára, például új 
lehetőségeket nyújt digitális szolgáltatások 
vagy termékek kínálására, és bővíti piaci 
hozzáférésüket;

Or. en

Módosítás 47
Seán Kelly, Enikő Győri, Gabriel Mato, Jörgen Warborn, Christophe Hansen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet rá, hogy a finanszírozás 
alapvető kérdés a kkv-k számára; kéri az 
Európai Beruházási Bankot, hogy politikái 
kidolgozása során fordítson külön 

5. emlékeztet arra, hogy a 
finanszírozás alapvető kérdés a kkv-k 
számára; kéri az Európai Beruházási 
Bankot, hogy politikái kidolgozása során 
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figyelmet a kkv-kra; felhívja külön is a 
figyelmet azokra a kkv-kra, amelyeknek 
finanszírozásra és technikai támogatásra 
van szükségük ahhoz, hogy 
versenyképességük megőrzése érdekében 
teljesíteni tudják a zöld megállapodással, 
valamint a digitalizációval kapcsolatos 
célkitűzéseket;

fordítson külön figyelmet a kkv-kra, 
például mikrofinanszírozási hitelek és 
technikai támogatás révén, hogy 
teljesíteni tudják a zöld megállapodással 
és a digitalizációval kapcsolatos 
célkitűzéseket, valamint 
versenyképességük megőrzése érdekében 
csökkentse szabályozási terheiket; 
megjegyzi, hogy annak biztosítása 
érdekében, hogy a zöld megállapodás 
gazdasági lehetőség legyen a kkv-k 
számára, a Bizottságnak fel kell 
számolnia a zöld növekedés és az 
ökoinnováció tekintetében a kkv-k előtt 
álló akadályokat;

Or. en

Módosítás 48
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet rá, hogy a finanszírozás 
alapvető kérdés a kkv-k számára; 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 és technikai támogatásra 
van szükségük ahhoz, hogy 
versenyképességük megőrzése érdekében 
teljesíteni tudják a zöld megállapodással, 
valamint a digitalizációval kapcsolatos 
célkitűzéseket;

5. emlékeztet arra, hogy a 
finanszírozás alapvető kérdés a kkv-k 
számára; 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 és 
technikai támogatásra van szükségük 
ahhoz, hogy versenyképességük megőrzése 
érdekében teljesíteni tudják a zöld 
megállapodással, valamint a 
digitalizációval kapcsolatos célkitűzéseket; 
emlékeztet arra, hogy ehhez hozzátartozik 
a beruházások könnyítéséről szóló 
megállapodással és az e-kereskedelemről 
szóló irányelvvel kapcsolatos haladás, 
valamint a többoldalú 
szolgáltatáskereskedelemi 
megállapodással kapcsolatos munka 
folytatása is;
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Or. en

Módosítás 49
Yannick Jadot

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a 
finanszírozás alapvető kérdés a kkv-k 
számára; 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 és 
technikai támogatásra van szükségük 
ahhoz, hogy versenyképességük 
megőrzése érdekében teljesíteni tudják a 
zöld megállapodással, valamint a 
digitalizációval kapcsolatos célkitűzéseket;

5. emlékeztet arra, hogy a 
finanszírozás alapvető kérdés a kkv-k 
számára; kéri az Európai Beruházási 
Bankot, hogy politikái kidolgozása során 
fordítson külön figyelmet a kkv-kra; 
szorgalmazza, hogy a zöld és digitális 
átalakulás felgyorsítása és kihasználása 
érdekében a lehető legnagyobb mértékben 
könnyítsék meg a kkv-k finanszírozáshoz 
– többek között a K+F-alapokhoz – való 
hozzáférését, és nyújtsanak fokozott 
technikai támogatást;

Or. en

Módosítás 50
Enikő Győri, Seán Kelly

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot, hogy 
gondolja át és fogalmazza újra 2020. 
március 10-én előterjesztett kkv-
stratégiáját; úgy véli, hogy a stratégiát 
aktualizálni kell, hogy a vállalkozások és 
a munkahelyek megmentése érdekében 
tükrözze a kkv-k finanszírozási igényeit a 
világjárvány idején; úgy véli, hogy a kkv-
k, a családi vállalkozások és az önálló 
vállalkozók életben maradása és 
felépülése az európai gazdaság 
fennmaradásának záloga; úgy véli, hogy 



AM\1212635HU.docx 31/44 PE657.238v02-00

HU

ezek kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a 
Covid19-világjárvány lecsengését 
követően az Unió a lehető leggyorsabban 
lábra állhasson;

Or. en

Módosítás 51
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. emlékeztet a globális értékláncok 
felemelkedésének fontosságára és a 
digitális átalakulás jelentőségére, ezek 
ugyanis új lehetőségeket kínálnak a kkv-k 
számára a globális gazdaságba való 
beilleszkedéshez; felszólítja a Bizottságot, 
hogy folytassa a globális értékláncokkal 
kapcsolatos munkáját, olyan eszközökre 
összpontosítva, amelyek segítik az európai 
kkv-kat abban, hogy meghatározott 
termelési szegmensekre szakosodjanak, és 
javítsák exportkosarukat;

Or. en

Módosítás 52
Miroslav Číž, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma 
Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg az uniós védintézkedéseket és 
kereskedelemvédő eszközöket az európai 
ipar hatékonyabb védelme érdekében, 
különösen olyan iparágak esetében, 
amelyekben többségben vannak a kkv-k.

6. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg az uniós védintézkedéseket és 
kereskedelemvédő eszközöket az európai 
ipar hatékonyabb védelme érdekében, 
különösen olyan iparágak esetében, 
amelyekben többségben vannak a kkv-k; 
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elismeri, hogy a világ soha nem látott és 
előre nem látható kihívásokkal néz 
szembe, és ezért az Európai Unió 
önellátásának javítása érdekében az Unió 
kkv-stratégiájának részévé kell tenni az 
intelligens visszatelepítést, valamint az 
uniós stratégiai ágazatok védelmét célzó, 
az egész uniót felölelő stratégiát; úgy véli, 
hogy ebbe beletartozik az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása, az importált 
fogyasztási cikkek karbonintenzitását 
ellensúlyozó mechanizmus bevezetése 
révén; hangsúlyozza, hogy a különböző 
stratégiai ellátási láncok ellenálló 
képességének javítását és az uniós ipar 
harmadik országoktól való függésének 
csökkentését az új kkv-stratégia 
kulcsfontosságú elemének kell tekinteni;

Or. en

Módosítás 53
Seán Kelly, Enikő Győri, Gabriel Mato, Christophe Hansen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg az uniós védintézkedéseket és 
kereskedelemvédő eszközöket az európai 
ipar hatékonyabb védelme érdekében, 
különösen olyan iparágak esetében, 
amelyekben többségben vannak a kkv-k.

6. 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; hangsúlyozza, hogy a 
piaci torzulások hatékony kezelése 
érdekében kereskedelmi 
megállapodásaink végrehajtására és 
érvényesítésére kell összpontosítani, mind 
a piacra jutással, mind a kereskedelemmel 
és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
kötelezettségvállalások megsértése 
tekintetében, hogy a kkv-k ne kerüljenek 
versenyhátrányba; e tekintetben sürgeti a 
Bizottságot, hogy fokozza a kkv-k 
piacvédelmi ügyfélszolgálatának szerepét 
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egyrészt a kkv-knak a piacvédelmi 
eszközökhöz való hozzáférés terén nyújtott 
támogatás növelése, másrészt a kkv-k 
számára a piaci torzulások kezelésére 
rendelkezésre álló eszközökről való 
tájékoztatás fokozása érdekében;

Or. en

Módosítás 54
Christophe Hansen, Seán Kelly

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg az uniós védintézkedéseket és 
kereskedelemvédő eszközöket az európai 
ipar hatékonyabb védelme érdekében, 
különösen olyan iparágak esetében, 
amelyekben többségben vannak a kkv-k.

6. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg az uniós védintézkedéseket és 
kereskedelemvédő eszközöket az európai 
ipar hatékonyabb védelme érdekében, 
különösen olyan iparágak esetében, 
amelyekben többségben vannak a kkv-k; 
hivatkozik az Európai Számvevőszék 
2020. júliusi különjelentésére1a, amely 
rámutatott arra, hogy a kkv-k még mindig 
rendkívül nagy adminisztratív 
akadályokba ütköznek a piacvédelmi 
eljárásokhoz való hozzáférés terén, és 
hogy a piacvédelmi eszközöket nem 
népszerűsítik kellőképpen az európai ipar 
valamennyi ágazatában; ezzel 
összefüggésben sürgeti a Bizottságot, hogy 
mérje fel és csökkentse a kkv-k 
adminisztratív terheit, és növelje 
hatókörét;
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocum
ents/sr20_17/sr_trade_defence_instrumen
ts_hu.pdf

Or. en
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Módosítás 55
Yannick Jadot

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg az uniós védintézkedéseket és 
kereskedelemvédő eszközöket az európai 
ipar hatékonyabb védelme érdekében, 
különösen olyan iparágak esetében, 
amelyekben többségben vannak a kkv-k.

6. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg az uniós védintézkedéseket és 
kereskedelemvédő eszközöket az európai 
ipar hatékonyabb védelme érdekében, 
különösen olyan iparágak esetében, 
amelyekben többségben vannak a kkv-k; 
felhívja az Uniót, hogy megfelelően 
vizsgálja meg a biztonsággal és a 
közrenddel kapcsolatos érdekeket a 
beérkező közvetlen külföldi befektetések 
és beszerzések tekintetében, és egészítse ki 
azokat egy egész Európára kiterjedő 
átvilágítási koordinációs mechanizmussal, 
különös tekintettel az olyan stratégiai 
ágazatokra, mint az egészségügy, az 
élelmiszeripar vagy a technológia;

Or. en

Módosítás 56
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg az uniós védintézkedéseket és 
kereskedelemvédő eszközöket az európai 
ipar hatékonyabb védelme érdekében, 
különösen olyan iparágak esetében, 
amelyekben többségben vannak a kkv-k.

6. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg az uniós védintézkedéseket és 
kereskedelemvédő eszközöket az európai 
ipar hatékonyabb védelme érdekében, 
különösen olyan iparágak esetében, 
amelyekben többségben vannak a kkv-k; e 
tekintetben kéri a Bizottságot, hogy 
irányozzon elő egy gyorsabb és 
közvetlenebb mechanizmust a kkv-k 
számára a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokkal kapcsolatos panaszaik 
benyújtására;
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Or. en

Módosítás 57
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg az uniós védintézkedéseket és 
kereskedelemvédő eszközöket az európai 
ipar hatékonyabb védelme érdekében, 
különösen olyan iparágak esetében, 
amelyekben többségben vannak a kkv-k.

6. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse 
meg az Unió kereskedelmi eszköztárát az 
európai vállalkozások hatékonyabb 
védelme érdekében, különösen olyan 
iparágak esetében, amelyekben többségben 
vannak a kkv-k; 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;

Or. en

Módosítás 58
Miroslav Číž, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma 
Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
6 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

hangsúlyozza, hogy az Uniót érő 
gazdasági és társadalmi sokkhatás 
eredményeképpen a munkanélküliségi 
ráta gyorsan emelkedik, és 2020 második 
negyedévében az uniós GDP 12,1%-kal 
csökkent; emlékeztet arra, hogy az Unió 
egyes régiói hátrányosabban érintettek a 
többinél; hangsúlyozza, hogy e komor 
helyzet kiegyensúlyozása érdekében erős 
szociális biztosítékokra és társadalmi 
befogadásra van szükség; emlékeztet arra, 
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hogy ez a válság példa nélküli lehetőséget 
nyújt arra is, hogy prioritásainkat egy 
szociálisabb és fenntarthatóbb működési 
mód felé tereljük; hangsúlyozza, hogy az 
Unión belüli adóverseny megszüntetése 
jelentősen hozzájárulna az Unió 
társadalmi stabilitásához, valamint a 
munkavállalók továbbképzéséhez és 
átképzéséhez;

Or. en

Módosítás 59
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. 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; felhívja a 
Bizottságot, hogy segítse az Unión belüli 
női vállalkozók és a fejlődő országokbeli 
társaik közötti partnerségek kialakítását. 

Or. en

Módosítás 60
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Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. elismerését fejezi ki a Bizottságnak 
a 2020. július 23-i (EU) 2020/1101 
határozat meghozataláért, amelynek célja, 
hogy meghosszabbítsa a 2020-as Covid19-
járvány hatásainak leküzdéséhez 
szükséges áruk behozatalára vonatkozó 
vámok és héamentesség érvényességi 
idejét, ez a döntés ugyanis jelentős terhet 
vesz le a kkv-k válláról;

Or. en

Módosítás 61
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a Covid19-
járvány súlyosan érintette az európai kkv-
kat; hangsúlyozza, hogy a kkv-k jelentős 
mértékben függenek az ellátástól; az 
ellátási láncok zavarainak elkerülése 
érdekében olyan, hosszú távú 
intézkedésekre szólít fel, amelyek 
megerősítik, valamint integráltabbá, 
helyivé és szilárddá teszik az európai ipari 
szuverenitást;

Or. en

Módosítás 62
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)



PE657.238v02-00 38/44 AM\1212635HU.docx

HU

Véleménytervezet Módosítás

6a. szorgalmazza, hogy az uniós 
kereskedelempolitika jelenlegi 
felülvizsgálata során fordítsanak különös 
figyelmet a kkv-kra, jobb lehetőségeket 
teremtve számukra; kéri a Bizottságot, 
hogy a kkv-k növekedésének és 
fejlődésének ösztönzése érdekében tegye a 
„gondolkozz előbb kicsiben” elvet az 
európai kereskedelempolitika központi 
elemévé;

Or. en

Módosítás 63
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a Bizottságot, hogy 
gyorsítsa fel a vizsgálatokat azokban az 
ágazatokban, amelyekben a kkv-k 
kiemelkedő szerepet töltenek be;

Or. en

Módosítás 64
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy kövesse nyomon 
kereskedelempolitikájának kkv-kra 
gyakorolt hatásait, például azáltal, hogy 
biztosítja a kkv-k megfelelő képviseletét a 
nyilvános konzultációs folyamatban, 
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gondoskodva arról, hogy a 
hatásvizsgálatok során nézeteiket 
megfelelően begyűjtsék, elemezzék és 
képviseljék;

Or. en

Módosítás 65
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a szabályozási keretek 
korszerűsítése és a kkv-k digitális 
gazdaságban való részvételi képességének 
megerősítése révén támogassák a kkv-k 
digitális átalakulását; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki kapacitásépítési 
kezdeményezéseket az exportáló kkv-k 
számára;

Or. en

Módosítás 66
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. úgy véli, hogy a kkv-k támogatása 
érdekében elő kell mozdítani és támogatni 
kell a helyi beszerzési programokat;

Or. en

Módosítás 67
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Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. felszólítja a Bizottságot, a 
tagállamokat és a helyi 
önkormányzatokat, hogy politikai 
menetrendjeikben kezeljék kiemelten az 
üzleti környezetet és a versenyképességet, 
és mozdítsák elő a vállalkozói kultúrát az 
egységes piacon, ahol jutalmazzák az 
innovációt, a problémamegoldást, a 
kockázatvállalást, a munkahelyteremtést 
és az Unió jólétéhez való hozzájárulást;

Or. en

Módosítás 68
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. ösztönzi az új technológiák, 
készségek és innováció elterjedését és az 
azokba való beruházásokat, a meglévő 
kkv-k számára a digitális átalakulás 
előnyeinek kihasználásában nyújtott 
támogatást, valamint az intelligens 
közlekedési módok és idegenforgalmi 
célpontok fejlesztésének előmozdítását;

Or. en

Módosítás 69
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6c. szorgalmazza az európai kkv-k 
közbeszerzésekhez való preferenciális 
hozzáférésének biztosítását;

Or. en

Módosítás 70
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. üdvözli a Bizottság azon 
kötelezettségvállalását, hogy az új 
jogszabályok létrehozásakor bevezeti az 
„egy be, egy ki” elvet, gátat szabva ezzel 
az új szabályozások áradatának, valamint 
csökkentve a bürokráciát, ugyanakkor 
emlékeztet arra, hogy ez csupán a 
jelenlegi helyzet fenntartására elegendő, 
ami nem kellőképpen ambiciózus 
hozzáállás; kéri továbbá annak tisztázását, 
hogy a Bizottság a kereskedelempolitika 
területén hogyan kívánja alkalmazni ezt 
az elvet;

Or. en

Módosítás 71
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. úgy véli, hogy az Uniónak vezető 
szerepet kell vállalnia a nemzetköziesítés 
korlátainak és kihívásainak kezelésében 
azáltal, hogy támogatja a származási 
szabályok egyszerűsítését és a harmadik 



PE657.238v02-00 42/44 AM\1212635HU.docx

HU

országokkal kötött szabadkereskedelmi 
megállapodásokban a kkv-kra vonatkozó 
külön fejezetek beépítését, valamint 
szorgalmazza egy inkluzív és ambiciózus 
kkv-menetrend kialakítását a WTO-ban;

Or. en

Módosítás 72
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. felszólítja a Bizottságot, hogy tegye 
lehetővé a mikro- és kisvállalkozások 
számára pozíciójuk erősítését a globális 
ellátási láncokban, növelve a kkv-k 
számára az új lehetőségekről, valamint a 
nagyobb vállalkozásokkal való lehetséges 
kapcsolatokról és partnerségekről 
rendelkezésre álló információk körét; 
javasolja az Európai Külügyi 
Szolgálatnak, hogy az Unió harmadik 
országbeli küldöttségei hozzanak létre 
stratégiai párbeszédre szolgáló 
platformokat az üzleti hálózatokkal;

Or. en

Módosítás 73
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. felhívja a Bizottságot, hogy az 
adminisztratív terhek és a költségnyomás 
csökkentése, a versenyképesség 
előmozdítása, valamint a kkv-k Unión 
belüli növekedésének és virágzásának 
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tényleges elérése érdekében terjesszen elő 
ütemtervet a kkv-kat érintő elavult 
szabályok és rendelkezések legalább 30%-
os csökkentésére;

Or. en

Módosítás 74
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Véleménytervezet
6 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6f. hangsúlyozza a szellemitulajdon-
jogokra vonatkozó stratégiák fontosságát 
a kkv-k számára annak érdekében, hogy 
megvédhessék K+F-beruházásaikat, és 
növekedési tőkét gyűjthessenek; ezért 
felszólít a szellemitulajdon-jogokkal 
kapcsolatos, határokon átnyúló 
együttműködés megerősítésére, például az 
egységes szabadalommal, valamint az 
Egységes Szabadalmi Bírósággal 
kapcsolatos keret Unió-szerte történő 
széles körű alkalmazása révén, ami 
növelheti a jogbiztonságot és csökkentheti 
a kkv-k költségeit a szellemitulajdon-
jogok biztosítása és az európai szintű 
működés tekintetében;

Or. en

Módosítás 75
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
6 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6f. sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a szabályozási keretek 
korszerűsítése és a kkv-k digitális 
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gazdaságban való részvételi képességének 
megerősítése révén támogassák a 
közlekedés és az idegenforgalom digitális 
átalakulását; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy dolgozzanak ki 
kapacitásépítési kezdeményezéseket, 
például utazástechnológiai 
inkubátorházakat, gyorsítókat, 
mentorálási lehetőségeket és egyéb, nem 
technológiai kezdeményezéseket;

Or. en


