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JAVASLATOK

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

1. 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;

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;

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; 

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;

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

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;

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.


