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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. 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;

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;

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;

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;

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;

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.


