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Módosítás 1
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
-A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-A. mivel a közlekedési ágazat 
stratégiai fontosságú a tagállamok 
fejlődése, gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziója, a gazdaság működése és az 
emberek mobilitása szempontjából; mivel 
ezekben az ágazatokban a kkv-k számos 
működési korláttal küzdenek, ideértve az 
üzemanyagköltségeket, az útdíjakat, illetve 
a támogató infrastruktúra hiányát;

Or. pt

Módosítás 2
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
-A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-Aa. mivel a közlekedési, illetve 
idegenforgalmi ágazatban működő kkv-k 
száma egy-, illetve kétmillióra nőtt, és 
összesen több mint 16 millió közvetlen 
munkahelyért felelnek;

Or. pt

Módosítás 3
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
-A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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-Ab. mivel az idegenforgalmi ágazat 
számos tagállamban kulcsfontosságú a 
gazdaság szempontjából; mivel ez az 
ágazat szezonális jellegű, és a dereguláció 
tisztességtelen versenyhez vezet;

Or. pt

Módosítás 4
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
-A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-Ac. mivel a mikro-, kis- és 
középvállalkozások (mkkv-k) mind 
nemzeti, mind uniós szinten egyszerre 
nagyon összetettek és heterogének, 
tekintettel a méretükre és az általuk 
lefedett, nagyon eltérő tevékenységi 
ágazatokra, amelyek mindegyikének 
megvan a maga – időnként nagyon eltérő 
– dinamikája, különösen a rájuk jellemző 
gazdasági, pénzügyi, társadalmi vagy akár 
politikai dinamika;

Or. pt

Módosítás 5
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
-A d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-Ad. mivel a kkv-k döntő többsége a 
finanszírozás szempontjából a 
bankszektortól függ;

Or. pt
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Módosítás 6
Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Frankowski

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a mobilitást akadályozó 
korlátozások érvényesítése miatt a 
közlekedési és idegenforgalmi ágazatban 
működő mikro-, kis- és 
középvállalkozásokat (kkv-k) érinti 
leginkább a Covid19-világjárvány;

A. mivel a mobilitást akadályozó 
korlátozások érvényesítése miatt a 
közlekedési és idegenforgalmi ágazatban 
működő mikro-, kis- és 
középvállalkozásokat (kkv-k) érinti 
leginkább a Covid19-világjárvány, és ez 
szolgál alapjául a következő többéves 
pénzügyi keret egyik költségvetési sorából 
támogatott európai idegenforgalmi 
politikának;

Or. en

Módosítás 7
Maria Grapini

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a mobilitást akadályozó 
korlátozások érvényesítése miatt a 
közlekedési és idegenforgalmi ágazatban 
működő mikro-, kis- és 
középvállalkozásokat (kkv-k) érinti 
leginkább a Covid19-világjárvány;

A. mivel a mobilitást akadályozó 
korlátozások miatt a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazatban működő mikro-, 
kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) érinti 
leginkább a Covid19-világjárvány, és 
sürgős intézkedéseket kell hozni a kkv-k 
támogatására, hogy segíteni lehessen az 
ebből a válságból való kilábalásukat;

Or. ro

Módosítás 8
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler



PE657.173v01-00 6/55 AM\1212340HU.docx

HU

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a mobilitást akadályozó 
korlátozások érvényesítése miatt a 
közlekedési és idegenforgalmi ágazatban 
működő mikro-, kis- és 
középvállalkozásokat (kkv-k) érinti 
leginkább a Covid19-világjárvány;

A. mivel a mobilitást akadályozó 
korlátozásoknak és a szálláshelyek és 
vendéglátóipari létesítmények 
egészségügyi protokolljainak az 
érvényesítése miatt a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazatban működő mikro-, 
kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) érinti 
leginkább a Covid19-világjárvány;

Or. en

Módosítás 9
Karima Delli

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a mobilitást akadályozó 
korlátozások érvényesítése miatt a 
közlekedési és idegenforgalmi ágazatban 
működő mikro-, kis- és 
középvállalkozásokat (kkv-k) érinti 
leginkább a Covid19-világjárvány;

A. mivel a mobilitást akadályozó 
korlátozások érvényesítése miatt a 
közlekedési és idegenforgalmi ágazatban 
működő mikro-, kis- és 
középvállalkozásokat (kkv-k) és az induló 
innovatív vállalkozásokat érinti leginkább 
a Covid19-világjárvány;

Or. en

Módosítás 10
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. bár a közlekedésben és az 
idegenforgalomban működő kkv-kban 
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komoly lehetőségek rejlenek mindkét 
ágazat megújítására, ennek ellenére olyan 
megterhelő bürokratikus eljárások 
vonatkoznak rájuk, amelyek a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
hiányával együtt nem teszik lehetővé 
számukra, hogy eredményes 
beruházásokat hajtsanak végre a 
digitalizálás, a munkaerő átképzése és a 
fenntarthatóság területén; 

Or. en

Módosítás 11
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a közlekedési ágazat gyors 
újraindítása kulcsfontosságú Európa 
gazdasági fellendüléséhez;

Or. en

Módosítás 12
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a vagyon néhány 
nagyvállalat kezében történő 
koncentrációja, a piaci erőfölénnyel való 
visszaélés, az e nagyvállalatok és a 
mögöttük álló gazdasági csoportok túlzott 
alkupozíciója, pénzügyi és akár politikai 
hatalma erős korlátok közé szorítja a kkv-
kat;
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Or. pt

Módosítás 13
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a közlekedési ágazat 
vállalkozásainak túlnyomó része mikro-, 
kis- és középvállalkozás (kkv), és így 
elsősorban ezek képesek biztosítani a 
munkahelyteremtést és a gazdasági 
fejlődést;

Or. en

Módosítás 14
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel a kisvállalkozások számára 
jelenleg a belső piaci integráció hiánya, a 
szabályozásbeli eltérések és a túlzott 
adminisztratív terhek jelentenek akadályt;

Or. en

Módosítás 15
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Véleménytervezet
A d preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ad. mivel Európa versenyképessége 
elmarad a többi fejlett gazdaságétól, ami 
veszélybe sodorja a gazdagság és jólét 
megteremtésére vonatkozóan Európában 
rejlő lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 16
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a Covid19-világjárvány 
kitörését követően a kkv-knak nyújtott 
támogatás tekintetében a tagállamok 
között fennálló egyenlőtlenség 
valószínűleg súlyosbítani fogja a 
különböző országokból származó kkv-k 
közötti verseny torzulását az egységes 
piacon;

törölve

Or. en

Módosítás 17
Lucia Vuolo

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a Covid19-világjárvány 
kitörését követően a kkv-knak nyújtott 
támogatás tekintetében a tagállamok között 
fennálló egyenlőtlenség valószínűleg 
súlyosbítani fogja a különböző országokból 
származó kkv-k közötti verseny torzulását 
az egységes piacon;

B. mivel a kkv-knak nyújtott 
támogatás tekintetében a tagállamok között 
már a világjárvány előtt is fennálló és 
ismert egyenlőtlenség a Covid19-
világjárványt követően valószínűleg 
súlyosbítani fogja a különböző országokból 
származó kkv-k közötti verseny torzulását 
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az egységes piacon;

Or. it

Módosítás 18
Maria Grapini

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a Covid19-világjárvány 
kitörését követően a kkv-knak nyújtott 
támogatás tekintetében a tagállamok között 
fennálló egyenlőtlenség valószínűleg 
súlyosbítani fogja a különböző országokból 
származó kkv-k közötti verseny torzulását 
az egységes piacon;

B. mivel a Covid19-világjárvány 
kitörését követően a kkv-knak nyújtott 
támogatás tekintetében a tagállamok között 
fennálló egyenlőtlenség valószínűleg 
súlyosbítani fogja a különböző országokból 
származó kkv-k közötti verseny torzulását 
az egységes piacon, és az egységes piac 
széttöredezéséhez vezethet;

Or. ro

Módosítás 19
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a Covid19-világjárvány 
kitörését követően a kkv-knak nyújtott 
támogatás tekintetében a tagállamok 
között fennálló egyenlőtlenség 
valószínűleg súlyosbítani fogja a 
különböző országokból származó kkv-k 
közötti verseny torzulását az egységes 
piacon;

B. mivel a Covid19-világjárvány 
kitörését követően a tagállamoknak kell 
gondoskodnia arról a szükséges 
támogatásról, amelyet saját kkv-iknak 
biztosítani tudnak, konkrétan az állami 
támogatási szabályok rugalmasságát 
kiaknázva, anélkül, hogy torzítanák a 
versenyt az egységes piacon;

Or. en
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Módosítás 20
Peter Lundgren, Robert Roos

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a pandémia által kiváltott 
gazdasági válság jelentős számú kkv-t 
sodort a fizetésképtelenség szélére; mivel 
az Európai Központi Bank (EKB) által a 
gazdasági válságra reagálva bevezetett 
nem szokásos monetáris intézkedések a 
nagyobb vállalatokat segítik, amelyek 
inkább hajlamosabbak igénybe venni a 
kereskedelmi adósságpiacot, ám ezek az 
intézkedések nem javítják a kkv-k 
pénzügyi feltételeit;

Or. en

Módosítás 21
Elena Kountoura, Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az idegenforgalom számos 
érdekelt fél részvételével működő, 
bonyolultan összetett szerkezetű ágazat, 
amelyben a mobilitás döntő szerepet 
játszik; mivel az ágazat 90%-át kkv-k 
alkotják; mivel a Covid19-válság a kkv-
kat sújtotta a legkeményebben; mivel 
ebből adódóan az idegenforgalmi 
vállalkozások többsége likviditási válságba 
került;

Or. en

Módosítás 22
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Peter Lundgren, Robert Roos

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel a túlszabályozásnak való 
megfelelés pénzügyi és „irritációs” 
költségei terhet jelentenek a vállalkozások 
számára; mivel az adminisztrációs 
eljárások költségei és bonyolultsága 
számos tagállamban továbbra is jelentős 
akadályként nehezedik a kkv-kra, és mivel 
az intelligens dereguláció fokozhatja a 
kreativitást és az innovációt;

Or. en

Módosítás 23
Peter Lundgren, Robert Roos

Véleménytervezet
B c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bc. mivel az innováció nem a 
szabályozással kezdődik, hanem azzal, 
hogy a vállalkozók az ötleteket 
összehozzák a finanszírozással; mivel a 
szabályozásnak olyan konkrét kérdésekkel 
kell foglalkoznia, mint a biztonság és a 
szennyezés;

Or. en

Módosítás 24
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a közlekedési ágazatban 
működő számos kkv-t – például a taxi- és 
az idegenforgalmi szolgáltatásokat 
nyújtókat – súlyosan érintette a 
multinacionális vállalatok által támasztott 
tisztességtelen verseny, az úgynevezett 
digitális platformok, amelyek képesek 
voltak megkerülni más vállalatokra rótt 
bizonyos jogi kötelezettségeket, és ezáltal 
hozzájárultak a szociális dömpinghez, a 
munkahelyi deregulációhoz és számos 
vállalkozás fizetésképtelenségéhez;

deleted

Or. en

Módosítás 25
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a közlekedési ágazatban 
működő számos kkv-t – például a taxi- és 
az idegenforgalmi szolgáltatásokat 
nyújtókat – súlyosan érintette a 
multinacionális vállalatok által támasztott 
tisztességtelen verseny, az úgynevezett 
digitális platformok, amelyek képesek 
voltak megkerülni más vállalatokra rótt 
bizonyos jogi kötelezettségeket, és ezáltal 
hozzájárultak a szociális dömpinghez, a 
munkahelyi deregulációhoz és számos 
vállalkozás fizetésképtelenségéhez;

C. mivel a közlekedési ágazatban 
működő számos kkv-nek – például a 
személyszállítási és az idegenforgalmi 
szolgáltatásokat nyújtóknak – komoly 
versennyel kell szembenéznie;

Or. en

Módosítás 26
Lucia Vuolo
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Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a közlekedési ágazatban 
működő számos kkv-t – például a taxi- és 
az idegenforgalmi szolgáltatásokat 
nyújtókat – súlyosan érintette a 
multinacionális vállalatok által támasztott 
tisztességtelen verseny, az úgynevezett 
digitális platformok, amelyek képesek 
voltak megkerülni más vállalatokra rótt 
bizonyos jogi kötelezettségeket, és ezáltal 
hozzájárultak a szociális dömpinghez, a 
munkahelyi deregulációhoz és számos 
vállalkozás fizetésképtelenségéhez;

C. mivel számos, a magánszektorban 
működő, uniós székhelyű és 
idegenforgalmi szolgáltatásokat nyújtó, 
illetve személy- és áruszállítással 
foglalkozó kkv-t – például tengeri hajózási 
vállalkozásokat, gépjárművezetőket, 
kölcsönzőket és taxis vállalkozásokat – 
súlyosan érintett az utasok hirtelen 
bekövetkező hiánya, az azonnali 
gazdasági és adóügyi támogató 
intézkedések hiánya, valamint azon 
multinacionális vállalatok – az úgynevezett 
digitális platformok – által támasztott 
tisztességtelen verseny, amelyek képesek 
voltak megkerülni más vállalatokra rótt 
bizonyos jogi kötelezettségeket, és ezáltal 
hozzájárultak a szociális dömpinghez, a 
munkahelyi deregulációhoz és számos 
vállalkozás fizetésképtelenségéhez;

Or. it

Módosítás 27
Karima Delli

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a közlekedési ágazatban 
működő számos kkv-t – például a taxi- és 
az idegenforgalmi szolgáltatásokat 
nyújtókat – súlyosan érintette a 
multinacionális vállalatok által támasztott 
tisztességtelen verseny, az úgynevezett 
digitális platformok, amelyek képesek 
voltak megkerülni más vállalatokra rótt 
bizonyos jogi kötelezettségeket, és ezáltal 
hozzájárultak a szociális dömpinghez, a 
munkahelyi deregulációhoz és számos 

C. mivel a közlekedési ágazatban 
működő számos kkv-t – például az aktív 
városi mobilitási, a taxi- és az 
idegenforgalmi szolgáltatásokat nyújtókat 
– súlyosan érintette a multinacionális 
vállalatok által támasztott tisztességtelen 
verseny, az úgynevezett digitális 
platformok, amelyek képesek voltak 
megkerülni más vállalatokra rótt bizonyos 
jogi kötelezettségeket, és ezáltal 
hozzájárultak a szociális dömpinghez, a 
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vállalkozás fizetésképtelenségéhez; munkahelyi deregulációhoz és számos 
vállalkozás fizetésképtelenségéhez;

Or. en

Módosítás 28
Karima Delli

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a Covid19-válságnak 
köszönhetően kiderült, milyen fontos 
szerepet játszik a tiszta levegő a járványok 
terjedésének a csökkentésében; mivel a 
közlekedési és az idegenforgalmi ágazat 
hatással van a környezet állapotára; mivel 
a kkv-k és az induló innovatív 
vállalkozások döntő szerepet játszanak 
majd a fenntartható közlekedésre és 
idegenforgalomra való áttérésben;

Or. en

Módosítás 29
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a vagyon néhány 
nagyvállalat kezében történő 
koncentrációja, a piaci erőfölénnyel való 
visszaélés, az e nagyvállalatok és a 
mögöttük álló gazdasági csoportok túlzott 
alkupozíciója, pénzügyi és akár politikai 
hatalma erős korlátok közé szorítja a kkv-
kat;

Or. pt
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Módosítás 30
Lucia Vuolo

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a koronavírus-világjárvány 
még most is súlyosan érinti az 
idegenforgalmi ágazatban működő kkv-
kat mind a tengeri területeken – ahol igen 
sok, fürdőzéssel kapcsolatos szolgáltatást 
kínálnak –, mind a hegyvidéki 
területeken, és sok kkv arra kényszerült, 
hogy csökkentse a személyzet létszámát és 
a szolgáltatások körét;

Or. it

Módosítás 31
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a digitális átalakulás 
továbbra is az egyik legnagyobb kihívás, 
amellyel az európai kkv-k napjainkban 
szembesülnek;

Or. en

Módosítás 32
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus Ferber, 
Barbara Thaler
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Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel az online platformok 
különféle lehetőségeket kínálnak a kkv-k 
számára: lehetővé teszik számukra, hogy 
munkahelyeket teremtsenek, 
növekedjenek, javítsák működési 
hatékonyságukat, garantálják az 
adatbiztonságot, és könnyebben elérjék a 
fogyasztókat, ezért döntő fontosságúak a 
kkv-k üzleti sikerei szempontjából;

Or. en

Módosítás 33
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
bebizonyította, hogy a közlekedési 
ágazatban működő kkv-k gazdasági és 
üzleti szempontból fontos jelentőséggel 
bírnak, szem előtt tartva, hogy a 
folyamatos árufuvarozás alapvető 
fontosságú a különböző típusú áruk ellátási 
lánca működésének biztosításához, 
csakúgy, mint a munkavállalók 
fuvarozása a kulcsfontosságú 
ágazatokban; hangsúlyozza, hogy az 
idegenforgalmi ágazatban működő kkv-k 
eddig soha nem tapasztalt mértékű 
nehézségekkel, többek között súlyos 
likviditási válsággal kénytelenek 
megküzdeni; kiemeli a nehéz helyzetben 
lévő kkv-k támogatására irányuló állami 
beavatkozás fontosságát, biztosítva a 
munkahelyek megtartását, a jövedelmek 
védelmét és a munkavállalók jogainak 

1. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
bebizonyította, hogy a közlekedési 
ágazatban működő kkv-k gazdasági és 
üzleti szempontból fontos jelentőséggel 
bírnak, szem előtt tartva, hogy a 
folyamatos árufuvarozás alapvető 
fontosságú a különböző típusú áruk ellátási 
lánca gyors és gördülékeny működésének 
biztosításához; rámutat e tekintetben arra, 
hogy csökkenteni kell a 
mikrovállalkozásokat és a kkv-kat terhelő 
bürokráciát, valamint értékelni kell 
minden olyan új uniós jogszabály 
végrehajtását, amely negatív hatást fejt ki, 
vagy pedig aránytalanul hátráltatja a 
mikrovállalkozásokat és a kkv-kat a belső 
közlekedési piacon; hangsúlyozza, hogy az 
idegenforgalmi ágazatban működő kkv-k 
eddig soha nem tapasztalt mértékű 
nehézségekkel, többek között súlyos 
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tiszteletben tartását; hangsúlyozza, hogy 
uniós szinten meg kell erősíteni a kkv-k 
támogatását ezekben az ágazatokban, és 
kezelni kell a nemzeti támogatás 
különböző mértékéből eredő hatalmas 
egyenlőtlenségeket; felhívja a Bizottságot, 
hogy kövesse nyomon a fejleményeket, és 
mérlegelje a már bejelentett 
intézkedéseken – többek között a 
finanszírozáson és a tőkésítésen – túli 
sürgősségi támogatás lehetőségét 
mindaddig, amíg az idegenforgalom és a 
közlekedés vissza nem áll a korábbi 
szintekre;

likviditási válsággal kénytelenek 
megküzdeni, ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki felülvizsgált stratégiát 
az európai kkv-k számára, amely 
figyelembe veszi a Covid19 kkv-kra 
gyakorolt hatását; hangsúlyozza továbbá, 
hogy figyelembe kell venni a helyi, 
regionális és nemzeti igényeket az üzleti 
környezet megerősítése és ösztönzése, 
valamint az uniós szintű új iparpolitikával 
való összekapcsolása érdekében;

kiemeli a kiadási terhek csökkentésére és 
a nehéz helyzetben lévő kkv-k 
támogatására irányuló állami intézkedések 
fontosságát, ezért felszólítja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy fontolják meg a 
jövedelemkiesés mérsékléséhez szükséges 
megfelelő finanszírozási eszközöket, és 
ösztönzi a tagállamok bevált 
gyakorlatainak összehangolását annak 
elemzése érdekében, hogy mely 
intézkedések a leghasznosabbak az 
idegenforgalmi és a közlekedési 
ágazatban működő mikrovállalkozások és 
kkv-k számára;

hangsúlyozza, hogy uniós szinten meg kell 
erősíteni a kkv-k támogatását ezekben az 
ágazatokban, ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy terjesszen elő konkrét 
kezdeményezéseket a helyreállítás 
érdekében, támogassa azokat a 
bürokrácia mérséklésével, a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
költségeinek és adminisztratív terheinek 
csökkentésével, valamint az európai 
iparpolitikával összhangban a stratégiai 
értékláncokba történő beruházások 
ösztönzésével; ösztönzi továbbá a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 
programok tagállamokkal, városokkal 
vagy regionális hatóságokkal együtt 
történő társfinanszírozásának lehetőségét, 
például azzal, hogy utalványokat vagy 
kedvezményeket biztosít a turisták 
számára azzal a céllal, hogy növeljék a 
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kisebb, helyi vállalkozások idegenforgalmi 
kiadásait az idegenforgalomtól függő 
régiókban;
felhívja a Bizottságot, hogy kövesse 
nyomon a fejleményeket, és mérlegelje a 
már bejelentett intézkedéseken – többek 
között a finanszírozáson és a tőkésítésen – 
túli sürgősségi és ágazatspecifikus 
támogatás lehetőségét mindaddig, amíg az 
idegenforgalom és a közlekedés vissza nem 
áll a korábbi szintekre; a tagállamoknak 
sürgősen támogatniuk kell a 
vállalkozásokat, különösen a 
mikrovállalkozásokat és a kkv-kat a 
szükséges kiigazítások végrehajtásában 
annak érdekében, hogy megfeleljenek a 
folyamatosan frissülő és változó 
egészségügyi és biztonsági 
követelményeknek;

Or. en

Módosítás 34
Karima Delli

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
bebizonyította, hogy a közlekedési 
ágazatban működő kkv-k gazdasági és 
üzleti szempontból fontos jelentőséggel 
bírnak, szem előtt tartva, hogy a 
folyamatos árufuvarozás alapvető 
fontosságú a különböző típusú áruk ellátási 
lánca működésének biztosításához, 
csakúgy, mint a munkavállalók fuvarozása 
a kulcsfontosságú ágazatokban; 
hangsúlyozza, hogy az idegenforgalmi 
ágazatban működő kkv-k eddig soha nem 
tapasztalt mértékű nehézségekkel, többek 
között súlyos likviditási válsággal 
kénytelenek megküzdeni; kiemeli a nehéz 
helyzetben lévő kkv-k támogatására 

1. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
bebizonyította, hogy a közlekedési 
ágazatban működő kkv-k gazdasági és 
üzleti szempontból fontos jelentőséggel 
bírnak, szem előtt tartva, hogy a 
folyamatos árufuvarozás alapvető 
fontosságú a különböző típusú áruk ellátási 
lánca működésének biztosításához, 
csakúgy, mint a munkavállalók fuvarozása 
a kulcsfontosságú ágazatokban; 
hangsúlyozza, hogy az idegenforgalmi 
ágazatban működő kkv-k eddig soha nem 
tapasztalt mértékű nehézségekkel, többek 
között súlyos likviditási válsággal 
kénytelenek megküzdeni; kiemeli a nehéz 
helyzetben lévő kkv-k támogatására 
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irányuló állami beavatkozás fontosságát, 
biztosítva a munkahelyek megtartását, a 
jövedelmek védelmét és a munkavállalók 
jogainak tiszteletben tartását; 
hangsúlyozza, hogy uniós szinten meg kell 
erősíteni a kkv-k támogatását ezekben az 
ágazatokban, és kezelni kell a nemzeti 
támogatás különböző mértékéből eredő 
hatalmas egyenlőtlenségeket; felhívja a 
Bizottságot, hogy kövesse nyomon a 
fejleményeket, és mérlegelje a már 
bejelentett intézkedéseken – többek között 
a finanszírozáson és a tőkésítésen – túli 
sürgősségi támogatás lehetőségét 
mindaddig, amíg az idegenforgalom és a 
közlekedés vissza nem áll a korábbi 
szintekre;

irányuló állami beavatkozás fontosságát, 
biztosítva a munkahelyek megtartását, a 
jövedelmek védelmét és a munkavállalók 
jogainak tiszteletben tartását; 
hangsúlyozza, hogy uniós szinten meg kell 
erősíteni a kkv-k támogatását ezekben az 
ágazatokban, és kezelni kell a nemzeti 
támogatás különböző mértékéből eredő 
hatalmas egyenlőtlenségeket; felhívja a 
Bizottságot, hogy kövesse nyomon a 
fejleményeket, és mérlegelje a már 
bejelentett intézkedéseken – többek között 
a finanszírozáson és a tőkésítésen – túli 
sürgősségi támogatás lehetőségét 
mindaddig, amíg az idegenforgalom és a 
közlekedés vissza nem áll a korábbi 
szintekre; úgy véli, hogy a támogatásnak a 
kkv-k tevékenységeinek a középtávú 
korszerűsítésére kell irányulnia és attól 
kell függővé tenni, hogy azokat 
összhangba hozzák – egyéb uniós normák, 
például a munkakörülmények mellett – a 
legújabb uniós éghajlati és környezeti 
célkitűzésekkel;

Or. en

Módosítás 35
Sara Cerdas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
bebizonyította, hogy a közlekedési 
ágazatban működő kkv-k gazdasági és 
üzleti szempontból fontos jelentőséggel 
bírnak, szem előtt tartva, hogy a 
folyamatos árufuvarozás alapvető 
fontosságú a különböző típusú áruk ellátási 
lánca működésének biztosításához, 
csakúgy, mint a munkavállalók fuvarozása 
a kulcsfontosságú ágazatokban; 
hangsúlyozza, hogy az idegenforgalmi 
ágazatban működő kkv-k eddig soha nem 

1. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
bebizonyította, hogy a közlekedési 
ágazatban működő kkv-k gazdasági és 
üzleti szempontból fontos jelentőséggel 
bírnak, szem előtt tartva, hogy a 
folyamatos árufuvarozás alapvető 
fontosságú a különböző típusú áruk ellátási 
lánca működésének biztosításához, 
csakúgy, mint a munkavállalók fuvarozása 
a kulcsfontosságú ágazatokban; 
hangsúlyozza, hogy az idegenforgalmi 
ágazatban működő kkv-k eddig soha nem 
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tapasztalt mértékű nehézségekkel, többek 
között súlyos likviditási válsággal 
kénytelenek megküzdeni; kiemeli a nehéz 
helyzetben lévő kkv-k támogatására 
irányuló állami beavatkozás fontosságát, 
biztosítva a munkahelyek megtartását, a 
jövedelmek védelmét és a munkavállalók 
jogainak tiszteletben tartását;  
hangsúlyozza, hogy uniós szinten meg kell 
erősíteni a kkv-k támogatását ezekben az 
ágazatokban, és kezelni kell a nemzeti 
támogatás különböző mértékéből eredő 
hatalmas egyenlőtlenségeket; felhívja a 
Bizottságot, hogy kövesse nyomon a 
fejleményeket, és mérlegelje a már 
bejelentett intézkedéseken – többek között 
a finanszírozáson és a tőkésítésen – túli 
sürgősségi támogatás lehetőségét 
mindaddig, amíg az idegenforgalom és a 
közlekedés vissza nem áll a korábbi 
szintekre;

tapasztalt mértékű nehézségekkel, többek 
között súlyos likviditási válsággal 
kénytelenek megküzdeni; kiemeli a nehéz 
helyzetben lévő kkv-k támogatására 
irányuló állami beavatkozás fontosságát, 
biztosítva a munkahelyek megtartását, a 
jövedelmek védelmét és a munkavállalók 
jogainak tiszteletben tartását; 
hangsúlyozza, hogy uniós szinten meg kell 
erősíteni a kkv-k támogatását ezekben az 
ágazatokban azáltal, hogy kezeljük a 
nemzeti támogatás különböző mértékéből 
eredő hatalmas egyenlőtlenségeket; 
felhívja a Bizottságot, hogy kövesse 
nyomon a fejleményeket, és mérlegelje a 
már bejelentett intézkedéseken – többek 
között a finanszírozáson és a tőkésítésen – 
túli sürgősségi támogatás lehetőségét 
mindaddig, amíg az idegenforgalom és a 
közlekedés vissza nem áll a korábbi 
szintekre; ismételten arra figyelmeztet, 
hogy létre kell hozni egy pénzügyi eszközt 
azon jövőbeli válságok kezelésére, 
amelyekkel a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazat szembesülhet, 
tekintettel arra a fokozott értékre, amelyet 
e két ágazat az európai gazdaság fejlődése 
szempontjából képvisel;

Or. pt

Módosítás 36
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
bebizonyította, hogy a közlekedési 
ágazatban működő kkv-k gazdasági és 
üzleti szempontból fontos jelentőséggel 
bírnak, szem előtt tartva, hogy a 
folyamatos árufuvarozás alapvető 
fontosságú a különböző típusú áruk ellátási 

1. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
bebizonyította, hogy a közlekedési 
ágazatban működő kkv-k gazdasági 
szempontból fontos jelentőséggel bírnak, 
szem előtt tartva, hogy a folyamatos 
árufuvarozás alapvető fontosságú a 
különböző típusú áruk ellátási lánca 
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lánca működésének biztosításához, 
csakúgy, mint a munkavállalók fuvarozása 
a kulcsfontosságú ágazatokban; 
hangsúlyozza, hogy az idegenforgalmi 
ágazatban működő kkv-k eddig soha nem 
tapasztalt mértékű nehézségekkel, többek 
között súlyos likviditási válsággal 
kénytelenek megküzdeni; kiemeli a nehéz 
helyzetben lévő kkv-k támogatására 
irányuló állami beavatkozás fontosságát, 
biztosítva a munkahelyek megtartását, a 
jövedelmek védelmét és a munkavállalók 
jogainak tiszteletben tartását; 
hangsúlyozza, hogy uniós szinten meg kell 
erősíteni a kkv-k támogatását ezekben az 
ágazatokban, és kezelni kell a nemzeti 
támogatás különböző mértékéből eredő 
hatalmas egyenlőtlenségeket; felhívja a 
Bizottságot, hogy kövesse nyomon a 
fejleményeket, és mérlegelje a már 
bejelentett intézkedéseken – többek között 
a finanszírozáson és a tőkésítésen – túli 
sürgősségi támogatás lehetőségét 
mindaddig, amíg az idegenforgalom és a 
közlekedés vissza nem áll a korábbi 
szintekre;

működésének biztosításához, csakúgy, 
mint a munkavállalók fuvarozása a 
kulcsfontosságú ágazatokban; 
hangsúlyozza, hogy az idegenforgalmi 
ágazatban működő kkv-k eddig soha nem 
tapasztalt mértékű nehézségekkel, többek 
között súlyos likviditási válsággal 
kénytelenek megküzdeni; kiemeli a nehéz 
helyzetben lévő kkv-k támogatására 
irányuló tagállami intézkedések 
fontosságát, biztosítva a munkahelyek 
megtartását, a jövedelmek védelmét és a 
munkavállalók jogainak tiszteletben 
tartását; hangsúlyozza, hogy enyhíteni kell 
az ágazatra háruló adminisztrációs 
terheket és a költségeket eredményező 
szabályozást;

Or. en

Módosítás 37
Lucia Vuolo

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
bebizonyította, hogy a közlekedési 
ágazatban működő kkv-k gazdasági és 
üzleti szempontból fontos jelentőséggel 
bírnak, szem előtt tartva, hogy a 
folyamatos árufuvarozás alapvető 
fontosságú a különböző típusú áruk ellátási 
lánca működésének biztosításához, 
csakúgy, mint a munkavállalók fuvarozása 
a kulcsfontosságú ágazatokban; 

1. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
bebizonyította, hogy a közlekedési 
ágazatban működő kkv-k gazdasági és 
üzleti szempontból fontos jelentőséggel 
bírnak, szem előtt tartva, hogy a 
folyamatos árufuvarozás alapvető 
fontosságú a különböző típusú áruk ellátási 
lánca működésének biztosításához, 
csakúgy, mint a munkavállalók fuvarozása 
a kulcsfontosságú ágazatokban; 



AM\1212340HU.docx 23/55 PE657.173v01-00

HU

hangsúlyozza, hogy az idegenforgalmi 
ágazatban működő kkv-k eddig soha nem 
tapasztalt mértékű nehézségekkel, többek 
között súlyos likviditási válsággal 
kénytelenek megküzdeni; kiemeli a nehéz 
helyzetben lévő kkv-k támogatására 
irányuló állami beavatkozás fontosságát, 
biztosítva a munkahelyek megtartását, a 
jövedelmek védelmét és a munkavállalók 
jogainak tiszteletben tartását; 
hangsúlyozza, hogy uniós szinten meg kell 
erősíteni a kkv-k támogatását ezekben az 
ágazatokban, és kezelni kell a nemzeti 
támogatás különböző mértékéből eredő 
hatalmas egyenlőtlenségeket; felhívja a 
Bizottságot, hogy kövesse nyomon a 
fejleményeket, és mérlegelje a már 
bejelentett intézkedéseken – többek között 
a finanszírozáson és a tőkésítésen – túli 
sürgősségi támogatás lehetőségét 
mindaddig, amíg az idegenforgalom és a 
közlekedés vissza nem áll a korábbi 
szintekre;

hangsúlyozza, hogy az idegenforgalmi 
ágazatban működő kkv-kat eddig soha nem 
tapasztalt mértékű nehézségek, többek 
között a turisták hiánya és súlyos 
likviditási válság terheli; kiemeli a nehéz 
helyzetben lévő kkv-k támogatását 
szolgáló, az adóknak pénzügyi 
hozzájárulásokkal és fiskális 
támogatásokkal való csökkentésére 
irányuló állami beavatkozások fontosságát, 
biztosítva a munkahelyek megtartását, a 
jövedelmek védelmét és a munkavállalók 
jogainak tiszteletben tartását; 
hangsúlyozza, hogy uniós szinten meg kell 
erősíteni a kkv-k támogatását ezekben az 
ágazatokban, és kezelni kell a nemzeti 
támogatás különböző mértékéből eredő 
hatalmas egyenlőtlenségeket; felhívja a 
Bizottságot, hogy kövesse nyomon a 
fejleményeket, és mérlegelje a már 
bejelentett intézkedéseken – többek között 
a finanszírozáson és a tőkésítésen – túli 
sürgősségi támogatás lehetőségét 
mindaddig, amíg az idegenforgalom és a 
közlekedés vissza nem áll a korábbi 
szintekre;

Or. it

Módosítás 38
Maria Grapini

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
bebizonyította, hogy a közlekedési 
ágazatban működő kkv-k gazdasági és 
üzleti szempontból fontos jelentőséggel 
bírnak, szem előtt tartva, hogy a 
folyamatos árufuvarozás alapvető 
fontosságú a különböző típusú áruk ellátási 
lánca működésének biztosításához, 
csakúgy, mint a munkavállalók fuvarozása 
a kulcsfontosságú ágazatokban; 

1. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
bebizonyította, hogy a közlekedési 
ágazatban működő kkv-k gazdasági és 
üzleti szempontból fontos jelentőséggel 
bírnak, szem előtt tartva, hogy a 
folyamatos árufuvarozás alapvető 
fontosságú a különböző típusú áruk ellátási 
lánca működésének biztosításához, 
csakúgy, mint a munkavállalók fuvarozása 
a kulcsfontosságú ágazatokban; 
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hangsúlyozza, hogy az idegenforgalmi 
ágazatban működő kkv-k eddig soha nem 
tapasztalt mértékű nehézségekkel, többek 
között súlyos likviditási válsággal 
kénytelenek megküzdeni; kiemeli a nehéz 
helyzetben lévő kkv-k támogatására 
irányuló állami beavatkozás fontosságát, 
biztosítva a munkahelyek megtartását, a 
jövedelmek védelmét és a munkavállalók 
jogainak tiszteletben tartását;  
hangsúlyozza, hogy uniós szinten meg kell 
erősíteni a kkv-k támogatását ezekben az 
ágazatokban, és kezelni kell a nemzeti 
támogatás különböző mértékéből eredő 
hatalmas egyenlőtlenségeket; felhívja a 
Bizottságot, hogy kövesse nyomon a 
fejleményeket, és mérlegelje a már 
bejelentett intézkedéseken – többek között 
a finanszírozáson és a tőkésítésen – túli 
sürgősségi támogatás lehetőségét 
mindaddig, amíg az idegenforgalom és a 
közlekedés vissza nem áll a korábbi 
szintekre;

hangsúlyozza, hogy az idegenforgalmi 
ágazatban működő kkv-k eddig soha nem 
tapasztalt mértékű nehézségekkel, többek 
között súlyos likviditási válsággal 
kénytelenek megküzdeni; kiemeli a nehéz 
helyzetben lévő kkv-k támogatására 
irányuló állami beavatkozás fontosságát, 
biztosítva a munkahelyek megtartását, a 
jövedelmek védelmét és a munkavállalók 
jogainak tiszteletben tartását; 
hangsúlyozza, hogy uniós szinten meg kell 
erősíteni a kkv-k támogatását ezekben az 
ágazatokban, és kezelni kell a nemzeti 
támogatás különböző mértékéből eredő 
hatalmas egyenlőtlenségeket; felhívja a 
Bizottságot, hogy kövesse nyomon a 
fejleményeket, és mérlegelje a már 
bejelentett intézkedéseken – többek között 
a finanszírozáson és a tőkésítésen – túli 
sürgősségi támogatás lehetőségét a kkv-k 
további működésének biztosítása 
érdekében mindaddig, amíg az 
idegenforgalom és a közlekedés vissza nem 
áll a korábbi szintekre;

Or. ro

Módosítás 39
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Barbara Thaler

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
bebizonyította, hogy a közlekedési 
ágazatban működő kkv-k gazdasági és 
üzleti szempontból fontos jelentőséggel 
bírnak, szem előtt tartva, hogy a 
folyamatos árufuvarozás alapvető 
fontosságú a különböző típusú áruk ellátási 
lánca működésének biztosításához, 
csakúgy, mint a munkavállalók fuvarozása 
a kulcsfontosságú ágazatokban; 

1. megjegyzi, hogy a Covid19-válság 
bebizonyította, hogy a közlekedési 
ágazatban működő kkv-k gazdasági és 
üzleti szempontból fontos jelentőséggel 
bírnak, szem előtt tartva, hogy a 
folyamatos árufuvarozás alapvető 
fontosságú a különböző típusú áruk ellátási 
lánca működésének biztosításához, 
csakúgy, mint a munkavállalók fuvarozása 
a kulcsfontosságú ágazatokban; 
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hangsúlyozza, hogy az idegenforgalmi 
ágazatban működő kkv-k eddig soha nem 
tapasztalt mértékű nehézségekkel, többek 
között súlyos likviditási válsággal 
kénytelenek megküzdeni; kiemeli a nehéz 
helyzetben lévő kkv-k támogatására 
irányuló állami beavatkozás fontosságát, 
biztosítva a munkahelyek megtartását, a 
jövedelmek védelmét és a munkavállalók 
jogainak tiszteletben tartását; 
hangsúlyozza, hogy uniós szinten meg kell 
erősíteni a kkv-k támogatását ezekben az 
ágazatokban, és kezelni kell a nemzeti 
támogatás különböző mértékéből eredő 
hatalmas egyenlőtlenségeket; felhívja a 
Bizottságot, hogy kövesse nyomon a 
fejleményeket, és mérlegelje a már 
bejelentett intézkedéseken – többek között 
a finanszírozáson és a tőkésítésen – túli 
sürgősségi támogatás lehetőségét 
mindaddig, amíg az idegenforgalom és a 
közlekedés vissza nem áll a korábbi 
szintekre;

hangsúlyozza, hogy az idegenforgalmi 
ágazatban működő kkv-k eddig soha nem 
tapasztalt mértékű nehézségekkel, többek 
között súlyos likviditási válsággal 
kénytelenek megküzdeni, amelynek oka a 
pénzforgalom és a bevételek világjárvány 
miatti fenntarthatatlan alakulása; kiemeli 
a nehéz helyzetben lévő kkv-k 
támogatásának fontosságát, biztosítva a 
munkahelyek megtartását és a 
munkahelyteremtést; hangsúlyozza, hogy 
uniós és nemzeti szinten meg kell erősíteni 
a kkv-k támogatását az idegenforgalmi és 
a közlekedési ágazatban, és kezelni kell a 
különböző tagállamokban a támogatáshoz 
való hozzáférésben mutatkozó hatalmas 
egyenlőtlenségeket felhívja a Bizottságot, 
hogy kövesse nyomon a fejleményeket, és 
mérlegelje a már bejelentett 
intézkedéseken – többek között a 
finanszírozáson és a tőkésítésen – túli 
sürgősségi támogatás lehetőségét 
mindaddig, amíg az idegenforgalom és a 
közlekedés vissza nem áll a járvány előtti 
szintekre;

Or. en

Módosítás 40
Maria Grapini

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. tekintettel arra, hogy a közlekedés 
hozzájárul a jobb konnektivitáshoz, és 
hogy az idegenforgalom jelentős részét 
képezi a tagállamok költségvetésének, az 
idegenforgalmi és a közlekedési 
ágazatban működő kkv-knak a 
fenntarthatóság és a versenyképesség 
fokozásához megfelelően finanszírozott 
olyan európai stratégiára van szüksége, 
amelyet a tagállamok alkalmazhatnak; 
csak így lehet sok kkv-t megmenteni 
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azokban az ágazatokban, amelyeket a 
legsúlyosabban érintett az egészségügyi 
vészhelyzet;

Or. ro

Módosítás 41
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
EU által a Covid19-re adott reagálás 
során eddig alkalmazott és sok kkv 
számára nem hozzáférhető eszközök 
lassúak, elégtelenek és nem megfelelőek; 
szorgalmazza, hogy az EU vállaljon 
nagyobb felelősséget a finanszírozás és a 
kkv-k fizetőképességének, 
munkahelyeinek, béreinek és 
munkavállalói jogainak garantálása 
terén, csökkentve a túlzott eladósodás 
káros hatásait;

Or. pt

Módosítás 42
Mario Furore, Laura Ferrara

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. alapvetőnek tartja a kkv-knak a 
körforgásos gazdaságra való átálláshoz 
nyújtott támogatást, valamint az éghajlat- 
és energiapolitikai keret és a párizsi 
megállapodások betartását; felhívja a 
Bizottságot, hogy a finanszírozási 
eljárások egyszerűsítésével és az európai 
pályázati felhívásokkal kapcsolatos 
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tájékoztatás csatornáinak javításával 
könnyítse meg a kkv-k számára az 
alapokhoz való hozzáférést;

Or. it

Módosítás 43
Lucia Vuolo

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat azon állami 
beavatkozások fontosságára, amelyek az 
adók csökkentésére irányulnak azáltal, 
hogy egységes adókulcsot vezetnek be, 
csökkentik a bürokráciát, egyszerűsítik a 
közigazgatást, vagy a Covid19-válság 
teljes idejére csökkentik és/vagy eltörlik az 
adókötelezettségeket;

Or. it

Módosítás 44
Peter Lundgren, Robert Roos

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kéri a Bizottságot, hogy nyújtsa be 
az új kkv-stratégiáról szóló 
közleményének frissített változatát, 
tükrözve az ebben az állásfoglalásban 
felvetett szempontokat;

Or. en

Módosítás 45
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
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Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a Bizottságot, a 
tagállamokat és a helyi 
önkormányzatokat, hogy politikai 
menetrendjükben kezeljék az üzleti 
légkört és a versenyképességet kiemelt 
kérdésként;

Or. en

Módosítás 46
Peter Lundgren, Robert Roos

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. Hangsúlyozza a kkv-kra nehezedő 
jogszabályi terhek csökkentésének 
fontosságát; felkéri a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki intelligens deregulációs 
menetrendet a belső piaci biztos 
vezetésével a jelenlegi szabályozási teher 
csökkentése és a különféle 
főigazgatóságokban lezajló kulturális 
változás előidézése érdekében; felhívja a 
tagállamokat és az Európai Bizottságot, 
hogy fogadjanak el egyértelmű 
célkitűzéseket és konkrét feladatokat 
tartalmazó ütemtervet, amelynek célja a 
szabályok gyors, legalább 30%-os mértékű 
számbeli csökkentése;

Or. en

Módosítás 47
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber
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Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. üdvözli a Bizottságnak az „egy be, 
egy ki” elv bevezetése iránti 
elkötelezettségét, hiszen ez az első lépés az 
új szabályozási áradat megfékezésében, de 
emlékeztet arra, hogy ezzel csupán a 
jelenlegi helyzetet lehet fenntartani, ami 
önmagában nem elégséges cél;

Or. en

Módosítás 48
Lucia Vuolo

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. emlékeztet arra, hogy az egyes 
államok közötti különbségek 
következtében – amelyek a Covid19-
járvány miatti korlátozó intézkedések 
nyomán tovább növekedtek – támogatást 
kell nyújtani a válság által leginkább 
sújtott tagállamoknak és ágazatoknak;

Or. it

Módosítás 49
Peter Lundgren, Robert Roos

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
központi bank monetáris intézkedései és a 
szabályozási keretrendszer miatt jelenleg 
nem a hitelképesség, hanem sokkal 
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inkább a vállalatok mérete a döntő a 
hitelhez való hozzáférésben; azt javasolja, 
hogy hozzanak intézkedést ennek a 
hitelhez való hozzáférésben mutatkozó 
eltérésnek a felszámolására; 
hangsúlyozza, hogy a bankszektorban 
egyszerűsíteni kell az ügyfél-átvilágítási 
követelményeket, hogy a kkv-k 
könnyebben férhessenek hozzá banki 
hitelhez;

Or. en

Módosítás 50
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő ütemtervet a kkv-kat érintő 
adminisztratív terhek legalább 
30 százalékos csökkentése céljából, hogy 
csökkenthető legyen a költségnyomás és 
elő lehessen mozdítani a 
versenyképességet;

Or. en

Módosítás 51
Peter Lundgren, Robert Roos

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. sajnálja, hogy a kkv-k számára 
egyre inkább akadályt jelent a 
multinacionális vállalatok jelentette 
tisztességtelen verseny; hangsúlyozza, 
hogy a munkavállalók szabad mozgása 
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hozzájárulhat a szociális dömpinghez, és 
hogy ebből különösen a multinacionális 
vállalatok profitálnak;

Or. en

Módosítás 52
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. felkéri a Bizottságot, hogy 
alkalmazza a „gondolkozz előbb kicsiben” 
elvet minden releváns szakpolitikai 
területen annak érdekében, hogy a kkv-k 
növekedését és fejlődését ösztönző 
jogszabályokat alkosson;

Or. en

Módosítás 53
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. felhívja a figyelmet az európai 
vállalkozások versenyképességét 
figyelembe vevő megbízható 
hatásvizsgálatok fontosságára, amelyek 
figyelmeztethetnek azokra a politikai 
javaslatokra, amelyek a termelés 
kiszervezését, valamint a hajók és 
repülőgépek harmadik országokban 
történő átlajstromozását eredményezhetik, 
ez ugyanis munkahelyek, vagyon és 
éghajlati teljesítmény elvesztéséhez 
vezethet;
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Or. en

Módosítás 54
Peter Lundgren, Robert Roos

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. üdvözli az állami támogatásokra 
vonatkozó korlátozások enyhítését, de 
sajnálatát fejezi ki annak Unió-szerte 
egyenlőtlen végrehajtása miatt;

Or. en

Módosítás 55
Peter Lundgren, Robert Roos

Véleménytervezet
1 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1f. sajnálja, hogy a helyreállítási terv 
kevés hangsúlyt fektetett a kkv-kra, és 
intézkedéseket sürget annak biztosítása 
érdekében, hogy a kkv-k is bekerüljenek 
annak körébe; emlékezteti a Tanácsot, 
hogy a kkv-k Covid19 utáni túlélése a 
döntéshozatal gyorsaságától és a likviditás 
azonnal rendelkezésre állásától függ; 
hangsúlyozza, hogy sürgősen 
egyszerűsíteni kell az ügyfél-átvilágítási 
követelményeket, hogy a kkv-k 
könnyebben férhessenek hozzá banki 
hitelhez;

Or. en

Módosítás 56
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
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Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Véleménytervezet
1 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1f. felkéri a Bizottságot, hogy fokozza 
azokat az erőfeszítéseit, amelyek az 
egységes piac működését javítanák a 
közlekedési vállalkozások számára, 
csökkentve a piaci akadályokat, 
észszerűsítve a szabályozást és biztosítva, 
hogy minden kkv számára előnyt jelentsen 
a közlekedési szolgáltatások teljesen 
integrált belső piaca;

Or. en

Módosítás 57
Peter Lundgren, Robert Roos

Véleménytervezet
1 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1g. felhívja a Bizottságot, hogy új 
uniós programok kidolgozása során 
kifejezetten mérlegelje, hogy a 
finanszírozást észszerűen 
felhasználhatják-e a kkv-k;

Or. en

Módosítás 58
Peter Lundgren, Robert Roos

Véleménytervezet
1 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1h. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a helyreállítási 
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intézkedések valamennyi ágazat számára 
előnyösek legyenek; rámutat arra, hogy 
igazságtalan lenne bizonyos ágazatoknak 
külön támogatást juttatni pusztán azért, 
mert ezekben az ágazatokban személyes 
célokat szolgáló uniós projekteknek 
tekinthető tevékenységeket végeznek;

Or. en

Módosítás 59
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Nicola Danti, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a fenntartható és 
digitális Európára irányuló kkv-stratégia 
célkitűzéseit teljes mértékben ki kell 
egészíteni pénzügyi és egyéb forrásokkal 
annak érdekében, hogy a tagállamok 
előmozdíthassák a kkv-k fenntarthatóságra 
és digitalizációra való átállását, ami a 
kohéziós politika keretében különösen 
fontos a legkevésbé fejlett országok és 
régiók számára; hangsúlyozza, hogy ezek a 
célkitűzések nem lehetnek 
ellentmondásosak, hanem éppen 
ellenkezőleg, ki kell egészíteniük azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a jogokkal 
járó foglalkoztatás megóvása és a 
munkakörülmények javítása a különböző 
tevékenységi ágazatokban;

2. úgy véli, hogy a fenntartható és 
digitális Európára irányuló kkv-stratégia 
célkitűzéseit teljes mértékben ki kell 
egészíteni pénzügyi és egyéb forrásokkal 
annak érdekében, hogy a tagállamok 
előmozdíthassák a kkv-k fenntarthatóságra 
és digitalizációra való átállását, ami a 
kohéziós politika keretében különösen 
fontos a legkevésbé fejlett országok és 
régiók számára, és ragaszkodik ahhoz, 
hogy támogatást kell nyújtani a kkv-knak 
az ágazatbeli munkaerő továbbképzése 
érdekében, különös tekintettel a digitális 
készségekre és az innovatív 
technológiákra; hangsúlyozza továbbá, 
hogy biztosítani kell a meglévő 
finanszírozási megoldások közötti 
szinergiákat és kiegészítő jelleget, és 
kiemeli az eljárások egyszerűsítésének, 
valamint a kedvezményezettekre háruló 
adminisztratív terhek és költségek 
csökkentésének a szükségességét; 
hangsúlyozza, hogy ezek a célkitűzések 
kiegészítő jellegűek kell, hogy legyenek, és 
ezekhez olyan intézkedések kell, hogy 
társuljanak, amelyek célja a közlekedési és 
az idegenforgalmi ágazat 
versenyképességének és növekedésének, 



AM\1212340HU.docx 35/55 PE657.173v01-00

HU

valamint a foglalkoztatásnak a megóvása 
és a munkakörülmények javítása a 
különböző tevékenységi ágazatokban;

Or. en

Módosítás 60
Lucia Vuolo

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a fenntartható és 
digitális Európára irányuló kkv-stratégia 
célkitűzéseit teljes mértékben ki kell 
egészíteni pénzügyi és egyéb forrásokkal 
annak érdekében, hogy a tagállamok 
előmozdíthassák a kkv-k 
fenntarthatóságra és digitalizációra való 
átállását, ami a kohéziós politika 
keretében különösen fontos a legkevésbé 
fejlett országok és régiók számára; 
hangsúlyozza, hogy ezek a célkitűzések 
nem lehetnek ellentmondásosak, hanem 
éppen ellenkezőleg, ki kell egészíteniük 
azokat az intézkedéseket, amelyek célja a 
jogokkal járó foglalkoztatás megóvása és a 
munkakörülmények javítása a különböző 
tevékenységi ágazatokban;

2. úgy véli, hogy a fenntartható és 
digitális Európára irányuló kkv-stratégia 
célkitűzéseihez a tagállamoknak és az 
Európai Uniónak egyaránt gazdasági és 
pénzügyi támogatást kell nyújtania, 
kialakítva egy kedvező és következetes 
rendszert az államok között, amely 
ambiciózus mind a foglalkoztatás 
megóvásának, mind a különböző 
tevékenységi ágazatokban jellemző 
munkakörülmények javításának 
tekintetében;

Or. it

Módosítás 61
Maria Grapini

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a fenntartható és 
digitális Európára irányuló kkv-stratégia 
célkitűzéseit teljes mértékben ki kell 

3. elismeri, hogy számos államnak és 
városnak lehetősége van az úgynevezett 
digitális platformok tevékenységének 
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egészíteni pénzügyi és egyéb forrásokkal 
annak érdekében, hogy a tagállamok 
előmozdíthassák a kkv-k fenntarthatóságra 
és digitalizációra való átállását, ami a 
kohéziós politika keretében különösen 
fontos a legkevésbé fejlett országok és 
régiók számára; hangsúlyozza, hogy ezek a 
célkitűzések nem lehetnek 
ellentmondásosak, hanem éppen 
ellenkezőleg, ki kell egészíteniük azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a jogokkal 
járó foglalkoztatás megóvása és a 
munkakörülmények javítása a különböző 
tevékenységi ágazatokban;

tiltására vagy szigorú szabályozására; 
hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van 
e platformok szélesebb körű 
szabályozására a tisztességtelen verseny 
megakadályozása, valamint a 
munkavállalók jogainak és a felhasználók 
biztonságának tiszteletben tartása 
érdekében; hangsúlyozza ugyanakkor, 
hogy konkrét intézkedésekre van szükség a 
taxiszolgáltatások modernizálása 
érdekében.

Or. ro

Módosítás 62
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a fenntartható és 
digitális Európára irányuló kkv-stratégia 
célkitűzéseit teljes mértékben ki kell 
egészíteni pénzügyi és egyéb forrásokkal 
annak érdekében, hogy a tagállamok 
előmozdíthassák a kkv-k fenntarthatóságra 
és digitalizációra való átállását, ami a 
kohéziós politika keretében különösen 
fontos a legkevésbé fejlett országok és 
régiók számára; hangsúlyozza, hogy ezek a 
célkitűzések nem lehetnek 
ellentmondásosak, hanem éppen 
ellenkezőleg, ki kell egészíteniük azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a jogokkal 
járó foglalkoztatás megóvása és a 
munkakörülmények javítása a különböző 
tevékenységi ágazatokban;

2. úgy véli, hogy a fenntartható és 
digitális Európára irányuló kkv-stratégia 
célkitűzéseit hosszú távú és 
növekedésorientált szakpolitikák révén 
kell megvalósítani, előmozdítva az európai 
kkv-k versenyképességét és segítve 
fenntarthatóságra és digitalizációra való 
átállásukat, ami a kohéziós politika 
keretében különösen fontos a legkevésbé 
fejlett országok és régiók számára;

Or. en
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Módosítás 63
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Sven Schulze, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Magdalena 
Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Barbara Thaler

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a fenntartható és 
digitális Európára irányuló kkv-stratégia 
célkitűzéseit teljes mértékben ki kell 
egészíteni pénzügyi és egyéb forrásokkal 
annak érdekében, hogy a tagállamok 
előmozdíthassák a kkv-k fenntarthatóságra 
és digitalizációra való átállását, ami a 
kohéziós politika keretében különösen 
fontos a legkevésbé fejlett országok és 
régiók számára; hangsúlyozza, hogy ezek a 
célkitűzések nem lehetnek 
ellentmondásosak, hanem éppen 
ellenkezőleg, ki kell egészíteniük azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a jogokkal 
járó foglalkoztatás megóvása és a 
munkakörülmények javítása a különböző 
tevékenységi ágazatokban;

2. úgy véli, hogy a fenntartható és 
digitális Európára irányuló kkv-stratégia 
célkitűzéseit teljes mértékben ki kell 
egészíteni pénzügyi és egyéb forrásokkal 
annak érdekében, hogy a tagállamok 
előmozdíthassák a kkv-k fenntarthatóságra 
és digitalizációra való átállását, ami az új 
többéves pénzügyi keret és különösen a 
kohéziós politika keretében különösen 
fontos a legkevésbé fejlett országok és 
régiók számára;

Or. en

Módosítás 64
Mario Furore, Laura Ferrara

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a fenntartható és 
digitális Európára irányuló kkv-stratégia 
célkitűzéseit teljes mértékben ki kell 
egészíteni pénzügyi és egyéb forrásokkal 
annak érdekében, hogy a tagállamok 
előmozdíthassák a kkv-k fenntarthatóságra 
és digitalizációra való átállását, ami a 
kohéziós politika keretében különösen 
fontos a legkevésbé fejlett országok és 

2. úgy véli, hogy a fenntartható és 
digitális Európára irányuló kkv-stratégia 
célkitűzéseit teljes mértékben ki kell 
egészíteni a tagállamok rendelkezésére 
bocsátott pénzügyi és egyéb forrásokkal, 
valamint az Európai Unió 
költségvetéséből származó forrásokkal 
annak érdekében, hogy a tagállamok 
előmozdíthassák a kkv-k fenntarthatóságra 
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régiók számára; hangsúlyozza, hogy ezek a 
célkitűzések nem lehetnek 
ellentmondásosak, hanem éppen 
ellenkezőleg, ki kell egészíteniük azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a jogokkal 
járó foglalkoztatás megóvása és a 
munkakörülmények javítása a különböző 
tevékenységi ágazatokban;

és digitalizációra való átállását, ami a 
kohéziós politika keretében különösen 
fontos a legkevésbé fejlett országok és 
régiók számára; hangsúlyozza, hogy ezek a 
célkitűzések nem lehetnek 
ellentmondásosak, hanem éppen 
ellenkezőleg, ki kell egészíteniük azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a jogokkal 
járó foglalkoztatás megóvása, a 
munkakörülmények javítása a különböző 
tevékenységi ágazatokban és a Párizsi 
Megállapodásban rögzített célkitűzések 
teljesítése;

Or. it

Módosítás 65
Karima Delli

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a fenntartható és 
digitális Európára irányuló kkv-stratégia 
célkitűzéseit teljes mértékben ki kell 
egészíteni pénzügyi és egyéb forrásokkal 
annak érdekében, hogy a tagállamok 
előmozdíthassák a kkv-k fenntarthatóságra 
és digitalizációra való átállását, ami a 
kohéziós politika keretében különösen 
fontos a legkevésbé fejlett országok és 
régiók számára; hangsúlyozza, hogy ezek a 
célkitűzések nem lehetnek 
ellentmondásosak, hanem éppen 
ellenkezőleg, ki kell egészíteniük azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a jogokkal 
járó foglalkoztatás megóvása és a 
munkakörülmények javítása a különböző 
tevékenységi ágazatokban;

2. úgy véli, hogy a fenntartható és 
digitális Európára irányuló kkv-stratégia 
célkitűzéseit teljes mértékben ki kell 
egészíteni pénzügyi és egyéb forrásokkal 
annak érdekében, hogy a tagállamok 
előmozdíthassák a kkv-k fenntarthatóságra 
és digitalizációra való átállását, biztosítva 
versenyképességüket az európai zöld 
megállapodás keretében, ami a kohéziós 
politika keretében különösen fontos a 
legkevésbé fejlett országok és régiók 
számára; hangsúlyozza, hogy ezek a 
célkitűzések nem lehetnek 
ellentmondásosak, hanem éppen 
ellenkezőleg, ki kell egészíteniük azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a jogokkal 
járó foglalkoztatás megóvása és a 
munkakörülmények javítása a különböző 
tevékenységi ágazatokban;

Or. en
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Módosítás 66
Sara Cerdas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a fenntartható és 
digitális Európára irányuló kkv-stratégia 
célkitűzéseit teljes mértékben ki kell 
egészíteni pénzügyi és egyéb forrásokkal 
annak érdekében, hogy a tagállamok 
előmozdíthassák a kkv-k fenntarthatóságra 
és digitalizációra való átállását, ami a 
kohéziós politika keretében különösen 
fontos a legkevésbé fejlett országok és 
régiók számára; hangsúlyozza, hogy ezek a 
célkitűzések nem lehetnek 
ellentmondásosak, hanem éppen 
ellenkezőleg, ki kell egészíteniük azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a jogokkal 
járó foglalkoztatás megóvása és a 
munkakörülmények javítása a különböző 
tevékenységi ágazatokban;

2. úgy véli, hogy a fenntartható és 
digitális Európára irányuló kkv-stratégia 
célkitűzéseit teljes mértékben ki kell 
egészíteni pénzügyi és egyéb forrásokkal 
annak érdekében, hogy a tagállamok 
előmozdíthassák a kkv-k fenntarthatóságra 
és digitalizációra való átállását, ami a 
kohéziós politika keretében különösen 
fontos a legkevésbé fejlett országok és 
régiók, valamint a legkülső, szigeti és 
távoli régiók számára; hangsúlyozza, hogy 
ezek a célkitűzések nem lehetnek 
ellentmondásosak, hanem éppen 
ellenkezőleg, ki kell egészíteniük azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a jogokkal 
járó foglalkoztatás megóvása és a 
munkakörülmények javítása a különböző 
tevékenységi ágazatokban;

Or. pt

Módosítás 67
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat arra, hogy a kkv-
stratégiának olyan megközelítésen kell 
alapulnia, amely az ismereteket helyezi 
előtérbe, mivel a képzett munkaerő 
elengedhetetlen a kkv-k boldogulásához, 
és lehetővé teszi számukra, hogy sikeresen 
megbirkózzanak nemcsak a környezeti és 
a digitális átmenettel, hanem e 
vállalkozások hagyományos kihívásaival 
is; véleménye szerint kiemelten kell 
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kezelni azokat a készségeket, amelyekkel 
sok kkv még mindig nem rendelkezik, 
például a digitális jártasságot, a 
közbeszerzési jártasságot és a pénzügyi 
oktatást, valamint a hitel- és ellátásilánc-
kezeléssel kapcsolatos készségeket; úgy 
véli, hogy a kereskedelmi kamaráknak, az 
idegenforgalmi szövetségeknek és az 
érdekelt feleknek központi szerepük lehet 
a hiányzó készségek helyi szintű 
azonosításában; kéri a 
mikrovállalkozások készségeivel 
kapcsolatos egyedi megközelítés 
kidolgozását;

Or. en

Módosítás 68
Elena Kountoura, Kateřina Konečná
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az 
idegenforgalommal foglalkozó kkv-k ezrei 
a túlélésért küzdenek, és sokukat 
fizetésképtelenség fenyeget; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
mérlegeljék egy olyan módon megvalósuló 
nagyobb volumenű vészhelyzeti támogatás 
lehetőségét, hogy minden megfelelő 
intézkedést megtesznek az életképes kkv-k 
csődjének azonnali elkerülése érdekében, 
ideértve például a garanciákat és az olcsó 
hiteleket, valamint a fennálló tartozásokra 
vonatkozó intézkedéseket, például az 
adókedvezményeket, a banki kölcsönök 
törlesztésének elhalasztását és a 
szolgáltatókat érintő kockázatok 
fedezésére szolgáló megoldásokat, amíg 
meg nem indulnak az idegenforgalmi és a 
közlekedési áramlások;

Or. en
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Módosítás 69
Karima Delli

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. meggyőződése, hogy a 
fenntartható közlekedés és a fenntartható 
turizmus területén működő kkv-k és 
induló innovatív vállalkozások 
átalakulása és virágzása nemcsak az Unió 
legújabb éghajlati és környezeti 
célkitűzéseinek való megfelelés érdekében 
szükséges, hanem a Covid19-et követő 
időszakban a fellendülés és az ellenálló 
képesség záloga is lehet, konkrétan azzal, 
hogy számos tartós és minőségi 
munkahelyet képesek teremteni;

Or. en

Módosítás 70
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot, hogy 
készítsen cselekvési tervet, amellyel 
garantálható a közlekedési tevékenységek 
jövőbeli válságok során való működése, 
hogy jogbiztonságot teremtsen a 
vállalkozások és a polgárok számára, és 
elkerüljön egy ahhoz hasonlóan 
koordinálatlan helyzetet, ahogy a 
közlekedésszervezőket a Covid19-
világjárvány idején kezelték;

Or. en
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Módosítás 71
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. aggodalmát fejezi ki az EBB 
finanszírozási kereteihez való hozzáférés 
azon nehézségei miatt, amelyekkel a 
legtöbb kkv – különösen a kis 
tőkeértékűek – szembesül, és felszólít a 
hozzáférés feltételeinek a kkv-kre egyes 
tagállamokban jellemző helyzethez való 
igazítására;

Or. pt

Módosítás 72
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. kiemeli, hogy a közlekedés és az 
idegenforgalom területén működő kkv-k 
számára olyan programokra van szükség, 
amelyek célja az alkalmazottak 
átképzésének és továbbképzésének 
elősegítése, az adatközpontú gazdaság felé 
történő áttérés megkönnyítése és az uniós 
kkv-k versenyképességének javítása a 
digitalizációra tekintettel; rámutat arra, 
hogy a digitális szakadék áthidalása 
érdekében növelni kell az STEM 
területeken oklevelet szerző személyek 
arányát, és foglalkozni kell azzal, hogy 
kevés nő választ ilyen pályát; üdvözli e 
tekintetben az európai készségfejlesztési 
programot;

Or. en
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Módosítás 73
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. úgy véli, hogy az EU kkv-
stratégiája nem merülhet ki abban, hogy a 
kkv-ket a „közös európai érdeket szolgáló 
fontos projektekben” való részvételre 
ösztönzi, hanem ösztönöznie kell a kkv-k 
egyéb arra vonatkozó lehetőségeit is, hogy 
helyi, regionális és nemzeti szinten 
bekapcsolódjanak a fontos projektekbe, 
előmozdítva a gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziót az EU-ban;

Or. pt

Módosítás 74
Elena Kountoura, Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. megjegyzi, hogy ha az 
idegenforgalmi ágazatban nem sikerül 
megakadályozni a csődhullámot, akkor a 
túlélő nagyvállalatok erőfölénybe 
kerülnek, ami a fogyasztók számára 
magasabb árakhoz, a fennmaradó kkv-k 
számára pedig alacsonyabb jövedelemhez 
vezet;

Or. en

Módosítás 75
Josianne Cutajar
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Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. hangsúlyozza, hogy az adatoknak 
nagy szerep jut a jövő közlekedési piacán, 
különösen a mesterségesintelligencia-
technológiák ágazatbeli alkalmazásának 
garantálásával; felhívja a Bizottságot, 
hogy az uniós kkv-k sajátos igényeinek 
figyelembevételével strukturálja mobilitási 
adatterét olyan módon, hogy megkönnyíti 
az adatmegosztást, javítja az adatok 
minőségét és előmozdítja az adatok 
interoperabilitását, ezáltal ösztönözve az 
ágazatbeli innovációt és növelve globális 
versenyképességüket;

Or. en

Módosítás 76
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. támogatja azon közigazgatási 
szervek küldetésének meghatározását, 
átalakítását és/vagy megerősítését nemzeti 
vagy uniós szinten, amelyeknek 
kizárólagos célja a kkv-k problémájának 
kezelése;

Or. pt

Módosítás 77
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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2d. tudomásul veszi a kkv-k azon 
lehetséges új üzleti modelljeit, amelyek 
jobb és vonzóbb lehetőségeket teremtenek 
a nők számára a közlekedési ágazatban; 
sajnálja, hogy a nők által vezetett mikro-, 
kis- és középvállalkozások esetében 
továbbra is fennáll a nemek közötti 
különbség a vállalkozói létet és a 
finanszírozáshoz való hozzáférést 
tekintve; üdvözli az Európai Bizottság 
által közzétett európai adatstratégiát, és 
olyan cselekvési tervre szólít fel, amelynek 
célja a női vállalkozói lét teljes körű 
kiaknázása és az idegenforgalom és a 
közlekedés terén működő kkv-kban a nők 
foglalkoztatásának fellendítése.

Or. en

Módosítás 78
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. támogatja a kkv-k igényeinek 
megfelelő, akár a pénzügyi rendszerben, 
akár a nemzeti vagy uniós közigazgatás 
különböző szintjein kidolgozott pénzügyi 
támogatási politikák kialakítását és 
végrehajtását; kiemeli az állami bankok 
fontosságát a kkv-k támogatása és a 
fejlődés elősegítése terén;

Or. pt

Módosítás 79
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
2 e bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2e. kiemeli, hogy olyan intézkedéseket 
kell megtervezni és végrehajtani, amelyek 
elősegítik a vezetők és felső vezetők 
képzését, valamint olyan irányítási, 
szervezési, technológiai és kereskedelmi 
támogatást nyújtanak, amelyeket 
kifejezetten a mikrovállalkozások és – 
kisebb mértékben – a kisvállalkozások 
igényeire szabtak;

Or. pt

Módosítás 80
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
2 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2e. tudomásul veszi az ágazat 
dekarbonizálásában potenciálisan részt 
vevő, a közlekedés terén működő kkv-kat, 
amelyek hozzájárulnak az EU 2050-re 
kitűzött nettó nulla kibocsátási céljához; 
hangsúlyozza, hogy olyan uniós 
programokra van szükség, amelyek a 
közlekedés terén működő kkv-knak 
nyújtott tanácsadással és ezek 
finanszírozásával támogatják a zöld 
megállapodás célkitűzéseit előmozdító 
üzleti modelleket.

Or. en

Módosítás 81
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
2 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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2f. úgy véli, hogy meg kell erősíteni 
azokat a politikákat és gyakorlatokat, 
amelyek ténylegesen megkönnyítik a kkv-
k – különösen a mikro- és 
kisvállalkozások – uniós finanszírozását, 
tekintettel ezek valódi gazdasági 
befolyására és strukturális 
hiányosságaikra, lehetőség szerint 
figyelembe véve a meglévő ágazati és 
nemzeti sajátosságokat;

Or. pt

Módosítás 82
João Ferreira

Véleménytervezet
2 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2g. úgy véli, hogy az EU kkv-
stratégiájának mindenkor teljes 
mértékben figyelembe kell vennie nemzeti 
sajátosságaikat, ezáltal biztosítva a 
tagállamok széles körű nemzeti 
autonómiájának megfelelő 
figyelembevételét az általános közösségi 
keretben;

Or. pt

Módosítás 83
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
2 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2h. amellett száll síkra, hogy 
eredményes intézkedésekre van szükség 
annak érdekében, hogy a kkv-k 
megvédhetők legyenek a nagyvállalatok és 
a mögöttük álló gazdasági csoportok 
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hatalmas és néha megdöbbentő 
alkupozíciójával, pénzügyi és akár 
politikai hatalmával szemben, a két 
vállalati csoport között létrejött gazdasági 
kapcsolatok összefüggésében; 
hangsúlyozza, hogy e kapcsolatok során 
az utóbbiak szállítóként vagy vevőként 
kapcsolódnak az előbbiekhez (a 
természetes monopóliumként vagy 
oligopolként működő vállalatok domináns 
szférája, például az energetikai, a banki és 
biztosítási, kommunikációs, távközlési és 
más ágazatokban);

Or. pt

Módosítás 84
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy számos államnak és 
városnak lehetősége van az úgynevezett 
digitális platformok tevékenységének 
tiltására vagy szigorú szabályozására; 
hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van 
e platformok szélesebb körű 
szabályozására a tisztességtelen verseny 
megakadályozása, valamint a 
munkavállalók jogainak és a felhasználók 
biztonságának tiszteletben tartása 
érdekében; hangsúlyozza ugyanakkor, 
hogy konkrét intézkedésekre van szükség 
a taxiszolgáltatások modernizálása 
érdekében.

törölve

Or. en

Módosítás 85
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de 
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Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus Ferber, 
Barbara Thaler

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy számos államnak és 
városnak lehetősége van az úgynevezett 
digitális platformok tevékenységének 
tiltására vagy szigorú szabályozására; 
hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van 
e platformok szélesebb körű 
szabályozására a tisztességtelen verseny 
megakadályozása, valamint a 
munkavállalók jogainak és a felhasználók 
biztonságának tiszteletben tartása 
érdekében; hangsúlyozza ugyanakkor, 
hogy konkrét intézkedésekre van szükség 
a taxiszolgáltatások modernizálása 
érdekében.

törölve

Or. en

Módosítás 86
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Nicola Danti, Elsi Katainen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy számos államnak és 
városnak lehetősége van az úgynevezett 
digitális platformok tevékenységének 
tiltására vagy szigorú szabályozására; 
hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van 
e platformok szélesebb körű 
szabályozására a tisztességtelen verseny 
megakadályozása, valamint a 
munkavállalók jogainak és a felhasználók 
biztonságának tiszteletben tartása 
érdekében; hangsúlyozza ugyanakkor, 
hogy konkrét intézkedésekre van szükség a 
taxiszolgáltatások modernizálása 

3. elismeri, hogy számos nemzeti 
hatóság, valamint regionális és helyi 
önkormányzat foglalkozik jelenleg az 
úgynevezett digitális platformok 
tevékenységének szabályozásával; 
hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van 
e platformok uniós szintű szabályozására a 
tisztességtelen verseny megakadályozása, 
valamint a vállalkozások és az ügyfelek 
számára a jogbiztonság megteremtése, 
továbbá a munkavállalók jogainak és a 
felhasználók biztonságának tiszteletben 
tartása érdekében; hangsúlyozza 
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érdekében. ugyanakkor, hogy konkrét intézkedésekre 
van szükség a közlekedési szolgáltatások 
modernizálása és az intelligens és 
fenntartható városi mobilitásra való 
áttérés érdekében.

Or. en

Módosítás 87
Maria Grapini

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy számos államnak és 
városnak lehetősége van az úgynevezett 
digitális platformok tevékenységének 
tiltására vagy szigorú szabályozására; 
hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van 
e platformok szélesebb körű 
szabályozására a tisztességtelen verseny 
megakadályozása, valamint a 
munkavállalók jogainak és a felhasználók 
biztonságának tiszteletben tartása 
érdekében; hangsúlyozza ugyanakkor, 
hogy konkrét intézkedésekre van szükség a 
taxiszolgáltatások modernizálása 
érdekében.

3. elismeri, hogy számos államnak és 
városnak lehetősége van az úgynevezett 
digitális platformok tevékenységének 
tiltására vagy szigorú szabályozására; 
hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van 
e platformok európai jogszabályi 
harmonizáció útján történő szélesebb körű 
szabályozására a tisztességtelen verseny 
megakadályozása, valamint a 
munkavállalók jogainak és a felhasználók 
biztonságának az egész EU-ban történő 
tiszteletben tartása érdekében; 
hangsúlyozza ugyanakkor, hogy konkrét 
intézkedésekre van szükség a 
taxiszolgáltatások modernizálása 
érdekében.

Or. ro

Módosítás 88
Lucia Vuolo

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy számos államnak és 
városnak lehetősége van az úgynevezett 

3. elismeri, hogy számos államnak és 
városnak lehetősége van az úgynevezett 



AM\1212340HU.docx 51/55 PE657.173v01-00

HU

digitális platformok tevékenységének 
tiltására vagy szigorú szabályozására; 
hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van 
e platformok szélesebb körű 
szabályozására a tisztességtelen verseny 
megakadályozása, valamint a 
munkavállalók jogainak és a felhasználók 
biztonságának tiszteletben tartása 
érdekében; hangsúlyozza ugyanakkor, 
hogy konkrét intézkedésekre van szükség a 
taxiszolgáltatások modernizálása 
érdekében.

digitális platformok tevékenységének 
tiltására vagy szigorú szabályozására, és 
hangsúlyozza, hogy fokozott védelmet kell 
biztosítani az európai kkv-knak; 
hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van 
megfelelő intézkedésekre e platformok 
szabályozása terén a tisztességtelen 
verseny megakadályozása, valamint a 
munkavállalók jogainak és a felhasználók 
biztonságának tiszteletben tartása 
érdekében; hangsúlyozza ugyanakkor, 
hogy konkrét intézkedésekre van szükség a 
taxiszolgáltatások modernizálása 
érdekében.

Or. it

Módosítás 89
João Ferreira, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kiemeli néhány európai város azon 
erőfeszítéseit, amelyeket a rövid távú 
bérleti díjak negatív hatásainak kezelése 
érdekében a lakhatáshoz való jog 
összefüggésében tettek, és lelkesen várja 
az Európai Bizottság jelenleg folyamatban 
lévő tanulmányának eredményeit, az 
üzleti tevékenységek és a közérdek 
összeegyeztetésének reményében, 
különösen a kkv-k esetében;

Or. pt

Módosítás 90
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Véleménytervezet
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3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. üdvözli, hogy az Európai Bizottság 
megindította a digitális szolgáltatásokról 
szóló jogszabállyal kapcsolatos nyilvános 
konzultációkat. A csomag célja az online 
platformok felelősségére vonatkozó 
szabályok kibővítése és pontosítása, 
valamint fokozottabb szabályozási 
felügyelet biztosítása ezek 
tevékenységeivel kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 91
Lucia Vuolo

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. javasolja, hogy nyújtsanak 
azonnali és konkrét támogatást az európai 
kkv-knak, hogy azok szembe tudjanak 
nézni a következő pénzügyi programozási 
időszak kihívásaival;

Or. it

Módosítás 92
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. elismeri a „gondolkozz előbb 
kicsiben” elv iránti határozott 
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elkötelezettség jelentőségét; teljes körűen 
alkalmazni kell a kkv-tesztet azokban a 
hatásvizsgálatokban, amelyek hatással 
lesznek vagy lehetnek a kkv-kra; a 
jogalkotási folyamat végeredményét 
bizonyítékokon alapuló 
hatásvizsgálatokkal kell alátámasztani; 
arra ösztönzi az uniós tagállamokat és 
más uniós intézményeket, hogy a kkv-
teszteket alkalmazzák az összes 
szakpolitikai döntéshozatali folyamatban.

Or. en

Módosítás 93
Lucia Vuolo

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy figyelemmel 
kell kísérni az európai közlekedési piacot, 
biztosítva, hogy a közfinanszírozásból 
nyújtott támogatásból minden 
nehézségekkel küzdő vállalkozás 
részesüljön, anélkül, hogy ez torzítaná a 
versenyt;

Or. it

Módosítás 94
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. elismeri, hogy a kkv-kat 
megfelelően képviseltetni kell a nyilvános 
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konzultációs folyamatban annak 
biztosítása érdekében, hogy nézeteiket 
kielégítően és megfelelően összegyűjtsék, 
elemezzék és képviseljék a 
hatásvizsgálatokban;

Or. en

Módosítás 95
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. felszólít a kkv-k közbeszerzésekhez 
való jobb hozzáférésének biztosítására, 
amely az eljárások egyszerűsítése és a 
piaci párbeszéd előmozdítása révén 
valósulhat meg. A nyilvános pályázatokat 
egyre többször terhelik meg olyan 
irreleváns és részben nagyon összetett 
feltételekkel, amelyek az áruk és 
szolgáltatások minőségére és árára 
vonatkozó alapvető kritériumokon kívül 
szerepelnek. Az egyik egyszerűsíthető 
eszköz az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum (ESPD), amelynek sokkal 
felhasználóbarátabbá kellene válnia;

Or. en

Módosítás 96
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Véleménytervezet
3 e bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3e. felszólít azon eszközök 
eredményességének javítására, amelyek 
célja az, hogy segítse a kkv-kat a más 
uniós országokban hozott tisztességtelen 
vagy megkülönböztető szabályok és 
döntések kezelésében, valamint a 
vállalkozások körében történő 
ismeretterjesztés a szóban forgó 
problémamegoldó mechanizmusok 
rendelkezésre állásáról; különösen a 
figyelemfelkeltést kell jelentős mértékben 
növelni, mivel a felmérések szerint egyes 
uniós országokban a vállalkozásoknak 
csak 15%-a ismeri a SOLVIT-ot, és jóval 
kevesebben döntöttek már úgy, hogy 
használják.

Or. en


