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MÓDOSÍTÁS:

A Költségvetési Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A belső piac az Unió egyik 
sarokköve. Megalakulása óta 
bebizonyította, hogy jelentősen hozzájárul 
a növekedéshez, a versenyképességhez és a 
foglalkoztatáshoz. Új lehetőségeket és 
méretgazdaságosságot teremtett az európai 
vállalkozások, különösen a mikro-, kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) számára és 
erősítette ipari versenyképességüket. A 
belső piac hozzájárult a 
munkahelyteremtéshez és nagyobb 
választékot kínált a fogyasztók számára 
alacsonyabb áron. Továbbra is egy 
erősebb, kiegyensúlyozottabb és 
tisztességesebb gazdaság építésének 
motorja. Ez az Unió egyik legfontosabb 
vívmánya és a legjobb eszköze az egyre 
inkább globalizálódó világban.

(1) A belső piac az Unió egyik 
sarokköve. Megalakulása óta 
bebizonyította, hogy jelentősen hozzájárul 
a növekedéshez, a versenyképességhez és a 
foglalkoztatáshoz. Új lehetőségeket és 
méretgazdaságosságot teremtett az európai 
vállalkozások, különösen a mikro-, kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) számára és 
erősítette ipari versenyképességüket. A 
belső piac hozzájárult a 
munkahelyteremtéshez és nagyobb 
választékot kínált a fogyasztók számára 
alacsonyabb áron. Továbbra is a gazdasági 
növekedés biztosításának és egy erősebb, 
kiegyensúlyozottabb és tisztességesebb 
gazdaság építésének motorja. Ez az Unió 
egyik legfontosabb vívmánya és a legjobb 
eszköze az egyre inkább globalizálódó 
világban.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Számos uniós versenyképességi 
probléma származik abból, hogy a kkv-k 
nehézségekkel küzdenek a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
tekintetében, mert a hitelképességük 
bizonyításáért harcolnak, és elégtelen 
garanciáik vannak. További finanszírozási 

(24) Számos uniós versenyképességi 
probléma származik abból, hogy a kkv-k 
nehézségekkel küzdenek a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
tekintetében, mert a hitelképességük 
bizonyításáért harcolnak, és elégtelen 
garanciáik vannak. További finanszírozási 
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kihívások merülnek fel abból adódóan, 
hogy a kkv-k versenyképességének 
fenntartásához szükség van a 
digitalizációra, a nemzetköziesítésre, 
innovációs tevékenységekre és a 
munkavállalók kompetenciáinak 
növelésére. A finanszírozáshoz való 
korlátozott hozzáférés negatív hatást 
gyakorol a vállalkozások létrehozására, a 
növekedési és túlélési mutatókra, valamint 
az új vállalkozók azon készségére, hogy 
életképes vállalatokat vegyenek át üzleti 
örökség keretében.

kihívások merülnek fel a 
mikrovállalkozások kis méretéből és abból 
adódóan, hogy a kkv-k 
versenyképességének fenntartásához 
szükség van a digitalizációra, a 
nemzetköziesítésre, innovációs 
tevékenységekre és a munkavállalók 
kompetenciáinak növelésére. A 
finanszírozáshoz való korlátozott 
hozzáférés negatív hatást gyakorol a 
vállalkozások létrehozására, a növekedési 
és túlélési mutatókra, valamint az új 
vállalkozók azon készségére, hogy 
életképes vállalatokat vegyenek át üzleti 
örökség keretében.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Az Unió és a tagállamok 
elkötelezettek az Egyesült Nemzetek 
Szervezete 2030-as fenntartható fejlődési 
ütemtervének végrehajtása mellett. A 
2030-as ütemterv eléréséhez való 
hozzájárulás révén az Unió és a tagállamok 
erősebb, fenntarthatóbb, befogadóbb, 
biztonságosabb és virágzóbb Európát 
fognak támogatni. A programnak hozzá 
kell járulnia a 2030-as ütemterv 
végrehajtásához, többek között a 
fenntartható fejlődés gazdasági, társadalmi 
és környezeti dimenzióinak 
kiegyensúlyozásával.

(52) Az Unió és a tagállamok 
elkötelezettek amellett, hogy az Egyesült 
Nemzetek Szervezete 2030-as fenntartható 
fejlődési ütemtervének végrehajtása 
tekintetében vezető szerepet vállaljanak. A 
2030-as ütemterv eléréséhez való 
hozzájárulás révén az Unió és a tagállamok 
erősebb, fenntarthatóbb, befogadóbb, 
biztonságosabb és virágzóbb Európát 
fognak támogatni. A programnak hozzá 
kell járulnia a 2030-as ütemterv 
végrehajtásához, többek között a 
fenntartható fejlődés gazdasági, társadalmi 
és környezeti dimenzióinak 
kiegyensúlyozásával, egyértelmű és 
látható kötelezettségeket vállalva a 
többéves pénzügyi keretről szóló 
rendeletben erre, és általánosan 
érvényesítve a fenntartható fejlesztési 
célokat, ahogy ezt az Európai Parlament  
a többéves pénzügyi keretről szóló 2018. 
március 14-i és május 30-i 
állásfoglalásában kérte.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) Tekintettel az éghajlatváltozás 
okozta problémák megoldásának 
szükségességére, és összhangban azzal, 
hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és 
a Párizsi Megállapodás végrehajtása 
mellett, ennek a programnak hozzá kell 
járulnia az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez és ahhoz az átfogó 
célkitűzéshez, hogy az uniós költségvetési 
kiadások 25%-át éghajlat-politikai célok
támogatására fordítsák. A program 
előkészítése és végrehajtása során meg kell 
határozni az alkalmazandó intézkedéseket 
és újra kell értékelni azokat a vonatkozó 
értékelések és felülvizsgálati folyamatok 
összefüggésében.

(53) Figyelemmel az éghajlatváltozás 
okozta problémáknak a Párizsi 
Megállapodás és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljai kapcsán tett uniós 
kötelezettségvállalások szerinti 
kezelésének fontosságára, e programnak 
hozzá kell járulnia az éghajlati szempontok 
uniós szakpolitikákban történő általános 
érvényesítéséhez, valamint annak az 
átfogó célkitűzésnek a teljesítéséhez, hogy 
a 2021 és 2027 közötti többéves pénzügyi 
keret időszakában az uniós költségvetés 
kiadásainak legalább 25%-át és amint 
lehetséges, de legkésőbb 2027-re 30%-át 
éghajlat-politikai célkitűzések
támogatására fordítsák. A program 
előkészítése és végrehajtása során meg kell 
határozni az alkalmazandó intézkedéseket 
és újra kell értékelni azokat a vonatkozó 
értékelések és felülvizsgálati folyamatok 
összefüggésében.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vállalkozások 
versenyképességének javítása – különös 
tekintettel a kkv-kra – és az addicionalitás 
elérése olyan intézkedések biztosításával, 
amelyek különböző támogatási formákat 
nyújtanak a kkv-k számára, a piacokhoz 
való hozzáférés biztosítása – beleértve a 
kkv-k nemzetközivé válását –, a kkv-k 
kedvező üzleti környezetének, az ágazatok
versenyképességének, az ipar 
korszerűsítésének biztosítása és a 

b) a vállalkozások 
versenyképességének javítása – különös 
tekintettel a kkv-kra – és az addicionalitás 
elérése olyan intézkedések biztosításával, 
amelyek különböző támogatási formákat 
nyújtanak a kkv-k számára, a piacokhoz 
való hozzáférés biztosítása – beleértve a 
kkv-k nemzetközivé válását –, a kkv-k 
kedvező üzleti környezetének, az ágazatok 
versenyképességének, az ipar 
korszerűsítésének biztosítása és a 
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vállalkozói szellem ösztönzése; vállalkozói szellem ösztönzése, 
nevezetesen:

i. a tanácsadó szolgáltatások 
(Európai Vállalkozási Hálózat) 
támogatásával és kiterjesztésével, hogy 
integrált vállalkozástámogatási 
szolgáltatásokat nyújtsanak azon uniós 
kkv-knak, amelyek a belső piacban és a 
harmadik országokban rejlő lehetőségek 
kiaknázására törekszenek, továbbá annak 
nyomon követésével, hogy az utóbbiak 
valamennyi tagállamban hasonló 
minőségi szintű szolgáltatást nyújtanak;

ii. az új vállalkozók mobilitási 
programjainak („Erasmus fiatal 
vállalkozóknak”) támogatásával és 
kibővítésével, hogy fejleszteni tudják 
vállalkozói szakismereteiket, készségeiket 
és magatartásukat, és javítani tudják 
technológiai kapacitásaikat és 
vállalkozásirányításukat;

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. cikk 4. cikk

Költségvetés Költségvetés

1. A program 2021–2027 közötti 
időszakban történő megvalósítására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron számítva 
4 088 580 000 EUR. 

1. A program 2021–2027 közötti 
időszakban történő megvalósítására szánt 
pénzügyi keretösszeg 2018-as árakon 
számítva 5 823 000 000 EUR (folyó áron 
számítva 6 563 000 000 EUR).

2. Az (1) bekezdésben említett 
összegen belül az alábbi indikatív 
összegeket kell elkülöníteni a következő 
célkitűzések számára:

2. Az (1) bekezdésben említett 
összegen belül az alábbi indikatív 
összegeket kell elkülöníteni a következő 
célkitűzések számára:

a) 1 000 000 000 EUR a 3. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjában említett 
célkitűzésre;

a) 2018-as árakon 
2 772 000 000 EUR (folyó áron 
3 124 000 000 EUR) a 3. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjában említett 
célkitűzésre;
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b) 188 000 000 EUR a 3. cikk (2) 
bekezdése d) pontjának i. alpontjában 
említett célkitűzésre;

b) 2018-as árakon 
182 000 000 EUR(folyó áron 
206 000 000 EUR) a 3. cikk (2) bekezdése 
d) pontjának i. alpontjában említett 
célkitűzésre;

c) 1 680 000 000 EUR a 3. cikk (2) 
bekezdésének e) pontjában említett 
célkitűzésre;

c) 2018-as árakon 1 585 000 000 
EUR (folyó áron 1 787 000 000 EUR) a 3. 
cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett 
célkitűzésre;

d) 552 000 000 EUR a 3. cikk (2) 
bekezdésének f) pontjában említett 
célkitűzésre.

d) 490 000 000 EUR 2018. évi árakon 
(folyó áron 552 000 000 EUR) a 3. cikk 
(2) bekezdésének f) pontjában említett 
célkitűzésre.

3. Az (1) bekezdésben említett összeg 
felhasználható a program végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, különösen az előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekre, továbbá az 
információk feldolgozására és cseréjére 
összpontosító IT-hálózatokra, valamint az 
intézményi IT-eszközök használatára és 
fejlesztésére. 

3. Az (1) bekezdésben említett összeg 
felhasználható a program végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, különösen az előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési tevékenységekre, továbbá az 
információk feldolgozására és cseréjére 
összpontosító IT-hálózatokra, valamint az 
intézményi IT-eszközök használatára és 
fejlesztésére. 

4. A 3. cikk (2) bekezdésének e) 
pontjában említett célkitűzés esetében az 
egy pénzügyi évnél hosszabb időn átívelő 
költségvetési kötelezettségvállalások 
felbonthatók több évre esedékes éves 
részletekre. 

4. A 3. cikk (2) bekezdésének e) 
pontjában említett célkitűzés esetében az 
egy pénzügyi évnél hosszabb időn átívelő 
költségvetési kötelezettségvállalások 
felbonthatók több évre esedékes éves 
részletekre. 

5. A költségvetési rendelet 111. 
cikkének (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság az e rendelet 3. cikke (2) 
bekezdésének e) pontjában említett egyedi 
célkitűzéshez kapcsolódó költségvetési 
kötelezettségvállalást tesz az 
állategészségügyi és növényegészségügyi 
biztonsági intézkedésekre odaítélt 
támogatásra, miután értékelte a tagállamok 
által benyújtott kifizetési kérelmeket. 

5. A költségvetési rendelet 111. 
cikkének (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság az e rendelet 3. cikke (2) 
bekezdésének e) pontjában említett egyedi 
célkitűzéshez kapcsolódó költségvetési 
kötelezettségvállalást tesz az 
állategészségügyi és növényegészségügyi 
biztonsági intézkedésekre odaítélt 
támogatásra, miután értékelte a tagállamok 
által benyújtott kifizetési kérelmeket. 

6. A tagállamok részére megosztott 
irányítás keretében allokált források a 
tagállamok kérésére átcsoportosíthatók a 
programra. A Bizottság ezeket a forrásokat 
a költségvetési rendelet 62. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával összhangban 
közvetlenül vagy 62. cikke (1) 

6. A tagállamok részére megosztott 
irányítás keretében allokált források a 
tagállamok kérésére átcsoportosíthatók a 
programra. A Bizottság ezeket a forrásokat 
a költségvetési rendelet 62. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával összhangban 
közvetlenül vagy 62. cikke (1) 
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bekezdésének c) pontjával összhangban 
közvetve hajtja végre. Ezeket a forrásokat 
lehetőség szerint az érintett tagállam javára 
kell felhasználni. 

bekezdésének c) pontjával összhangban 
közvetve hajtja végre. Ezeket a forrásokat 
lehetőség szerint az érintett tagállam javára 
kell felhasználni. 

Indokolás

Az Elnökök Értekezletének 2018. szeptember 13-i határozatával összhangban a 
kompromisszumos módosítás a többéves pénzügyi keretről szóló, a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
szóló időközi jelentés tervezetében szereplő, programonkénti legutóbbi lebontást tükrözi.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – táblázat – 2 oszlop – 2 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a – Mentorálási és mobilitási 
rendszerekben részt vevő vállalkozók 
száma
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