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RÖVID INDOKOLÁS

Az európai kis- és középvállalkozások bizonyítottan fontos szerepet játszanak a 
növekedésben, valamint biztosítják az uniós munkahelyek számának növekedését és azok 
jobb minőségét. A kkv-k az „Európa 2020” stratégia középpontjában állnak, és hatékonyan 
hozzájárulnak a stratégia célkitűzésének, az intelligens, fenntartható és inkluzív fejlődésnek a 
megvalósításához. A jelenlegi gazdasági helyzetben ez nagyon is időszerű, mivel a kis- és 
középvállalkozások jelenthetik a kiutat az elhúzódó gazdasági és foglalkoztatási válságból. 
Összességében elmondható, hogy a 2002 és 2010 között újonnan létrejött uniós munkahelyek 
85%-a a kis- és középvállalkozásoknak köszönhető.

Az ilyen nagyszabású feladatok megvalósítása érdekében az Uniónak támogatnia kell az 
európai kkv-ket mind politikai, mind költségvetési szempontból. Az Unió jelenleg nagy 
részben felelős a kkv-k versenyképességét súlyosan aláásó piaci és politikai elégtelenségek 
orvoslásáért, valamint a kkv-k növekedési potenciáljának felszabadításáért. Ez magában 
foglalja a bürokrácia és az adminisztratív terhek csökkentését, ami megkönnyíti a kkv-k 
számára a pénzügyi forrásokhoz és a piachoz való hozzáférést. A Bizottság bemutatta a 2014 
és 2020 közötti következő többéves pénzügyi kereten belül megvalósuló COSME programot, 
amelynek célja, hogy az uniós vállalatok keretfeltételeinek fejlesztése, és a vállalkozói 
készség ösztönzése által határozott választ adjon az említett problémákra. 

A COSME program számára előirányzott összköltségvetés 2,5 milliárd euró. A következő 
többéves pénzügyi keret folyamatban lévő küzdelmes tárgyalásainak fényében az előadó 
szeretné hangsúlyozni, hogy az alapokat érintő megszorítások esetén sem lesz indokolt a 
csökkentés az olyan programok esetében, mint a COSME, amelyek az európai 
versenyképesség és foglalkoztatottság mozgatórugói. Tulajdonképpen az előadó úgy véli, 
hogy a COSME programra vonatkozó pénzügyi keretösszeg tényleges értéke nem lehet 
kevesebb, mint a CIP programra jelenleg kiosztott összeg. Ehhez hasonlóan, és a források e 
területen való lehető legmagasabb arányú kiosztásának biztosítása érdekében az előadó 
határozottan szorgalmazza, hogy a Bizottság által az uniós versenyjogot megsértő 
vállalkozásokra kivetett esetleges bírságokból befolyó összeget is e programra fordítsák. 

Az új program keretében a hangsúlyt elsősorban a fiatal vállalkozókra kell fektetni. Az előadó 
azt javasolja, hogy külön intézkedésként építsék bele az „Erasmus fiatal vállalkozóknak” 
programot a COSME programba. Ezt a programot eredetileg az Európai Parlament javasolta 
mint előkészületi tevékenységet, és sikeresen meg is valósította az évek során, ezáltal vált 
lehetővé a fiatal vállalkozók számára, hogy tanuljanak és építkezzenek a más tagállamokban 
tapasztalt élményekből és bevált gyakorlatokból. Az „Erasmus fiatal vállalkozóknak” igazi 
sikertörténet, ezért megérdemli, hogy külön helyet kapjon az új programban azzal a 
célkitűzéssel, hogy fejlessze a vállalkozói készségeket és szellemet a fiatalok körében.  

Ami a COSME programban megjelölt pénzügyi eszközökből visszafolyó összeget illeti, az 
előadó teljes mértékben támogatja azt a bizottsági javaslatot, amely szerint az egy adott 
pénzügyi eszköz által generált jövedelmet és visszafizetést ugyanabba az eszközbe kellene 
fektetni. Úgy véli, hogy az eszközök multiplikátor hatása képes lehet garantálni a kkv-k 
számára az élhetőbb és fenntarthatóbb jövőt.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) rámutat, hogy a jogalkotási 
javaslatban meghatározott pénzügyi 
keretösszeg mindössze jelzésként szolgál a 
jogalkotó hatóság számára, és nem 
rögzíthető mindaddig, amíg a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretet megállapító rendeletről 
megállapodás nem születik;

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) emlékeztet a „Befektetés a jövőbe: új 
többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó 
Európáért” című, 2011. június 8-i 
állásfoglalására1; megismétli, hogy 
elegendő további forrást kell biztosítani a 
következő többéves pénzügyi keretben 
ahhoz, hogy az Unió teljesíteni tudja 
meglévő politikai prioritásait és a 
Lisszaboni Szerződésben meghatározott új 
feladatait, valamint hogy előre nem 
látható események esetén válaszlépéseket 
tudjon tenni; felszólítja a Tanácsot, hogy 
amennyiben nem osztja ezt a 
megközelítést, határozza meg 
egyértelműen, hogy mely politikai 
prioritásait vagy projektjeit lehet teljes 
egészében elvetni annak ellenére, hogy 
európai hozzáadott értékük 



AD\911775HU.doc 5/13 PE491.276v02-00

HU

bebizonyosodott; rámutat arra, hogy még 
ha a 2013-as szinthez képest legalább 5%-
kal emelnék is a következő többéves 
pénzügyi keret forrásainak szintjét, ez 
csak korlátozott mértékben járulna hozzá 
az elfogadott uniós célkitűzések és 
kötelezettségvállalások, valamint az Unió 
szolidaritási elvének megvalósításához;
_______________
1 Elfogadott szövegek: P7_TA(2011)0266.

Módosítás 3

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) megerősíti 2011. június 8-i 
állásfoglalását, amely szerint a következő 
pénzügyi keretben fokozni kell a kkv-k 
segítését célzó összes program és eszköz, 
különösen ezen program és a 
kisvállalkozói intézkedéscsomag 
támogatását;

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az uniós alapok és a tagállamok 
alapjainak a vállalkozások és a kis- és 
középvállalkozások versenyképességének 
segítésére való ráfordítását jobban kellene 
felügyelni a kiegészítő jelleg, a jobb 
hatékonyság és láthatóság, valamint a 
jobb költségvetési szinergia elérése 
érdekében; A vállalkozások 
versenyképességét és a kis- és 
középvállalkozásokat segítő program 
(COSME program) pénzügyi kerete 
reálértéken nem lehet alacsonyabb a 
versenyképességi és innovációs 
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keretprogram (CIP program) számára 
előirányzott összegnél.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A pénzügyi keretösszegen felül a 
Bizottság által az uniós versenyjogot 
megsértő vállalkozásokra kivetett 
bírságokból befolyó összeget is a 
programra kell fordítani.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A programnak elsősorban azokkal a 
kkv-kkal kell foglalkoznia, amelyeket a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 
2003/361/EK ajánlás határoz meg. Külön 
figyelmet kell szánni a 
mikrovállalkozásokra, a kézműipari 
tevékenységet folytató vállalkozásokra és a 
szociális vállalkozásokra. Figyelmet kell 
fordítani a fiatal vállalkozók, az új és 
lehetséges vállalkozók, és a vállalkozó nők, 
valamint a specifikus célcsoportok, például 
a migránsok és a hátrányos társadalmi 
helyzetben lévő vagy veszélyeztetett 
vállalkozók, például a fogyatékkal élők 
sajátos jellemzőire és elvárásaira. A 
programnak ösztönöznie kell az idősebb 
állampolgárokat is arra, hogy vállalkozásba 
kezdjenek, illetve vállalkozók maradjanak, 
és azt, hogy a vállalkozók kaphassanak 
második esélyt.

(11) A programnak elsősorban azokkal a 
kkv-kkal kell foglalkoznia, amelyeket a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 
2003/361/EK ajánlás határoz meg. Külön 
figyelmet kell szánni a 
mikrovállalkozásokra, a kézműipari 
tevékenységet folytató vállalkozásokra és a 
szociális vállalkozásokra. Figyelmet kell 
fordítani a fiatal vállalkozók, az önálló 
vállalkozók, az új és lehetséges 
vállalkozók, és a vállalkozó nők, valamint 
a specifikus célcsoportok, például a 
migránsok és a hátrányos társadalmi 
helyzetben lévő vagy veszélyeztetett 
vállalkozók, például a fogyatékkal élők 
sajátos jellemzőire és elvárásaira A 
programnak ösztönöznie kell az idősebb 
állampolgárokat is arra, hogy vállalkozásba 
kezdjenek, illetve vállalkozók maradjanak, 
és azt, hogy a vállalkozók kaphassanak 
második esélyt. Különleges figyelmet kell 
fordítani a fiatal vállalkozókra, 
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elsősorban az „Erasmus fiatal 
vállalkozóknak”program létrehozásával.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Unió versenyképességgel 
kapcsolatos problémái közül sok érinti a 
kkv-k forráshoz jutásának bonyolultságát, 
mivel nehezen tudják igazolni 
hitelképességüket, illetve csak 
körülményesen jutnak kockázati tőkéhez.
Ez kedvezőtlenül hat az újonnan 
létrehozott vállalkozások szintjére és 
minőségére, illetve a meglévők 
növekedésére. Az Unió számára a javasolt 
pénzügyi eszközök hozzáadott értékét 
többek között a kockázati tőke egységes 
piacának megerősítése és egy páneurópai 
kkv-finanszírozási piac kialakítása jelenti.
Az uniós intézkedéseknek kiegészítő 
jellegűeknek kell lenniük a tagállamok által 
a kkv-kkal kapcsolatban használt pénzügyi 
eszközökhöz képest. Az intézkedések 
végrehajtásával megbízott szervezeteknek
addicionalitást kell biztosítaniuk, és el kell 
kerülni, hogy az uniós forrásokból a 
párhuzamos finanszírozás történjen.

(12) Az Unió versenyképességgel 
kapcsolatos problémái közül sok érinti a 
kkv-k forráshoz jutásának bonyolultságát, 
mivel nehezen tudják igazolni 
hitelképességüket, illetve csak 
körülményesen jutnak kockázati tőkéhez.
Ez kedvezőtlenül hat az újonnan 
létrehozott vállalkozások szintjére és 
minőségére, illetve a meglévők 
növekedésére, valamint elrettenti az új 
vállalkozókat attól, hogy átvegyenek 
életképes vállalatokat a vállalkozás 
átadása/megöröklése esetén. A 2007 és 
2013 között létrehozott uniós pénzügyi 
eszközök, különösen a kkv-garanciakeret, 
bizonyították hozzáadott értéküket és 
pozitív hozzájárulást nyújtottak legalább 
120 000 kkv számára, ezzel hozzájárulva 
851 000 munkahely megtartásához a 
pénzügyi válság 2008-as kitörése óta. Az 
Unió számára a javasolt pénzügyi eszközök
nagyobb hozzáadott értékét többek között a 
kockázati tőke egységes piacának 
megerősítése és egy páneurópai kkv-
finanszírozási piac kialakítása jelenti. Az 
uniós intézkedéseknek kiegészítő 
jellegűeknek kell lenniük a tagállamok által 
a kkv-kkal kapcsolatban használt pénzügyi 
eszközökhöz képest, a tagállamoknak 
pedig meg kell tenniük minden tőlük 
telhetőt ezen eszközök területükön lévő 
láthatóságának és hozzáférhetőségének 
javítása érdekében. Az intézkedések 
végrehajtásával megbízott szervezeteknek 
addicionalitást kell biztosítaniuk, és el kell 
kerülni, hogy az uniós forrásokból a 
párhuzamos finanszírozás történjen.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Fontos a program hatását 
maximalizálni a köz- és magánszféra 
pénzügyi forrásainak mobilizálásával, 
egyesítésével és megtöbbszörözésével.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A programnak biztosítania kell az 
uniós költségvetést igénybe vevő innovatív 
finanszírozási eszközök és 
mechanizmusok esetében a lehető 
legnagyobb mértékű átláthatóságot, 
elszámoltathatóságot és demokratikus 
ellenőrzést, különösen ami az uniós 
célkitűzésekhez való várt és elért 
hozzájárulásukat illeti.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Fontos gondoskodni a program 
pénzgazdálkodásának hatékony voltáról, 
valamint minél hatékonyabb és 
felhasználóbarát módon történő 
végrehajtásáról, emellett biztosítani kell a 
jogbiztonságot és valamennyi 
résztvevőnek az eszközhöz való 
hozzáférését is.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A program végrehajtását az 
eredmények és a hatások értékelésére 
szolgáló kulcsfontosságú mutatószámok 
segítségével évente ellenőrizni kell. A 
mutatószámoknak – többek között a 
vonatkozó kiindulási alapértékeknek –
kell képezniük a minimális alapot annak 
értékelésére, hogy az eszköz célkitűzései 
milyen mértékben teljesültek.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet a 2014. január 1-től 2020. 
december 31-ig tartó időszakra létrehoz 
egy programot a vállalkozások 
versenyképességének javítását célzó uniós
intézkedésekről, külön hangsúlyt fektetve a 
kis- és középvállalkozásokra (kkv-k) (a 
továbbiakban: a program).

E rendelet programot hoz létre a 2014. 
január 1-től 2020. december 31-ig tartó 
időszakra a vállalkozások 
versenyképességének javítását célzó uniós
intézkedésekre, külön hangsúlyt fektetve
az önfoglalkoztatókra, a mikro-, kis-, 
kézműipari és középvállalkozásokra (kkv-
k) (a továbbiakban: a program).

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az újonnan létrehozott kkv-k és a már 
létező kkv-k száma közötti különbség,
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A vállalkozókedv ösztönzése többek 
között konkrét célcsoportok körében;

b) A vállalkozókedv ösztönzése többek 
között konkrét célcsoportok körében, 
különösen a fiatal vállalkozók körében;

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg 2,522 milliárd euró, 
amely összegből mintegy 1,4 milliárd euró
pénzügyi eszközökre van elkülönítve.

(1) Az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság között a költségvetési 
kérdésekben történő együttműködésről és 
a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló xxx/201z. 
intézményközi megállapodás 17. pontja 
értelmében a program végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg annak teljes 
időtartamára a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret felső 
határainak [...] %-a, amely összeg mintegy
60%-a pénzügyi eszközökre van 
elkülönítve. Az éves költségvetési eljárás 
során ez az összeg jelenti a költségvetési 
hatóság számára az elsődleges referenciát.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A pénzügyi eszközökre az (1) 
bekezdés szerint elkülönített összeg 
tájékoztató jellegű a költségvetési hatóság 
előjogainak sérelme nélkül. A II. 
mellékletben foglalt különböző pénzügyi 
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eszközök végrehajtása során elért 
eredmények függvényében az összeg az 
éves költségvetési eljárás keretében felfelé 
vagy lefelé módosítható.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Létre kell hozni a vállalkozói készségek és 
magatartások fejlesztését célzó „Erasmus 
fiatal vállalkozóknak” programot.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság támogathatja, különösen a 
potenciális és az új vállalkozók körében, a 
vállalkozói képzés, készségek és 
magatartások kialakítását célzó tagállami 
intézkedéseket.

(3) A Bizottság támogathatja, különösen az 
oktatás és a képzés terén, valamint a
potenciális és az új vállalkozók körében a 
vállalkozói képzés, készségek, 
gondolkodásmód és magatartások 
kialakítását célzó tagállami intézkedéseket.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A(z) XXXX/2012/EU [az új 
költségvetési rendelet] 18. cikke (4) 
bekezdésével összhangban, egy adott 
pénzügyi eszköz által generált bevételeket 
és visszafizetéseket ugyanahhoz a 
pénzügyi eszközhöz kell rendelni. A 2007 
és 2013 közötti időszakra vonatkozó 

(4) A(z) XXXX/2012/EU [az új 
költségvetési rendelet] 18. cikke (3) 
bekezdésének h) pontjával összhangban, 
egy adott pénzügyi eszköz által generált 
bevételeket és visszafizetéseket 
ugyanahhoz a pénzügyi eszközhöz kell 
rendelni. A 2007 és 2013 közötti időszakra 
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többéves pénzügyi keretben már 
létrehozott pénzügyi eszközök esetében az 
adott időszakban elkezdett tevékenységek 
által generált bevételeket és 
visszafizetéseket a 2014 és 2020 közötti 
időszak pénzügyi eszközéhez rendelik 
hozzá.

vonatkozó többéves pénzügyi keretben már 
létrehozott pénzügyi eszközök esetében az 
adott időszakban elkezdett tevékenységek 
által generált bevételeket és 
visszafizetéseket a 2014 és 2020 közötti 
időszak pénzügyi eszközéhez rendelik 
hozzá.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – „A hitelgarancia-eszköz (LGF)” szakasz – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az értékpapírosított portfolióban lévő 
kölcsönök kivételével az LGF legfeljebb
150.000 eurós és legalább 12 hónapos 
futamidejű kölcsönöket fedez. Az LGF-et 
úgy kell kialakítani, hogy adatokat 
szolgáltasson a támogatott innovatív kkv-
kről, mind a számukat, mind a kölcsönök 
nagyságát illetően.

3. Az értékpapírosított portfolióban lévő 
kölcsönök kivételével az LGF legfeljebb
250 000 eurós és legalább 12 hónapos 
futamidejű kölcsönöket fedez. Egy 
vállalkozás átadásának finanszírozása 
esetén e kölcsön összege akár 1 000 000 
euróra is rúghat. Az LGF-et úgy kell 
kialakítani, hogy adatokat szolgáltasson
külön a vállalkozások beindításáról, a 
vállalkozások átadásáról, a meglévő 
vállalatok bővítéséről és a támogatott 
innovatív kkv-kről, mind a számukat, mind 
a kölcsönök nagyságát illetően
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