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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözi a Bizottság által a 2014–2020-as időszakra javasolt COSME programot, 
melynek célja az uniós vállalkozások versenyképességének és fenntarthatóságának 
megerősítése, az Európa 2020 stratégia végrehajtásának támogatása, valamint az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó célkitűzés eléréséhez való hozzájárulás. Az 
előadó úgy véli, hogy a programnak valóban az uniós vállalkozások, különösen a kkv-k 
versenyképességének és növekedésének ösztönzésére kellene összpontosítania. Célul kell 
kitűznie továbbá a pénzeszközökhöz való hozzáférés megkönnyítését és a vállalkozó szellem 
erősítését, többek között az olyan célcsoportok, mint a fiatalok és a nők körében. További 
kulcsfontosságú célkitűzés a piacra jutás megkönnyítése elsősorban uniós, de globális szinten 
is.

Az előadó úgy véli, hogy az önfoglalkoztatás és a vállalkozások fejlesztése uniós szinten a 
növekedés és a munkahelyteremtés jelentős forrása lehet. Ezért javítani kell a vállalkozók, 
különösen a kkv-k, valamint a vállalkozni kívánó polgárok számára biztosított feltételeket. E 
vélemény kidolgozása során az előadó néhány olyan kulcsfontosságú területre összpontosított, 
amely segítheti e célkitűzés megvalósítását:

 új, versenyképes üzleti modellek, valamint a kkv-k közötti együttműködés 
előmozdítása új értékláncok mentén és új piacokon;

 a kkv-k pénzeszközökhöz való hozzáférésének javítása a növekedési és az indulási 
szakaszban;

 az időigényes korlátozások csökkentése és egyszerűsítése a kkv-k számára;

 a COSME programmal és a kkv-knak nyújtott finanszírozással kapcsolatos 
tájékoztatás előmozdítása annak érdekében, hogy a kkv-k ismerjék a rendelkezésükre 
álló pénzügyi lehetőségeket;

 az Enterprise Europe Network finanszírozása elsősorban azon uniós programok 
meghatározása érdekében, amelyek javíthatják az egységes piacon működő 
vállalkozások versenyképességét és növekedését;

 a kkv-k támogatása többek között a kiemelten kezelt harmadik országokban a piacra 
történő belépés előtt álló akadályokkal, az üzleti lehetőségekkel, a szabványokkal és a 
szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos kérdésekről szóló tanácsok és információk 
nyújtása révén;

 a digitális szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás előmozdítása;

 nyomon követési rendszert kell felállítani annak biztosítására, hogy a bankok a 
pénzeszközöket és a garanciákat a kkv-knak nyújtott kölcsönök növelésére fordítsák.

Az előadó úgy véli, hogy az Európai Uniónak nem kellene megkettőznie azokat az 
intézkedéseket, amelyeket a tagállamok már meghoztak. Ezért türelmetlenül várja a Bizottság 
által jelenleg végzett felmérés eredményeit. Alapvető fontosságú, hogy a COSME hozzáadott 
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értéket teremtsen, valamint hogy a programra költött pénzt növekedésserkentő intézkedésekre 
fordítsák.

A támogató intézkedések és az egyszerűsítés kapcsán az előadó hangsúlyozza az intelligens 
szabályozás értékét, ideértve a már meglévő jogszabályok alkalmasságának ellenőrzését, 
valamint a vállalkozások versenyképessége és növekedése szempontjából kiemelt jelentőségű 
uniós intézkedésekre irányuló hatásvizsgálatokat is. A vállalkozások felszabadítása és szükség 
esetén a növekedés elősegítése érdekében jogszabályokat kell egyszerűsíteni vagy 
visszavonni, és a jövőbeli jogszabályokban a kkv-kra háruló terheket a minimálisra kell 
csökkenteni.

Az előadó egyetért a Bizottság azon megközelítésével, mely szerint a mikrovállalkozásokat 
fel kell menteni az uniós jogszabályok hatálya alól, hacsak ennek az ellenkezője nem 
indokolt. A terhek csökkentése érdekében kulcsfontosságú a kkv-tesztek alkalmazásának 
ösztönzése és a versenyképességre gyakorolt hatások vizsgálata, melyet a tagállamoknak kell 
elvégezniük.

Az előadónak kétségei vannak afelől, hogy az idegenforgalmi ágazatot kiemelten kell-e 
kezelni, miközben egyéb szektorokat – például a növekedés szempontjából rendkívül jelentős 
közbeszerzési és szolgáltatási ágazatot – nem. Az előadó úgy véli, hogy elengedhetetlen a 
COSME értékelése – ideértve többek között a munkahelyteremtésre és a növekedésre 
gyakorolt hatásait is –, annak nyomon követése érdekében, hogy a program célkitűzései 
mennyire valósultak meg.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2010 márciusában 
elfogadta az „Európa 2020 – Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című közleményt (a 
továbbiakban: az Európa 2020 stratégia). A 
közleményt az Európai Tanács 2010 
júniusában jóváhagyta. Az Európa 2020 
stratégia választ ad a gazdasági válságra, és 

(1) A Bizottság 2010 márciusában 
elfogadta az „Európa 2020 – Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című közleményt (a 
továbbiakban: az Európa 2020 stratégia). A 
közleményt az Európai Tanács 2010 
júniusában jóváhagyta. Az Európa 2020 
stratégia választ ad a gazdasági válságra, és 
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célja Európa felkészítése a következő 
évtizedre. A stratégia öt, 2020-ig 
teljesítendő ambiciózus célkitűzést 
fogalmaz meg az éghajlatra és energiára, a 
foglalkoztatásra, az innovációra, az 
oktatásra és a társadalmi befogadásra 
vonatkozóan, valamint az Európa 
dinamikusabbá és versenyképesebbé tételét 
célzó kulcsfontosságú eszközöket határoz 
meg. Ezenkívül hangsúlyozza az európai 
gazdasági növekedés megerősítése mellett 
a nagyfokú foglalkoztatás, a kis szén-
dioxid-kibocsátású, erőforrás- és 
energiahatékony gazdaság és a társadalmi 
kohézió fontosságát is.

célja Európa felkészítése a következő 
évtizedre. A stratégia öt, 2020-ig 
teljesítendő ambiciózus célkitűzést 
fogalmaz meg az éghajlatra és energiára, a 
foglalkoztatásra, az innovációra, az 
oktatásra és a társadalmi befogadásra 
vonatkozóan, valamint az Európa 
dinamikusabbá és versenyképesebbé tételét 
célzó kulcsfontosságú eszközöket határoz 
meg. Ezenkívül hangsúlyozza az európai 
gazdasági növekedés megerősítése mellett 
a nagyfokú foglalkoztatás, a kis szén-
dioxid-kibocsátású, erőforrás- és 
energiahatékony gazdaság és a társadalmi 
kohézió fontosságát is, például a kkv-kon 
keresztül, amelyeknek fontos szerepük van 
e célkitűzések elérésében.

Indokolás

A kkv-knak az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérésében betöltött fontos szerepét az is 
tükrözi, hogy a hét kiemelt kezdeményezésből hat megemlíti őket. Következésképpen a 
program ismertetésében hangsúlyozni kell a kkv-k szerepét.

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
vállalkozások központi szerepet töltsenek 
be az európai gazdasági növekedésben, a 
Bizottság 2010 októberében elfogadta az
„Integrált iparpolitika a globalizáció 
korában – a versenyképesség és 
fenntarthatóság középpontba állítása” című 
közleményt12, amelyet az Európai Tanács 
2010. decemberi ülésén jóváhagyott. Ez az 
Európa 2020 stratégia egyik kiemelt 
kezdeményezése. A közlemény 
meghatározza azt a stratégiát, amelynek 
célja a növekedés és a munkahelyteremtés 
ösztönzése az erős, diverzifikált és 
versenyképes európai ipari bázis 
támogatásának fenntartásával, amit 
elsősorban a vállalkozások működésének 

(2) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
vállalkozások központi szerepet töltsenek 
be a kiemelt prioritást jelentő európai 
gazdasági növekedésben, a Bizottság 2010 
októberében elfogadta az „Integrált 
iparpolitika a globalizáció korában – a 
versenyképesség és fenntarthatóság 
középpontba állítása” című közleményt12, 
amelyet az Európai Tanács 2010. 
decemberi ülésén jóváhagyott. Ez az 
Európa 2020 stratégia egyik kiemelt 
kezdeményezése. A közlemény 
meghatározza azt a stratégiát, amelynek 
célja a növekedés és a munkahelyteremtés 
ösztönzése az erős, diverzifikált és 
versenyképes európai ipari bázis 
támogatásának fenntartásával, amit 



PE488.046v02-00 6/28 AD\907808HU.doc

HU

keretfeltételei javításával, valamint az 
egységes piac számos aspektusának, így 
többek között a üzletviteli szolgáltatások 
megerősítésével lehet elérni.

elsősorban a vállalkozások működésének 
keretfeltételei javításával, valamint az 
egységes piac számos aspektusának, így 
többek között az üzletviteli szolgáltatások 
megerősítésével lehet elérni.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az egységes piac hiányosságai, 
töredezettsége és a szükségtelen 
bürokrácia akadályozza a polgárokat, 
fogyasztókat és vállalkozásokat, 
különösen a kkv-kat, hogy teljes 
mértékben kiaknázzák annak előnyeit. 
Sok kkv-k például folyamatos 
nehézségekkel szembesül, amikor 
határokon átnyúlóan próbál kereskedni. 
Ezért a végrehajtási, jogalkotási és 
tájékoztatási hiányosságok kezelése 
érdekében sürgős szükség van a Bizottság, 
az Európai Parlament és a tagállamok 
összehangolt erőfeszítésére. Az 
arányosság elvével összhangban a 
Bizottságnak és a tagállamoknak együtt 
kell működniük a kkv-kra háruló túlzott 
adminisztratív, pénzügyi és szabályozási 
terhek csökkentése érdekében is.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az uniós vállalkozások, különösen a 
kkv-k versenyképessége és 
fenntarthatósága javításának, a tudásalapú 
társadalom előmozdításának és a 
kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen 
alapuló fejlődésnek az elősegítése 

(6) Az uniós vállalkozások, különösen a 
kkv-k versenyképessége és 
fenntarthatósága javításának, a tudásalapú 
társadalom előmozdításának és a 
kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen 
alapuló fejlődésnek az elősegítése 
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érdekében létre kell hozni egy, a 
vállalkozások versenyképességét és a kkv-
kat segítő programot (a továbbiakban: a 
program).

érdekében létre kell hozni egy, a 
vállalkozások versenyképességét és a kkv-
kat segítő programot (a továbbiakban: a 
program). A programnak kifejezetten 
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a 
kkv-k, különösen a kisvállalkozások és a 
mikrovállalkozások számára anélkül, 
hogy tagállami szinten egymást átfedő 
programok alakulnának ki.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Unió versenyképességi 
politikájának célja, hogy létrehozza azokat 
az intézményi és szakpolitikai kereteket, 
amelyek megteremtik a vállalkozások 
fenntartható növekedéséhez szükséges 
feltételeket. A jobb termelékenység fő 
forrása a fenntartható bevételnövekedés, 
ami viszont hozzájárul az életszínvonal 
emelkedéséhez is. A versenyképesség azon 
is múlik, hogy a vállalatok képesek-e teljes 
mértékben kihasználni a lehetőségeket, 
például az európai egységes piacot. Ez 
különösen fontos a kkv-k számára, 
amelyek az Unióban működő 
vállalkozások 99 %-át, a magánszférában a 
meglévő munkahelyek kétharmadát, 
valamint az újonnan létrehozott állások 
80 %-át adják, valamint az uniós 
vállalkozások által előállított teljes 
hozzáadott érték több mint felét biztosítják.
A kkv-k a gazdasági növekedés, a 
foglalkozatás és a társadalmi integráció fő 
mozgatórugói közé tartoznak.

(8) Az Unió versenyképességi 
politikájának célja, hogy létrehozza azokat 
az intézményi és szakpolitikai kereteket, 
amelyek megteremtik a vállalkozások
létrehozásához és fenntartható 
növekedéséhez szükséges feltételeket. A 
jobb termelékenység fő forrása a 
fenntartható bevételnövekedés, ami viszont 
hozzájárul az életszínvonal emelkedéséhez 
is. A versenyképesség azon is múlik, hogy 
a vállalatok képesek-e teljes mértékben 
kihasználni a lehetőségeket, például az 
európai egységes piacot. Ez különösen 
fontos a kkv-k számára, amelyek az 
Unióban működő vállalkozások 99 %-át, a 
magánszférában a meglévő munkahelyek
kétharmadát, valamint az újonnan 
létrehozott állások 80 %-át adják, valamint 
az uniós vállalkozások által előállított teljes 
hozzáadott érték több mint felét biztosítják.
A kkv-k a gazdasági növekedés, a 
foglalkozatás és a társadalmi integráció fő 
mozgatórugói közé tartoznak.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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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 és a kézműipari 
tevékenységet folytató vállalkozásokra.
Figyelmet kell fordítani a célcsoportok, 
például a fiatal vállalkozók, az új és 
lehetséges vállalkozók, és a vállalkozó nők
sajátos jellemzőire. Célzott tájékoztatást 
kell nyújtani a specifikus csoportoknak, 
például a migránsoknak és a fogyatékkal
élőknek. A programnak ösztönöznie kell az 
idősebb állampolgárokat is arra, hogy 
vállalkozásba kezdjenek, illetve 
vállalkozók maradjanak, valamint elő kell 
mozdítania a vállalkozások átadását, a 
hasznosító vállalkozásokat és azt, hogy a 
vállalkozók kaphassanak második esélyt.

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 

(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, a meglévők növekedésére, 
valamint a tulajdonjog-átruházás vagy a 
nemzedékek közötti átadás sikerére. Az 
Unió számára a javasolt pénzügyi eszközök 
hozzáadott értékét többek között a 
kockázati tőke egységes piacának 
megerősítése és egy egyszerűsített és 
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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.

átláthatóbb páneurópai kkv-finanszírozási 
piac kialakítása jelenti. Az uniós 
intézkedéseknek és programoknak 
összhangban kell állniuk a tagállamok 
által a kkv-kkal kapcsolatban használt 
pénzügyi eszközökkel, és ki kell 
egészíteniük azokat. Az intézkedések 
végrehajtásával megbízott szervezeteknek 
addicionalitást kell biztosítaniuk, és el kell 
kerülni, hogy az uniós forrásokból a 
párhuzamos finanszírozás történjen.

Indokolás

A vállalkozások átadási feltételeinek biztosítása rendkívül fontos elem a finanszírozás 
elérhetőségének biztosításában. Az egyik legfontosabb vállalkozáspolitikai kihívás a tőke 
elérhetősége a tulajdonjog megváltozásakor.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A vállalkozástámogatás egyablakos 
rendszerével az Enterprise Europe
Network igazolta a hozzáadott értékét az 
európai kkv-k számára azzal, hogy
segítette a vállalkozásokat
versenyképességük javításában, valamint 
az egységes piacon belüli és azon kívüli 
üzleti lehetőségek feltárásában. A 
módszertanok és munkamódszerek 
hatékonyabbá tételét, a 
vállalkozástámogatási szolgáltatások 
európai dimenzióba helyezését csak uniós 
szinten lehet megvalósítani. A hálózat 
különösen segítette a kkv-kat abban, hogy 
együttműködési és technológiaátadási 
partnereket találjanak, valamint tanácsot 
kapjanak a finanszírozási forrásokkal, a 
szellemi tulajdonnal, és az 
ökoinnovációval és fenntartható
termeléssel kapcsolatos kérdésekben. A 
hálózat visszajelzéseket gyűjt az uniós jogi 
szabályozás és a szabványok tekintetében 
is. Páratlan szaktudása különösen fontos az 

(13) Az Enterprise Europe Networknek 
továbbra is hozzáadott értéket kell 
képviselnie az európai kkv-k számára oly 
módon, hogy meghatározza a megfelelő 
uniós vállalkozástámogatási programokat 
és szolgáltatásokat versenyképességük
javítása, valamint az egységes piacon 
belüli és azon kívüli üzleti lehetőségek
feltárása érdekében. A módszertanok és 
munkamódszerek hatékonyabbá tételét, a 
vállalkozástámogatási szolgáltatások 
európai dimenzióba helyezését csak uniós 
szinten lehet megvalósítani. A hálózat 
különösen segíti a kkv-kat abban, hogy 
együttműködési és technológiaátadási 
partnereket találjanak, valamint tanácsot 
kapjanak az uniós finanszírozási 
forrásokkal, a szellemi tulajdonnal,
valamint az ökoinnovációt és fenntartható
termelést ösztönző uniós programokkal
kapcsolatos kérdésekben. A hálózat 
visszajelzéseket gyűjt az uniós jogi 
szabályozás és a szabványok tekintetében 
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információs aszimmetria leküzdésében és a 
határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos 
tranzakciós költségek mérséklésében.

is, és sikeresen ösztönzi a kkv-k részvételét 
az uniós finanszírozási programokban, 
például a hetedik keretprogramban.
Páratlan szaktudása különösen fontos az 
információs aszimmetria leküzdésében és a 
határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos 
tranzakciós költségek mérséklésében. A 
hálózatot lehetőség szerint tovább kell 
optimalizálni a nemzeti kapcsolattartási 
pontokhoz fűződő jobb kapcsolatokon és a 
tagállamokban az arculat javításán 
keresztül.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az ezen a területen folytatott 
tevékenységek egyenlő versenyfeltételeket 
teremthetnek a kkv-k számára, amikor a 
székhely szerinti országukon kívül 
terveznek üzleti tevékenységet kezdeni. E 
tevékenységek felölelhetik többek között a 
szellemi tulajdonjogokkal és a műszaki 
szabványokkal kapcsolatos tájékoztatást.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az európai vállalkozások, elsősorban 
a kkv-k versenyképességének javítása 
érdekében a tagállamoknak és a 
Bizottságnak kedvező üzleti környezetet 
kell teremteniük. Külön figyelmet kell 
fordítani a kkv-k érdekeire és azokra az 
ágazatokra, amelyekben a legaktívabbak.
Uniós szintű kezdeményezésekre van 
szükség ahhoz, hogy egyenlő 
versenyfeltételeket lehessen biztosítani a 

(15) Az európai vállalkozások, elsősorban 
a kkv-k versenyképességének javítása 
érdekében a tagállamoknak és a 
Bizottságnak a jogszabályi terhek 
csökkentése révén kedvező üzleti 
környezetet kell teremteniük. Külön 
figyelmet kell fordítani a kkv-k érdekeire.
Uniós szintű kezdeményezésekre van 
szükség ahhoz, hogy egyenlő 
versenyfeltételeket lehessen biztosítani a 
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kkv-k számára, illetve ahhoz, hogy európai 
szinten meg lehessen osztani az 
információkat és a tudást.

kkv-k számára, hogy európai szinten meg 
lehessen osztani az információkat és a 
tudást, továbbá hogy támogassák egy 
európai hozzáadott értékkel rendelkező 
közös uniós kkv-politika kialakítását. E 
területen a digitális szolgáltatások 
különösen költséghatékonyak lehetnek.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Azzal, ha a Bizottság és a 
tagállamok megfelelően végrehajtanák, 
érvényesítenék és nyomon követnék a 
fogyasztói jogvitákra vonatkozó alternatív 
vitarendezést, a jogviták rendezése 
gyorsabb, olcsóbb és kevésbé bürokratikus 
lenne mind a fogyasztók, mind pedig a 
kereskedők számára, és így ösztönözné a 
kkv-kat, hogy teljesebb körben vegyenek 
részt az egységes piacban, továbbá 
növelné versenyképességüket.

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A versenyképességet befolyásoló 
másik tényező a viszonylag gyenge 
vállalkozókedv az Unióban. Az uniós 
polgároknak csupán 45 %-a (és a nők 
kevesebb mint 40 %-a) szeretne önálló 
vállalkozó lenni, szemben az Egyesült 
Államokban mért 55 %-kal és a Kínában 
mért 71 %-kal. A demonstráció és az 
ösztönző hatások, például az európai 
vállalkozói díjak és a konferenciák,
valamint a koherenciát és 
összehangoltságot fokozó intézkedések, 
így az összehasonlító elemzések és a 

(16) A versenyképességet befolyásoló 
másik tényező a viszonylag gyenge 
vállalkozókedv az Unióban. Az uniós 
polgároknak csupán 45 %-a (és a nők 
kevesebb mint 40 %-a) szeretne önálló 
vállalkozó lenni, szemben az Egyesült 
Államokban mért 55 %-kal és a Kínában 
mért 71 %-kal. A demonstráció és az 
ösztönző hatások, valamint a koherenciát 
és összehangoltságot fokozó intézkedések, 
így az összehasonlító elemzések és a 
legjobb gyakorlatok megosztása nagy 
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legjobb gyakorlatok megosztása nagy 
európai hozzáadott értéket teremtenek.

európai hozzáadott értéket teremtenek.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A kkv-k az ajánlati felhívások túlzott 
bürokratikus terhei miatt gyakran 
akadályoztatva vannak a közbeszerzési 
piacokra való belépésben. A Bizottságnak 
és a tagállamoknak egyszerűsíteniük kell 
ezeket a követelményeket a 
versenyképesség fellendítése és a kkv-k 
számára az egyenlő versenyfeltételek 
megteremtése érdekében.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A globális verseny, a demográfiai 
változások, a szűkülő erőforrások és a 
megjelenő társadalmi tendenciák 
kihívásokat és lehetőségeket teremtenek 
néhány ágazat számára. Például a globális 
kihívásokkal szembenéző és a kkv-k nagy
arányával jellemzett, tervezésen alapuló 
ágazatoknak kell alkalmazkodniuk, hogy 
kihasználhassák azokat az előnyöket, 
illetve azokat a lehetőségeket, amelyeket a
személyre szabott, inkluzív termékek iránti 
nagyfokú kereslet jelent. Mivel ezek a 
kihívások az ezekben az ágazatokban 
működő összes uniós kkv-ra vonatkoznak, 
összehangolt uniós erőfeszítésre van 
szükség.

(17) A globális verseny, a demográfiai 
változások, a természeti erőforrások
korlátozott jellege és a megjelenő 
társadalmi tendenciák kihívásokat és 
lehetőségeket teremtenek sok olyan ágazat 
számára, amely globális kihívásokkal
szembesül, és amelyet a kkv-k nagy
aránya jellemez. Például a tervezésen 
alapuló ágazatoknak alkalmazkodniuk kell 
annak érdekében, hogy kihasználhassák a 
személyre szabott, inkluzív termékek iránti 
nagyfokú kereslet kiaknázatlan 
lehetőségeit. A tervezésen alapuló 
fogyasztási cikkek fontos gazdasági 
ágazatot jelentenek az Unióban, 
vállalkozásai pedig jelentős mértékben 
hozzájárulnak a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz. Mivel ezek a kihívások 
az ezekben az ágazatokban működő összes 
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uniós kkv-ra vonatkoznak, összehangolt 
uniós erőfeszítésre van szükség a további
növekedéshez.

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Amint azt a Bizottság 2010. június 30-
i, „Európa, a világ első számú turisztikai 
célpontja – az európai turizmus új politikai 
kerete” című – az Európai Tanács 2010. 
októberi következtetéseiben jóváhagyott –
közleményében, megállapította, az 
idegenforgalom az Unió gazdaságának 
fontos ágazata. Ennek az ágazatnak a 
vállalkozásai lényeges mértékben
hozzájárul az Unió bruttó hazai termékéhez
(GDP) és a munkahelyteremtéshez, és 
jelentős potenciállal rendelkeznek a 
vállalkozói tevékenység fejlesztéséhez, 
mivel azt főként kkv-k végzik. A 
Lisszaboni Szerződés elismeri az 
idegenforgalom jelentőségét és ismerteti 
az ezen a területen meglévő specifikus 
uniós kompetenciákat, amelyek kiegészítik 
a tagállamok intézkedéseit. Az uniós
szintű idegenforgalmi kezdeményezés
egyértelmű hozzáadott értéket jelent, 
elsősorban az adatszolgáltatás és elemzés, 
a nemzetközi promóciós stratégiák 
kidolgozása és a legjobb gyakorlatok 
megosztása tekintetében.

(18) Amint azt a Bizottság 2010. június 30-
i, „Európa, a világ első számú turisztikai 
célpontja – az európai turizmus új politikai 
kerete” című – az Európai Tanács 2010. 
októberi következtetéseiben jóváhagyott –
közleményében, megállapította, az 
idegenforgalom az Unió gazdaságának 
fontos ágazata. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés ismerteti az 
Unió konkrét hatásköreit e területen. 
Ennek az ágazatnak a vállalkozásai 
lényeges mértékben hozzájárulnak az Unió 
bruttó hazai termékéhez (GDP) és a 
munkahelyteremtéshez, és jelentős 
potenciállal rendelkeznek a vállalkozói 
tevékenység fejlesztéséhez, mivel azt – az 
üzleti ágazatok többségéhez hasonlóan –
főként kkv-k végzik. A programnak 
támogatnia kell az idegenforgalmi ágazat 
kezdeményeseit, amennyiben uniós szinten
egyértelmű hozzáadott érték állapítható 
meg.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A programnak tartalmaznia kell a 
célkitűzésekhez rendelt intézkedéseket, a 
célkitűzések teljesítéséhez szükséges teljes 

(19) A programnak tartalmaznia kell a 
célkitűzésekhez rendelt intézkedéseket, a 
célkitűzések teljesítéséhez szükséges teljes 
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pénzügyi keretet, különböző típusú 
végrehajtó intézkedéseket, valamint az 
ellenőrzési és értékelési, illetve az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló 
szabályokat.

pénzügyi keretet, különböző típusú 
végrehajtó intézkedéseket, valamint az 
ellenőrzési és értékelési, illetve az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló
átlátható szabályokat.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A programnak ki kell egészítenie más 
uniós programokat úgy, hogy közben 
elismeri, hogy az egyes eszközöknek a 
saját eljárásaik szerint kell működniük.
Ugyanazok a támogatható költségek így 
nem részesülhetnek kétszeres 
finanszírozásban. Az uniós finanszírozás 
lényeges befolyásolását célul kitűző 
versenyképességi és kkv-program szoros 
szinergiákat fog kialakítani a program, más 
uniós programok és a strukturális alapok 
között.

(20) A programnak ki kell egészítenie más 
uniós programokat úgy, hogy közben 
elismeri, hogy az egyes eszközöknek a 
saját eljárásaik szerint kell működniük.
Ugyanazok a támogatható költségek így 
nem részesülhetnek kétszeres 
finanszírozásban. Az uniós finanszírozás 
lényeges befolyásolását célul kitűző 
versenyképességi és kkv-program szoros 
szinergiákat fog kialakítani a program és
más uniós programok, például a Horizont 
2020 és a strukturális alapok között.

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós vállalkozások 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának erősítése, ideértve az 
idegenforgalmi ágazatot is;

a) az uniós vállalkozások – különösen a 
kkv-k – versenyképességének és 
fenntarthatóságának erősítése;

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vállalkozási kultúra támogatása, a kkv- b) a vállalkozó szellem és a vállalkozási 
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k létrehozásának és növekedésének 
elősegítése.

kultúra támogatása, a kkv-k létrehozásának 
és növekedésének elősegítése.

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kkv-k adminisztrációs terheinek
változásai,

c) a kkv-k adminisztrációs és szabályozási
terheinek csökkentése,

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) és a kkv-k fluktuációja. e) és a kkv-k indulása, növekedése és a 
kudarcot valló kkv-k számának 
csökkenése.

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az uniós vállalkozások, ideértve az 
idegenforgalmi ágazatot is, 
versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükséges 
keretfeltételek javítása;

a) Az uniós vállalkozások, különösen a 
kkv-k versenyképességéhez, 
növekedéséhez, nemzetközi 
tevékenységeinek előmozdításához és 
fenntarthatóságához szükséges 
keretfeltételek javítása, ideértve a 
szolgáltatási és az idegenforgalmi 
ágazatot, a közbeszerzést és az új 
vállalkozásokat is;

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A vállalkozókedv ösztönzése többek 
között konkrét célcsoportok körében;

b) A vállalkozó kedv ösztönzése többek 
között konkrét célcsoportok, például a 
fiatalok és a nők körében;

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kkv-k forráshoz jutásának javítása 
tőke- és hitelfinanszírozás formájában;

c) a kkv-k forráshoz jutásának javítása 
tőke- és hitelfinanszírozás, különösen 
kockázati tőke formájában;

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Az uniós és a globális piacokhoz való 
hozzáférés javítása.

d) Elsősorban az uniós, továbbá a globális 
piacokhoz való hozzáférés javítása.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vállalkozások versenyképességet és a 
fenntarthatóságot – ideértve a katasztrófák 
hatásaival szembeni ellenállóképességet is 
– érintő szakpolitikák tervezésének, 
végrehajtásának és értékelésének javítását, 
valamint a megfelelő infrastruktúrák, 
világszínvonalú klaszterek és üzleti 
hálózatok, keretfeltételek fejlesztését és 
fenntartható termékek, szolgáltatások és 
technológiák kifejlesztését biztosító 
intézkedések;

a) a vállalkozások versenyképességet és a 
fenntarthatóságot – ideértve a katasztrófák 
hatásaival szembeni ellenálló képességet is 
– érintő szakpolitikák tervezésének, 
végrehajtásának és értékelésének javítását, 
valamint a megfelelő infrastruktúrák, 
világszínvonalú klaszterek és üzleti 
hálózatok, keretfeltételek fejlesztésével 
kapcsolatos bevált gyakorlatok 
megosztásának és fenntartható termékek, 
szolgáltatások és technológiák
kifejlesztésének előmozdítását biztosító 
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intézkedések;

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kkv-kkal kapcsolatos szakpolitikák 
kidolgozásának és a döntéshozók közötti 
együttműködés támogatása, külön 
tekintettel arra, hogy a kkv-k könnyebben 
részt vehessenek a programokban és 
intézkedésekben.

c) a kkv-kkal kapcsolatos szakpolitikák 
kidolgozásának és a döntéshozók közötti 
együttműködés támogatása, külön 
tekintettel arra, hogy a kkv-k könnyebben 
részt vehessenek a programokban és 
intézkedésekben, és csökkentsék számukra 
az adminisztratív és a szabályozási 
terheket.

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a kkv-k közbeszerzésekhez való 
hozzáférését előmozdító intézkedések, 
különösen az ajánlattétellel és a 
korszerűsített uniós jogi keret által kínált 
lehetőségekkel kapcsolatos jobb 
tájékoztatáson és iránymutatáson, 
valamint a bevált gyakorlatok cseréjén, 
képzések szervezésén és az ajánlatkérők és 
a kkv-k részvételével tartott eseményeken 
keresztül;

Indokolás

A közpolitikai eszközöket hozzá kell igazítani a kkv-k igényeihez. Ehhez fel kell használni a 
bevált gyakorlatok kódexét, amely iránymutatást ad az ajánlatkérőknek, hogy miként 
alkalmazhatják a közbeszerzési keretet a kkv-k közbeszerzési eljárásokban való részvételét 
elősegítő módon. A kisvállalkozói intézkedéscsomag V. elvének („A szakpolitikai eszköztárat 
hozzá kell igazítani a kkv-k szükségleteihez: meg kell könnyíteni a kkv-k részvételét a 
közbeszerzési eljárásokban, és jobban ki kell használni a kkv-k állami támogatásának 
lehetőségeit”) végrehajtása érdekében a COSME programnak a kkv-k közbeszerzésekhez való 
hozzáférését előmozdító intézkedéseket kell finanszíroznia.
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság támogathatja azokat az 
intézkedéseket, amelyek felgyorsítják az 
ágazatok közötti tevékenységeken alapuló 
versenyképes iparágak létrehozását a kkv-k 
nagy számával és az uniós GDP-hez való 
nagyarányú hozzájárulással jellemezhető 
területeken. Az ilyen kezdeményezéseknek 
ösztönözniük kell az új piacok kialakulását, 
valamint az áruk és szolgáltatások 
biztosítását a legversenyképesebb üzleti 
modellek vagy módosított értékláncok 
alapján, Tartalmazniuk kell a 
termelékenység, az erőforrás-hatékonyság, 
a fenntarthatóság és a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás javítását célzó 
kezdeményezéseket.

(3) A Bizottság támogatja azokat az 
intézkedéseket, amelyek felgyorsítják az 
ágazatok közötti tevékenységeken alapuló 
versenyképes iparágak létrehozását a kkv-k 
nagy számával és az uniós GDP-hez való 
nagyarányú hozzájárulással jellemezhető 
területeken. Az ilyen kezdeményezéseknek 
ösztönözniük kell az új, versenyképes 
üzleti modellek elterjedését, a kkv-k 
közötti együttműködést új értékláncok 
mentén, valamint új piacok kialakulását,
és támogatnia kell a továbbfejlesztett 
termékeket és folyamatokat, valamint a 
rugalmas szervezeti struktúrákat. 
Tartalmazhatnak a termelékenység, az 
erőforrás-hatékonyság, a fenntarthatóság és 
a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
javítását célzó kezdeményezéseket. A 
tevékenységek ösztönzik az új üzleti 
modellek elfogadását, valamint ezzel 
kapcsolatban az új termékekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó ötletek 
kereskedelmi hasznosítását. A Bizottság e 
célból ágazatspecifikus tevékenységeket is 
támogathat olyan területeken, ahol magas 
a kkv-k aránya, és amelyek
nagymértékben hozzájárulnak az Unió 
GDP-jéhez, mint amilyen az 
idegenforgalmi ágazat, amennyiben 
megfelelően bizonyítható az uniós szintű 
hozzáadott érték.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság hozzájárul a
vállalkozókedv előmozdításához az annak
fejlődését érintő keretfeltételek javításával.
A Bizottság támogatja a vállalkozások 
fejlődésének és növekedésének kedvező 
üzleti környezet kialakítását.

(1) A Bizottság hozzájárul a vállalkozó 
szellem előmozdításához a vállalkozó kedv
fejlődését érintő keretfeltételek javításával.
A Bizottság támogatja a vállalkozások, 
indításának, fejlődésének, átadásának,
növekedésének és a vállalkozások 
második esélye megteremtésének kedvező 
üzleti környezet kialakítását.

Indokolás

A kkv-k érzékenyek a gyorsan változó piaci körülményekre, és a források elosztásakor fontos 
egy rugalmassági intézkedés fenntartása.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság támogatja azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a kkv-k 
finanszírozáshoz jutásának javítása az 
indulás és a növekedés szakaszában, és 
amelyek kiegészítik a tagállamok által a 
kkv-kra szánt nemzeti és regionális szintű 
pénzügyi eszközöket. A kiegészítő jelleg 
biztosításához ezeket az intézkedéseket
szorosan koordinálni kell azokkal, 
amelyeket a kohéziós politika keretében és 
tagállami szinten valósítanak meg. Ezek az 
intézkedések a tőke- és a hitelfinanszírozás 
ösztönzését egyaránt megcélozzák.

(1) A Bizottság támogatja azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a kkv-k 
finanszírozáshoz jutásának javítása és az 
időigényes korlátozások csökkentése és 
egyszerűsítése az indulás, a növekedés és 
az átadás szakaszában, anélkül, hogy 
további adminisztratív és szabályozási 
terheket rónának rájuk, és amelyek 
kiegészítik a tagállamok által a kkv-kra 
szánt nemzeti és regionális szintű pénzügyi 
eszközöket. A kiegészítő jelleg 
biztosításához ezeket az intézkedéseket 
szorosan koordinálni kell azokkal, 
amelyeket a kohéziós politika keretében és 
tagállami szinten valósítanak meg. Ezek az 
intézkedések a tőke- és a hitelfinanszírozás 
ösztönzését egyaránt megcélozzák.

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós vállalkozások 
versenyképességének és piacokhoz való 
hozzáférésének további javítása érdekében 
a Bizottság folytatja az Enterprise Europe 
Network támogatását.

(1) Az uniós vállalkozások 
versenyképességének és piacokhoz való 
hozzáférésének további javítása érdekében 
a Bizottság finanszírozást nyújt az 
Enterprise Europe Network számára azon 
uniós programok meghatározására, 
amelyek javíthatják e vállalkozások 
versenyképességét és növekedését, 
különösen az egységes piacon, egyúttal 
elkerülve a tagállamok által tett 
erőfeszítések megkettőzését.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság támogathat olyan 
intézkedéseket, amelyek javítják a kkv-k 
hozzáférését az egységes piachoz, 
beleértve az információszolgáltatást és a 
tudatosság növelését.

(2) A Bizottság támogat olyan 
intézkedéseket, amelyek javítják a kkv-k 
hozzáférését az egységes piachoz, 
beleértve a (többek között digitális 
szolgáltatásokon keresztül folytatott)
információszolgáltatást és a tudatosság 
növelését többek között a határokon 
átnyúló üzleti lehetőségekkel 
kapcsolatban. Ezen intézkedések a 
fennálló jogi és szabályozási korlátok 
felszámolására is irányulhatnak. Az 
intézkedések magukban foglalhatják 
annak biztosítását, hogy az Enterprise 
Europe Network és a Europe Direct 
szolgáltatás kapcsolattartási pontjait 
megfelelő információkkal és szükség 
esetén képzéssel lássák el annak 
érdekében, hogy magas szolgáltatási 
színvonalat nyújtsanak a kkv-k számára, 
továbbá hogy az Enterprise Europe 
Network ezentúl a kkv-knak szóló célzott 
és testre szabott támogatásra 
összpontosítson.
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Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Konkrét intézkedések célozzák a kkv-k 
Unión kívüli piacokhoz való 
hozzáférésének elősegítését, valamint az 
ezeken a piacokon már meglévő támogató 
szolgáltatások erősítését. A program 
segítséget nyújthat a kkv-knak a kiemelten 
kezelt harmadik országokban alkalmazott 
szabványok és szellemitulajdon-jogok 
kérdésében.

(3) Konkrét intézkedések célozzák a kkv-k 
Unión kívüli piacokhoz való 
hozzáférésének elősegítését, valamint az 
ezeken a piacokon már meglévő támogató 
szolgáltatások erősítését. A program 
segítséget, tanácsot és tájékoztatást
nyújthat a kkv-knak többek között a 
kiemelten kezelt harmadik országokban a 
piacra jutás előtt álló akadályok, az üzleti 
lehetőségek, az alkalmazott szabványok és
a szellemitulajdon-jogok kérdésében. Ezek 
az intézkedések kiegészítik, de nem 
kettőzhetik meg a tagállamok által a 
kereskedelem ösztönzése terén folytatott 
alapvető tevékenységeket.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a program végrehajtására 
éves munkaprogramot fogad el a 16. cikk
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban.
Az éves munkaprogramok meghatározzák 
az elérendő célokat, a várható 
eredményeket, a megvalósítás módját és a 
teljes összegüket. tartalmazzák a 
finanszírozandó intézkedések leírását, az 
egyes intézkedésekre elkülönített közelítő 
összegeket és egy indikatív megvalósítási 
ütemtervet, valamint az eredmények és a 
célok elérésének eredményességét nyomon 
követő megfelelő mutatókat. pénzügyi 
támogatások esetében tartalmazzák a 
prioritásokat, az alapvető értékelési 
kritériumokat és a társfinanszírozási arány 

(1) A Bizottság a program végrehajtására 
éves munkaprogramot fogad el a 16. cikk
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban.
Az éves munkaprogramok előzetes 
konzultáció alapján meghatározzák az 
elérendő célokat, a várható eredményeket, 
a megvalósítás módját és a teljes 
összegüket. Tartalmazzák a 
finanszírozandó intézkedések leírását, az 
egyes intézkedésekre elkülönített közelítő 
összegeket és egy indikatív megvalósítási 
ütemtervet, valamint az eredmények és a 
célok elérésének eredményességét nyomon 
követő megfelelő mutatókat. A pénzügyi 
támogatások esetében tartalmazzák a 
prioritásokat, az alapvető értékelési 
kritériumokat és a társfinanszírozási arány 
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felső határát. felső határát.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vállalkozások versenyképessége 
szempontjából különösen fontos uniós 
intézkedések hatásvizsgálata azzal a céllal, 
hogy azonosítsák a hatályos jogi 
szabályozás egyszerűsítést igénylő 
területeit, illetve azokat a területeket, ahol
javaslatokat kell tenni új jogalkotási 
intézkedésekre;

c) a már meglévő jogszabályok 
alkalmasságának ellenőrzése és a
vállalkozások, különösen a kkv-k
versenyképessége és növekedése
szempontjából különösen fontos uniós 
intézkedések hatásvizsgálata azzal a céllal, 
hogy azonosítsák a hatályos jogi 
szabályozás egyszerűsítést vagy 
visszavonást igénylő területeit, illetve hogy 
gondoskodjanak arról, hogy a kkv-kra 
háruló terhek a minimálisra csökkenjenek 
azokon a területeken, ahol új jogalkotási 
intézkedésekre irányuló javaslatokat 
terjesztenek elő;

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vállalkozásokat, a konkrét ágazati 
szakpolitikát és a versenyképességgel 
kapcsolatos intézkedéseket érintő 
jogszabályok értékelése;

d) a vállalkozásokat, és különösen a kkv-
kat, a konkrét ágazati szakpolitikát és a 
versenyképességgel kapcsolatos 
intézkedéseket érintő jogszabályok 
értékelése;

Indokolás

A program ismertetésében következetesen hangsúlyozni kell a kkv-k szerepét.

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság éves nyomon követési 
jelentést készít, amelyben megvizsgálja a 
támogatott intézkedések hatékonyságát és 
eredményességét a pénzügyi végrehajtás, 
az eredmények és – amennyiben 
lehetséges – a hatások szempontjából. A 
jelentés információkat tartalmaz az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kiadások 
összegéről és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos célkitűzések támogatásának 
hatásairól, olyan mértékben, hogy ezeknek 
az információknak az összegyűjtése ne 
jelentsen indokolatlan adminisztrációs 
terhet a kkv-k számára.

(2) A Bizottság éves nyomon követési 
jelentést készít, amelyben megvizsgálja a 
támogatott intézkedések hatékonyságát és 
eredményességét a pénzügyi végrehajtás, 
az eredmények és a hatások szempontjából, 
különös tekintettel a munkahelyteremtésre 
és a növekedésre. A jelentés információkat 
tartalmaz az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kiadások összegéről és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések támogatásának hatásairól, 
olyan mértékben, hogy ezeknek az 
információknak az összegyűjtése ne 
jelentsen indokolatlan adminisztrációs 
terhet a kkv-k számára.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Legkésőbb 2018-ra a Bizottság értékelő 
jelentést készít a program keretében 
támogatott valamennyi intézkedés 
célkitűzéseinek eléréséről az eredmények 
és hatások szintjén, az erőforrások 
felhasználásának hatékonyságáról és a 
létrehozott európai hozzáadott értékről, és 
ennek alapján dönt az intézkedések 
megújításáról, módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelő jelentés 
emellett kiterjed az egyszerűsítés körére, 
belső és külső koherenciájára, arra, hogy a 
célkitűzések továbbra is relevánsak-e, és 
hogy az intézkedések milyen mértékben 
járulnak hozzá az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
kapcsolatos prioritásaihoz. Az értékelés 
figyelembe veszi a korábbi hasonló 
intézkedések hosszú távú hatásai 
felmérésének eredményeit.

(3) Legkésőbb 2018-ra a Bizottság értékelő 
jelentést készít – amelyet minden 
harmadik évben közzé kell tenni – a 
program keretében támogatott valamennyi 
intézkedés célkitűzéseinek eléréséről az 
eredmények és hatások szintjén – különös 
tekintettel a munkahelyteremtésre és a 
gazdasági növekedésre –, az erőforrások 
felhasználásának hatékonyságáról és a 
létrehozott európai hozzáadott értékről, és 
ennek alapján dönt az intézkedések 
megújításáról, módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelő jelentés 
emellett kiterjed az egyszerűsítés körére, 
belső és külső koherenciájára, arra, hogy a 
célkitűzések továbbra is relevánsak-e, és 
hogy az intézkedések milyen mértékben 
járulnak hozzá az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
kapcsolatos prioritásaihoz. Az értékelés 
figyelembe veszi a korábbi hasonló 
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intézkedések hosszú távú hatásai 
felmérésének eredményeit.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Annak érdekében, hogy a 
pénzeszközök valóban eljussanak a kkv-
khoz, nyomon követési rendszert kell 
felállítani annak biztosítására, hogy a 
bankok a pénzeszközöket és a garanciákat 
a kkv-knak nyújtott kölcsönök növelésére 
fordítsák. Ez magában foglalhatja a kkv-
knak kölcsönt nyújtó bankok számára 
kialakított jelentéstételi rendszerek és 
magatartási kódex alkalmazását. A 
nyomon követési rendszer azt is biztosítja, 
hogy ne csak középvállalkozások, hanem 
kis- és mikrovállalkozások is kapjanak 
hiteleket az uniós alapokból.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A programban meghatározott pénzügyi 
eszközök használatának célja a
növekedésorientált kkv-k finanszírozáshoz 
jutásának elősegítése. A pénzügyi 
eszközök egy tőkefinanszírozási eszközt és 
egy hitelgarancia-eszközt tartalmaznak.

(1) A programban meghatározott pénzügyi 
eszközök használatának célja a kkv-k 
finanszírozáshoz jutásának elősegítése az 
indulási, növekedési és átadási 
szakaszban. A pénzügyi eszközök egy 
tőkefinanszírozási eszközt és egy 
hitelgarancia-eszközt tartalmaznak.

Indokolás

A kkv-k érzékenyek a gyorsan változó piaci körülményekre, és a források elosztásakor fontos 
egy rugalmassági intézkedés fenntartása.
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A növekedésorientált kkv-knak szánt 
pénzügyi eszközök adott esetben 
ötvözhetők a tagállamok és irányító 
hatóságaik által a [a(z) XXX/201X/EU 
rendelet [a strukturális alapokról szóló új 
rendelet] 33. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja] szerint létrehozott egyéb pénzügyi 
eszközökkel vagy az Unió által – akár e 
rendelet szerint – finanszírozott 
támogatásokkal.

(2) A kkv-knak szánt pénzügyi eszközök 
adott esetben ötvözhetők a tagállamok és 
irányító hatóságaik által a [a(z) 
XXX/201X/EU rendelet [a strukturális 
alapokról szóló új rendelet] 33. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja] szerint létrehozott 
egyéb pénzügyi eszközökkel vagy az Unió 
által – akár e rendelet szerint –
finanszírozott támogatásokkal.

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 általános célkitűzés – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az uniós vállalkozások 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának erősítése, ideértve az 
idegenforgalmi ágazatot is;

1. Az uniós vállalkozások 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának erősítése 

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 általános célkitűzés – 2 hatásmutató

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kkv-kra háruló adminisztratív terhek
változása (új vállalkozás alapításához 
szükséges napok száma)

A kkv-kra háruló adminisztratív és 
szabályozási terhek csökkenése (új 
vállalkozás alapításához szükséges napok 
száma)

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 konkrét célkitűzés – Kkv-kkal kapcsolatos szakpolitika kidolgozása – 1 
eredménymutató



PE488.046v02-00 26/28 AD\907808HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kkv-tesztet alkalmazó tagállamok száma A kkv-tesztet, valamint a 
versenyképességre gyakorolt hatásokat 
vizsgáló tesztet alkalmazó tagállamok 
száma

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 konkrét célkitűzés – A vállalkozókedv támogatása – 5 középtávú cél 
(eredmény) 2017-ig

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kb. 7 egyszerűsítési intézkedés évente. Legalább 7 egyszerűsítési intézkedés
elfogadása évente.

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az EFG-nek főként olyan alapokat kell 
megcéloznia, amelyek kockázati tőkét és 
köztes finanszírozást, mint például 
alárendelt és osztalékra jogosító 
kölcsönöket biztosítanak terjeszkedési és 
növekedési fázisban lévő 
vállalkozásoknak, különösen azoknak, 
melyek határokon átnyúlóan 
tevékenykednek, ugyanakkor lehetőségük 
van befektetésre a vállalkozás korai 
fázisában, a Horizont 2020 keretprogram 
szerinti kutatási, fejlesztési és innovációs 
tőkefinanszírozási eszközével együttesen.
Ez utóbbi esetben az EFG-ből származó 
befektetés nem haladhatja meg a teljes 
uniós befektetés 20 %-át, kivéve a 
többfokozatú alapokat, ahol az EFG-ből és 
a kutatási, fejlesztési és innovációs 
tőkefinanszírozási eszközéből származó 
finanszírozás arányos alapon történik, az 
alapok befektetési politikájától függően.
Az EFG-nek kerülnie kell a kivásárlási, és 

1. Az EFG-nek főként olyan alapokat kell 
megcéloznia, amelyek kockázati tőkét és 
köztes finanszírozást, mint például 
alárendelt és osztalékra jogosító 
kölcsönöket biztosítanak terjeszkedési és 
növekedési fázisban lévő vállalkozásoknak
(beleértve a terjeszkedési és növekedési 
fázisban lévő innovatív vállalkozásokat), 
különösen azoknak, melyek határokon 
átnyúlóan tevékenykednek, ugyanakkor 
lehetőségük van befektetésre a vállalkozás 
korai fázisában, a Horizont 2020 
keretprogram szerinti kutatási, fejlesztési 
és innovációs tőkefinanszírozási 
eszközével együttesen. Ez utóbbi esetben 
az EFG-ből származó befektetés nem 
haladhatja meg a teljes uniós befektetés 
20 %-át, kivéve a többfokozatú alapokat, 
ahol az EFG-ből és a kutatási, fejlesztési és 
innovációs tőkefinanszírozási eszközéből 
származó finanszírozás arányos alapon 
történik, az alapok befektetési politikájától 
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a megszerzett vállalkozás megszüntetésére 
irányuló kiváltási tőkejuttatást. A 
Bizottság, a változó piaci feltételek 
függvényében módosíthatja a 20 %-os 
küszöbértéket.

függően. Az EFG-nek kerülnie kell a 
kivásárlási, és a megszerzett vállalkozás 
megszüntetésére irányuló kiváltási 
tőkejuttatást. A Bizottság, a változó piaci 
feltételek függvényében módosíthatja a 
20 %-os küszöbértéket.
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