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Módosítás 78
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
Cím 1

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vállalkozások versenyképességét és a 
kis- és középvállalkozásokat segítő 
program (2014–2020) létrehozásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslat (EGT-vonatkozású 
szöveg)

Gazdasági egyensúly az üzleti 
környezetben: a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokat segítő program 
(2014–2020) létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslat (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. pt

Módosítás 79
Inês Cristina Zuber

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 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 

(1) A Bizottság által 2010 márciusában 
„Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés” című közleményében
elfogadott, a főbb vállalkozói szervezetek 
által is határozottan támogatott Európa 
2020 stratégia az Unió legfőbb eszköze 
annak érdekében, hogy ösztönözze a 
közszolgáltatások liberalizációját és 
privatizációját, a munkaerőpiac és a 
bércsökkentések rugalmasabbá és 
alkalmazkodóképesebbé válását, a 
bércsökkentést, valamint a 
társadalombiztosítási rendszerek nagy 
részének – köztük a nyugdíjak és a 
nemzeti egészségügyi rendszerek –
megnyitását a magánszféra előtt. 
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szén-dioxid-kibocsátású, erőforrás- és 
energiahatékony gazdaság és a társadalmi 
kohézió fontosságát is.

Or. pt

Módosítás 80
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A gazdaság legkülönbözőbb 
ágazataiban, például az energia-, 
közlekedési és kommunikációs szektorban 
alkalmazott liberalizációs és privatizációs 
politikák monopóliumok kialakulásához 
és a termelési tényezők költségének 
emelkedéséhez vezettek, valamint súlyos 
következményekkel jártak a mikro-, kis- és 
középvállalkozások (mkkv-k) 
tevékenységére nézve. 

Or. pt

Módosítás 81
Inês Cristina Zuber

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 
érdekében létre kell hozni egy, a 
vállalkozások versenyképességét és a kkv-
kat segítő programot (a továbbiakban: a 

(6) Az unión belüli különböző méretű
vállalkozások közötti gazdasági és 
társadalmi egyensúly létrehozása,
különösen az mkkv-k alapításának, szilárd 
növekedésének és hosszú távú 
fejlődésének, valamint a tudásalapú 
társadalom előmozdításának és a 
kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen 
alapuló fejlődésnek az elősegítése 
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program). érdekében létre kell hozni a „Gazdasági 
egyensúly az üzleti környezetben: a mikro-
, kis- és középvállalkozásokat segítő 
programot” (a továbbiakban: a program). 

Or. pt

Módosítás 82
Amalia Sartori

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 érdekében létre kell hozni egy, 
a vállalkozások versenyképességét és a 
kkv-kat segítő programot (a továbbiakban: 
a program).

(6) Az uniós vállalkozások, különösen a 
kkv-k fenntartható versenyképességének 
megerősítése, a meglévő kkv-k 
támogatása, a vállalkozási kultúra 
ösztönzése, valamint a kkv-k 
létrehozásának és növekedésének az 
elősegítése érdekében létre kell hozni egy, 
a vállalkozások versenyképességét és a 
kkv-kat segítő programot (a továbbiakban: 
a program).

Or. en

Indokolás

A COSME programnak elsősorban a már meglévő kkv-kat kell támogatnia.

Módosítás 83
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(6) (A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.)
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társadalom előmozdításának és a 
kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen 
alapuló fejlődésnek az elősegítése 
érdekében létre kell hozni egy, a 
vállalkozások versenyképességét és a kkv-
kat segítő programot (a továbbiakban: a 
program).

Or. en

Módosítás 84
Konrad Szymański

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 érdekében létre kell hozni egy, 
a vállalkozások versenyképességét és a 
kkv-kat segítő programot (a továbbiakban: 
a program).

(6) Az uniós vállalkozások, különösen a 
kkv-k fenntartható versenyképességének 
megerősítése, a meglévő kkv-k 
támogatása, a vállalkozási kultúra 
ösztönzése, valamint a kkv-k 
létrehozásának és növekedésének az 
elősegítése érdekében létre kell hozni egy, 
a vállalkozások versenyképességét és a 
kkv-kat segítő programot (a továbbiakban: 
a program).

Or. en

Módosítás 85
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Célkitűzéseinek megvalósítása és a 
kisvállalkozói intézkedéscsomag 
végrehajtásának támogatása érdekében a 
2014–2020-ra szóló többéves pénzügyi 
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keret összköltségvetésének legalább 0,5%-
át e program végrehajtására kell 
fordítani.

Or. en

Módosítás 86
Inês Cristina Zuber

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 
fenntartható növekedéséhez szükséges 
feltételeket. E célkitűzést még nem 
sikerült elérni, hanem épp az ellenkezője 
figyelhető meg: a növekedés, az önállóság 
és a fenntartható fejlődés különösen az 
mkkv-k esetében akadályokba ütközik. 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 az európai ipari háttér 
gazdaságilag kiegyensúlyozott kerete adta
lehetőségeket. Ez különösen fontos az 
mkkv-k számára, amelyek az Unióban 
működő vállalkozások több mint 99%-át, a 
magánszférában a meglévő munkahelyek 
kétharmadát, valamint az újonnan 
létrehozott állások több mint 80%-át adják, 
valamint az uniós vállalkozások által 
előállított teljes hozzáadott érték több mint 
felét biztosítják. Az mkkv-k a gazdasági 
növekedés, a foglalkozatás és a társadalmi 
integráció fő mozgatórugói közé tartoznak. 

Or. pt
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Módosítás 87
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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 
fenntartható növekedéséhez szükséges 
feltételeket. A fenntartható 
versenyképesség azt mutatja, hogy a 
vállalkozások képesek elérni és 
fenntartani a gazdasági versenyképességet 
a fenntartható fejlődési célkitűzésekkel 
összhangban. 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.

Or. en

Indokolás

A 3. módosítás (jelentéstervezet) módosítása: az „ipar” szót a „vállalkozások” kifejezés 
váltja fel, mivel ez a kifejezés magában foglalja az összes gazdasági ágazat vállalkozásait.

Módosítás 88
Reinhard Bütikofer



AM\905685HU.doc 9/132 PE491.338v01-00

HU

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
fenntartható növekedéséhez szükséges 
feltételeket. A jobb erőforrás- és 
energiatermelékenység a fenntartható 
bevételnövekedés fő forrása, 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.

Or. en

Módosítás 89
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Bizottság „Út a munkahelyteremtő 
fellendülés felé” című közleményének1

becslése szerint a zöld gazdaság felé tartó 
átmenetet elősegítő politikák – például az 
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erőforrás-hatékonysági, 
energiahatékonysági és éghajlat-változási 
politikák – több mint 9 millió 
munkahelyet hozhatnának létre 2020-ig, 
különösen a kkv-szektorban; a tanulmány 
hangsúlyozza, hogy a munkahelyteremtés 
az ökoiparágakban sok más ágazattól 
eltérően pozitívan alakult a recesszió alatt, 
és az előrejelzések szerint az elkövetkező 
években is szilárd marad; e program 
részét kell képeznie, különösen a kkv-k 
tekintetében, a zöld gazdaság 
foglalkoztatási potenciáljának 
kiaknázását elősegítő uniós szintű 
kezdeményezéseknek.
_______________
1 COM(2012)0173.

Or. en

Módosítás 90
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A versenyképesség az elmúlt években 
került az uniós politikai döntéshozatal 
középpontjába az uniós vállalkozások, 
különösen a kkv-k versenyképességét 
csökkentő piaci, politikai és intézményi 
hiányosságok miatt.

(9) A versenyképesség az elmúlt években 
került az uniós politikai döntéshozatal 
középpontjába az uniós vállalkozások, 
különösen a nagy vállalkozások és 
gazdasági csoportok piaci 
dominanciájával nap mint nap 
szembesülő mkkv-k versenyképességét 
csökkentő piaci és intézményi szakpolitikai
hiányosságok miatt.

Or. pt

Módosítás 91
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A versenyképesség az elmúlt években 
került az uniós politikai döntéshozatal 
középpontjába az uniós vállalkozások, 
különösen a kkv-k versenyképességét 
csökkentő piaci, politikai és intézményi 
hiányosságok miatt.

(9) A versenyképesség az elmúlt években 
került az uniós politikai döntéshozatal 
középpontjába az uniós vállalkozások, 
különösen az indulásukkor még mindig 
túlzott adminisztratív terhekkel 
szembesülni kényszerülő kkv-k 
versenyképességét csökkentő piaci, 
politikai és intézményi hiányosságok miatt.

Or. en

Módosítás 92
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A programnak ezért kezelnie kell 
azokat a piaci hiányosságokat, amelyek 
globálisan érintik az Unió 
versenyképességét főként olyan problémák 
miatt, amelyek rontják a vállalkozások 
versenyképességét a világ többi részén 
működő társaikkal szemben.

(10) A programnak ezért kezelnie kell 
azokat a piaci hiányosságokat, amelyek 
globálisan érintik az Unió 
versenyképességét főként olyan problémák 
miatt, amelyek rontják a vállalkozások 
versenyképességét a világ többi részén 
működő társaikkal szemben, továbbá a 
programnak támogatnia kell az Európa 
2020 stratégia prioritásainak, úgymint az 
innovációnak, a zöld gazdaságnak és a 
fiatal munkaerő toborzásának 
végrehajtását is, valamint alkalmaznia 
kell a kisvállalkozói intézkedéscsomag 
elveit, biztosítania kell a többi európai 
programmal való koordinációt, 
figyelembe kell vennie a kkv-k 
szükségleteit, végül pedig egyszerűsítenie 
és csökkentenie kell a kkv-kat érintő 
adminisztratív terheket.

Or. es
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Módosítás 93
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A programnak ezért kezelnie kell 
azokat a piaci hiányosságokat, amelyek 
globálisan érintik az Unió 
versenyképességét főként olyan problémák 
miatt, amelyek rontják a vállalkozások 
versenyképességét a világ többi részén 
működő társaikkal szemben.

(10) A programnak ezért kezelnie kell 
azokat a piaci hiányosságokat, amelyek 
globálisan érintik az Unió 
versenyképességét főként olyan problémák 
miatt, amelyek rontják a vállalkozások 
versenyképességét a világ többi részén 
működő társaikkal szemben. E problémák 
közé tartoznak az Unió és versenytársai 
közötti, a piacra jutás feltételeit érintő 
viszonosság hiányával kapcsolatos 
elégtelenségek.

Or. fr

Indokolás

Az uniós fellépés célja a viszonosság elve szigorú alkalmazásának biztosítása annak 
érdekében, hogy az európai piachoz való hozzáférés tekintetében tényleges egyenlőség 
valósuljon meg.

Módosítás 94
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A programnak ezért kezelnie kell 
azokat a piaci hiányosságokat, amelyek 
globálisan érintik az Unió 
versenyképességét főként olyan problémák 
miatt, amelyek rontják a vállalkozások 
versenyképességét a világ többi részén 
működő társaikkal szemben.

(10) A programnak ezért kezelnie kell 
azokat a piaci hiányosságokat, amelyek 
globálisan érintik az Unió 
versenyképességét és fenntarthatóságát, 
főként olyan problémák miatt, amelyek 
rontják a vállalkozások versenyképességét 
és megújulási képességét a világ többi 
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részén működő társaikkal szemben.

Or. en

Módosítás 95
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A programnak támogatnia kell az 
adminisztráció egyszerűsítését, valamint a 
kkv-knak az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseihez való alkalmazkodását és az 
összes vonatkozó uniós programhoz való 
hozzáférését.

Or. en

Módosítás 96
Inês Cristina Zuber

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 

(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, ezért 
javasolt, hogy a „kkv” rövidítés helyébe az 
„mkkv” rövidítés lépjen. 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 
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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.

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.

Or. pt

Módosítás 97
Patrizia Toia

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, a szociális,
valamint az összes kapcsolódó 
tevékenységi területen működő 
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.

Or. it
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Módosítás 98
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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. A 
program végrehajtásakor a Bizottságnak
szorosan együtt kell működnie az érdekelt 
felekkel, különösen a kkv-kat képviselő 
szervezetekkel, és a lehető legnagyobb 
mértékig ki kell használnia a meglévő 
szerkezeteket. Külön figyelmet kell szánni 
a mikrovállalkozásokra, a kézműipari 
tevékenységet folytató vállalkozásokra, az 
önfoglalkoztatókra, a 
szabadfoglalkozásúakra és a szociális 
vállalkozásokra. Figyelmet kell fordítani a 
fiatal vállalkozók, az új és lehetséges 
vállalkozók, és a vállalkozó nők sajátos 
jellemzőire és elvárásaira.

Or. en

Indokolás

A COSME program kifejezetten a kkv-kkal foglalkozik. A program célkitűzéseinek eléréséhez 
elengedhetetlen a kkv-kat képviselő szervezetekkel való szorosabb együttműködés. Például a 
kkv-kra vonatkozó szakpolitika kidolgozásakor a Bizottságnak támogatnia kell a kkv-k 
szervezeteivel való együttműködést, valamint figyelembe kell vennie észrevételeiket az éves 
munkaprogram célkitűzéseinek kidolgozásánál. Fontos tisztázni, hogy mivel a kkv fogalmába 
az önfoglalkoztatók és a szabadfoglalkozásúak is beletartoznak, ezért velük is foglalkoznia 
kell a COSME programnak.

Módosítás 99
Henri Weber
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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 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. A megkülönböztetett 
figyelem azt is jelenti, hogy kiterjed a 
vállalkozás-átruházások ösztönzésére is, a 
spin-off és spin-out vállalkozások 
indítására, valamint a vállalkozók 
második esélyhez való jogára. 

Or. fr

Módosítás 100
Hermann Winkler

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 

(11) A programnak elsősorban azokkal a 
kkv-kkal kell foglalkoznia, amelyeket a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 
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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.

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. A vállalkozások 
átruházását és átvételét szintén ösztönözni 
kell.

Or. de

Módosítás 101
Josefa Andrés Barea

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 

(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, a vállalkozó nők,
az önfoglalkoztatók, valamint a specifikus 
célcsoportok, például a migránsok és a 
hátrányos társadalmi helyzetben lévő vagy 
veszélyeztetett vállalkozók, például a 
fogyatékkal élők sajátos jellemzőire és 
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programnak ösztönöznie kell az idősebb 
állampolgárokat is arra, hogy vállalkozásba 
kezdjenek, illetve vállalkozók maradjanak, 
és azt, hogy a vállalkozók kaphassanak 
második esélyt.

elvárásaira, valamint a fiatalok 
foglalkoztathatóságára, és a vállalkozók 
és alkalmazottaik képzésére. A 
programnak ösztönöznie kell az idősebb 
állampolgárokat is arra, hogy vállalkozásba 
kezdjenek, illetve vállalkozók maradjanak, 
és azt, hogy a vállalkozók kaphassanak 
második esélyt.

Or. es

Módosítás 102
Ioannis A. Tsoukalas

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 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, akiknek tapasztalata és 
informális hálózatai felbecsülhetetlennek 
bizonyulhatnak, hogy vállalkozásba 
kezdjenek, illetve vállalkozók maradjanak, 
és azt, hogy a vállalkozók kaphassanak 
második esélyt.

Or. en
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Módosítás 103
Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Antonio Cancian

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 bármilyen 
tevékenységi ágazatban működő
mikrovállalkozásokra és kézműipari 
tevékenységet folytató 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.

Or. en

Módosítás 104
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(11) A programnak elsősorban azokkal a 
mikrovállalkozásokkal és kkv-kkal kell 
foglalkoznia, amelyeket a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról 
szóló, 2003. május 6-i 2003/361/EK 
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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.

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.

Or. ro

Módosítás 105
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A kkv-k klaszterekbe szervezése 
kulcsfontosságú eszköz, amelynek 
segítségével erősíteni lehet arra való 
képességüket, hogy megújuljanak és 
tengerentúli piacokon kezdjenek 
tevékenységbe; megfelelő szakpolitikákkal 
és eszközökkel kell támogatni a 
vállalkozások közötti együttműködési 
formákat, úgymint a klasztereket, az üzleti 
hálózatokat és az exportkonzorciumokat.  

Or. it

Módosítás 106
Konrad Szymański, Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A programnak olyan 
tevékenységeket kell támogatnia, amelyek 
segítenek csökkenteni a kkv-kra nehezedő 
szabályozási és adminisztratív terheket; a 
megfelelés gyakorta magas költsége és a 
jogszabályok közvetlen hatásai, úgymint 
az innováció mértékének, valamint a kkv-
k, különösen a mikrovállalkozások 
lehetőségeinek csökkenése miatt a 
programnak meg kell vizsgálnia azokat a 
sajátos eseteket, ahol ezek a vállalkozások 
hasznát látnák egy világosabb 
rendszernek, kellően figyelembe véve a 
hatásvizsgálatokat;

Or. en

Módosítás 107
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 

(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 
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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.

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.
Továbbá az exportnövekedés kulcsa a kis-
és mikrovállalkozások több országban és 
pénznemben igénybe vehető, megfizethető 
banki szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférésének biztosítása;

Or. en

Módosítás 108
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Kutatások azt is kimutatták, hogy 
nem csak a pénzügyi forrásokhoz, hanem 
a készségekhez, többek között a vezetői 
készséghez és tudáshoz való hozzáférés is 
rendkívül fontos tényező a kkv-k számára 
a meglévő alapokhoz való hozzájutás, 
valamint az innováció, a versenyképesség 
és a növekedés szempontjából. Ezért a 
pénzügyi eszközök nyújtását megfelelő 
mentorálási és tanácsadási programok 
kifejlesztésének és tudásalapú üzleti 
szolgáltatások nyújtásának kell kísérnie.

Or. en

Módosítás 109
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) Kezdeményezést kell indítani annak 
felmérése érdekében is, hogy az innovatív 
finanszírozási kezdeményezésekből, 
úgymint közösségi finanszírozásból 
hogyan tudnának profitálni az új 
vállalkozók és kkv-k, és amennyiben 
szükséges, hogyan kellene ezeket 
ösztönözni uniós szinten, és hogy van-e 
szükség jogi keretre az ilyen gyakorlatok 
esetében;

Or. en

Indokolás

A közösségi finanszírozás a kisebb befektetők széles köre számára lehetővé teszi, hogy 
projektekbe és kisebb vállalkozásokba fektessenek be általában internetes oldalakon keresztül. 
Az Egyesült Államokban a vállalkozások indítására vonatkozó törvényt (JOBS Act) azzal a 
szándékkal fogadták el, hogy ösztönözzék a kisvállalkozások támogatását, valamint jogi 
keretet biztosítsanak a közösségi finanszírozás számára, kiegyensúlyozva a befektetők 
védelmét a gazdasági növekedés elősegítésével. 

Módosítás 110
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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 

(13) A vállalkozástámogatás egyablakos 
rendszerével az Enterprise Europe Network 
(a továbbiakban: „a hálózat”) 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 
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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 
információs aszimmetria leküzdésében és a 
határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos 
tranzakciós költségek mérséklésében.

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 
információs aszimmetria leküzdésében és a 
határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos 
tranzakciós költségek mérséklésében. A 
hálózat teljesítményét ugyanakkor tovább 
kell optimalizálni, elsősorban a hálózat, 
valamint a Horizont 2020 program 
nemzeti kapcsolattartó pontjainak 
szorosabb együttműködése, a 
nemzetköziesítés és az innovatív 
szolgáltatások további integrálása, a 
hálózat, az érdekelt felekkel és a már 
meglévő támogatási rendszerekkel való 
együttműködésének előmozdítása, a 
fogadó szervezetekkel való konzultáció 
fokozása, a bürokrácia csökkentése, az 
informatikai támogatás javítása, valamint 
a hálózat profiljának megerősítése révén. 
A hálózat teljesítményének további 
javítása érdekében a Bizottságnak számba 
kell vennie az Unión belül létező 
különböző irányítási struktúrákat a kkv-
szervezetekkel és az innovációs 
ügynökségekkel együttműködve. A hálózat 
feladatait, úgymint az egységes piacon és 
harmadik országokban az információra, a 
visszacsatolásra, a vállalkozások 
együttműködésére és a nemzetköziesítésre 
vonatkozó szolgáltatásokat, az innovációs 
szolgáltatásokat, valamint a kkv-knak a 
Horizont 2020 programban való 
részvételét ösztönző szolgáltatásokat a 
programban rögzíteni kell.

Or. en

(Lásd a 9a. cikk I a. mellékletét (új).)
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Indokolás

A 7. módosítás (jelentéstervezet) módosítása a Horizont 2020 program nemzeti kapcsolattartó 
pontjaira való tekintettel, valamint kiegészítések a lehetséges fejlesztésekre (a hálózat más 
érdekelt felekkel és már meglévő támogatási rendszerekkel való együttműködésére, a 
nemzetköziesítési és innovációs szolgáltatások integrálására), valamint a hálózat e 
rendeletben rögzítendő feladataira vonatkozóan.

Módosítás 111
Bendt Bendtsen

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 
információs aszimmetria leküzdésében és a 
határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos 
tranzakciós költségek mérséklésében.

(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 
információs aszimmetria leküzdésében és a 
határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos 
tranzakciós költségek mérséklésében.
Ugyanakkor a hálózat felépítése nem 
biztosítja a szolgáltatások egyenlő 
színvonalát az Unió egész területén. Az 
irányítási struktúrát ezért meg kell 
erősíteni azzal a céllal, hogy növeljük a 
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hálózat hatékonyságát a bürokrácia 
csökkentése, az informatikai támogatás 
növelése és a hálózat profiljának 
hangsúlyozása érdekében; a Bizottságnak 
számba kell vennie számba kell vennie a 
tagállamokban alkalmazott különböző 
irányítási struktúrákat és modelleket, 
továbbá szorosabbá kell tennie a Horizont 
2020 program nemzeti kapcsolattartó 
pontjaival való együttműködést.

Or. en

Módosítás 112
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
információs aszimmetria leküzdésében és a 
határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos 

(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. Ugyanakkor jelentősen 
fejleszteni kell a hálózat hatékonyságát, 
különösen ami a nyújtott szolgáltatások 
kkv-k általi igénybevételét illeti, valamint 
foglalkozni kell a hálózat 
kiegyensúlyozatlan földrajzi eloszlásával 
is. 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 
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tranzakciós költségek mérséklésében. kérdésekben. A hálózat visszajelzéseket 
gyűjt az uniós jogi szabályozás és a 
szabványok tekintetében is. Páratlan 
szaktudása különösen fontos az 
információs aszimmetria leküzdésében és a 
határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos 
tranzakciós költségek mérséklésében.

Or. en

Módosítás 113
András Gyürk

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 
információs aszimmetria leküzdésében és a 
határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos 
tranzakciós költségek mérséklésében.

(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 
információs aszimmetria leküzdésében és a 
határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos 
tranzakciós költségek mérséklésében. Az 
információ leghatékonyabb terjesztése 
érdekében a hálózatnak törekednie kell 
arra, hogy információs csomagokat 
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juttasson el az újonnan bejegyzett 
vállalkozásokhoz.

Or. en

Módosítás 114
Hermann Winkler

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 
információs aszimmetria leküzdésében és a 
határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos 
tranzakciós költségek mérséklésében.

(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 
információs aszimmetria leküzdésében és a 
határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos 
tranzakciós költségek mérséklésében. Az 
eddig elért kézzelfogható siker ellenére a 
vállalkozásokat továbbra is tájékoztatni 
kell a hálózat tevékenységeiről, és a teljes 
mértékben ki is kell használni a benne 
rejlő lehetőségeket, mivel a hiányos 
tanácsadás akadályozza a kkv-kat a 
fokozott növekedés és versenyképesség 
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elérésében.

Or. de

Módosítás 115
Patrizia Toia

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 
információs aszimmetria leküzdésében és a 
határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos 
tranzakciós költségek mérséklésében.

(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 
információs aszimmetria leküzdésében és a 
határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos 
tranzakciós költségek mérséklésében. A 
kkv-kat képviselő szervezeteket minél 
jobban be kell vonni a hálózat 
kialakításába és működésébe, mivel ezek a 
szervezetek szoros kapcsolatban állnak a 
célcsoporttal.

Or. en
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Indokolás

Lásd a 9b. cikket.

Módosítás 116
Amalia Sartori

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 
információs aszimmetria leküzdésében és a 
határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos 
tranzakciós költségek mérséklésében.

(13) A vállalkozástámogatási 
szolgáltatások egyablakos rendszerével az 
Enterprise Europe Network igazolta 
hozzáadott értékét az európai kkv-k 
számára azzal, hogy segítette a 
vállalkozásokat versenyképességük 
javításában, valamint az egységes piacon 
belüli és harmadik országokbeli 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 külföldön, 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 
információs aszimmetria leküzdésében és a 
határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos 
tranzakciós költségek mérséklésében. A 
hálózat sikeresen segítette a kkv-knak az 
EU finanszírozási programjaiban, például 
a hetedik keretprogramban való 
részvételét.

Or. en
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Indokolás

A hálózat jelenlegi feladatainak és eredményeinek részletes leírása érdekében fontos 
megemlíteni a kkv-k uniós finanszírozási programokban való részvételének támogatását.

Módosítás 117
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
információs aszimmetria leküzdésében és a 
határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos 
tranzakciós költségek mérséklésében.

(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 
információs aszimmetria leküzdésében és a 
határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos 
tranzakciós költségek mérséklésében. A 
hálózatnak a piacra jutásra vonatkozó 
egyéb, uniós és nemzeti szintű 
kezdeményezésekkel való együttműködése 
rendkívül fontos az európai kkv-k 
nemzetközivé válásának elősegítése 
érdekében.

Or. en



PE491.338v01-00 32/132 AM\905685HU.doc

HU

Módosítás 118
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A versenyképességet befolyásolja, 
hogy a kkv-k nemzetközi tevékenysége 
korlátozott Európán belül is és kívül is. 
Egyes becslések szerint jelenleg az uniós 
kkv-k 25 %-a végez, illetve az elmúlt 
három évben végzett valamikor kiviteli 
tevékenységet, és ezeknek csupán 13 %-a 
exportál rendszeresen az Unió területén 
kívülre is, illetve mindössze 2 %-uk 
fektetett be külföldön. Összhangban a 
kisvállalkozói intézkedéscsomaggal, amely 
felkérte az Uniót és a tagállamokat arra, 
hogy támogassák és ösztönözzék a kkv-kat 
az Unión kívüli piacok növekedéséből 
adódó előnyök kiaknázására, az EU több 
mint húsz külföldi piacon támogatja az 
európai üzleti szervezetek hálózatát. Az 
EU pénzügyi segítséget nyújt az EU-Japán 
Ipari Együttműködési Központnak, 
hongkongi, malajziai és szingapúri üzleti 
testületeknek, valamint az Indiában 
működő Európai Üzleti és Technológiai 
Központnak, a kínai és thaiföldi uniós kkv-
központoknak és a szellemitulajdon-
jogokkal kapcsolatos kínai kkv-
információs szolgálatnak. Európai 
hozzáadott értéket az adott területen 
kifejtett nemzeti erőfeszítések 
összefogásával, az átfedések elkerülésével, 
az együttműködés előmozdításával, 
valamint olyan szolgáltatások nyújtásával 
lehet létrehozni, amelyeknél nemzeti 
szinten nem érhető el a kritikus tömeg.

(14) A versenyképességet befolyásolja, 
hogy a kkv-k nemzetközi tevékenysége 
korlátozott Európán belül is és kívül is. 
Egyes becslések szerint jelenleg az uniós 
kkv-k 25 %-a végez, illetve az elmúlt 
három évben végzett valamikor kiviteli 
tevékenységet, és ezeknek csupán 13 %-a 
exportál rendszeresen az Unió területén 
kívülre is, illetve mindössze 2 %-uk 
fektetett be külföldön. Összhangban a 
kisvállalkozói intézkedéscsomaggal, amely 
felkérte az Uniót és a tagállamokat arra, 
hogy támogassák és ösztönözzék a kkv-kat 
az Unión kívüli piacok növekedéséből 
adódó előnyök kiaknázására, az EU több 
mint húsz külföldi piacon támogatja az 
európai üzleti szervezetek hálózatát. Az 
EU pénzügyi segítséget nyújt az EU-Japán 
Ipari Együttműködési Központnak, 
hongkongi, malajziai és szingapúri üzleti 
testületeknek, valamint az Indiában 
működő Európai Üzleti és Technológiai 
Központnak, a kínai és thaiföldi uniós kkv-
központoknak és a szellemitulajdon-
jogokkal kapcsolatos kínai kkv-
információs szolgálatnak. Európai 
hozzáadott értéket az adott területen 
kifejtett nemzeti erőfeszítések 
összefogásával, az átfedések elkerülésével, 
az együttműködés előmozdításával, 
valamint olyan szolgáltatások nyújtásával 
lehet létrehozni, amelyeknél nemzeti 
szinten nem érhető el a kritikus tömeg. 
Azokban az esetekben, amikor ezek a 
támogatási és segítségnyújtási 
intézkedések elégtelennek bizonyulnak –
tekintettel különösen a külföldi 
vállalkozások piacra lépése előtt álló 
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túlzott, diszkriminatív jellegű akadályokra 
–, a hálózat tájékoztatja a nemzeti és 
európai hatóságokat az aktuális 
problémákról annak érdekében, hogy 
megfelelő intézkedéseket tudjanak tenni.

Or. fr

Indokolás

A kkv-k nemzetközi fejlődését segítő hálózatok hatékony eszközök ahhoz, hogy az információ 
megbízható módon jusson el a hatóságokhoz. Ezeket a hálózatokat ösztönözni kell, hogy 
tájékoztassák az illetékes nemzeti és európai hatóságokat azokról a nehézségekről, amelyekkel 
a kkv-knak kell szembenézniük a külföldi piacokon, hogy a hatóságok megállapíthassák, hogy 
a szóban forgó kereskedelmi partnerek tiszteletben tartják-e viszonossággal kapcsolatos 
kötelezettségüket.

Módosítás 119
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A versenyképességet befolyásolja, 
hogy a kkv-k nemzetközi tevékenysége 
korlátozott Európán belül is és kívül is. 
Egyes becslések szerint jelenleg az uniós 
kkv-k 25 %-a végez, illetve az elmúlt 
három évben végzett valamikor kiviteli 
tevékenységet, és ezeknek csupán 13 %-a 
exportál rendszeresen az Unió területén 
kívülre is, illetve mindössze 2 %-uk 
fektetett be külföldön. Összhangban a 
kisvállalkozói intézkedéscsomaggal, amely 
felkérte az Uniót és a tagállamokat arra, 
hogy támogassák és ösztönözzék a kkv-kat 
az Unión kívüli piacok növekedéséből 
adódó előnyök kiaknázására, az EU több 
mint húsz külföldi piacon támogatja az 
európai üzleti szervezetek hálózatát. Az 
EU pénzügyi segítséget nyújt az EU-Japán 
Ipari Együttműködési Központnak, 
hongkongi, malajziai és szingapúri üzleti 
testületeknek, valamint az Indiában 

(14) A versenyképességet befolyásolja, 
hogy a kkv-k nemzetközi tevékenysége 
korlátozott Európán belül is és kívül is. 
Egyes becslések szerint jelenleg az uniós 
kkv-k 25%-a végez, illetve az elmúlt 
három évben végzett valamikor kiviteli 
tevékenységet, és ezeknek csupán 13%-a 
exportál rendszeresen az Unió területén 
kívülre is, illetve mindössze 2%-uk 
fektetett be külföldön. Összhangban a 
kisvállalkozói intézkedéscsomaggal, amely 
felkérte az Uniót és a tagállamokat arra, 
hogy támogassák és ösztönözzék a kkv-kat 
az Unión kívüli piacok növekedéséből 
adódó előnyök kiaknázására, az EU több 
mint húsz külföldi piacon támogatja az 
európai üzleti szervezetek hálózatát. Az 
EU pénzügyi segítséget nyújt az EU-Japán 
Ipari Együttműködési Központnak, 
hongkongi, malajziai és szingapúri üzleti 
testületeknek, valamint az Indiában 
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működő Európai Üzleti és Technológiai 
Központnak, a kínai és thaiföldi uniós kkv-
központoknak és a szellemitulajdon-
jogokkal kapcsolatos kínai kkv-
információs szolgálatnak. Európai 
hozzáadott értéket az adott területen 
kifejtett nemzeti erőfeszítések 
összefogásával, az átfedések elkerülésével, 
az együttműködés előmozdításával, 
valamint olyan szolgáltatások nyújtásával 
lehet létrehozni, amelyeknél nemzeti 
szinten nem érhető el a kritikus tömeg.

működő Európai Üzleti és Technológiai 
Központnak, a kínai és thaiföldi uniós kkv-
központoknak és a szellemitulajdon-
jogokkal kapcsolatos kínai kkv-
információs szolgálatnak. Európai 
hozzáadott értéket az adott területen 
kifejtett nemzeti erőfeszítések 
összefogásával, az átfedések elkerülésével, 
az együttműködés előmozdításával, 
valamint olyan szolgáltatások nyújtásával 
lehet létrehozni, amelyeknél nemzeti 
szinten nem érhető el a kritikus tömeg. Az 
ilyen szolgáltatások körébe tartozhatnak –
többek között – a szellemi 
tulajdonjogokra, a standardokra és a 
közbeszerzési lehetőségekre vonatkozó 
információk.

Or. en

Indokolás

A 8. módosítás (jelentéstervezet) utolsó mondatának törlésével kapcsolatban: mivel a 
Bizottság jelenleg felmérést végez a versenyképességi és innovációs keretprogram keretében a 
harmadik országokban meglévő támogatási szolgáltatásokról, ezért nem szükséges ezt kérni 
ebben a rendeletben. Annak tisztázása érdekében, hogy a támogatási szolgáltatások javasolt 
listája csak jelzésértékű, „a kötelező jelleg előírása helyett a lehetőségre kell utalni”.

Módosítás 120
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A versenyképességet befolyásolja, 
hogy a kkv-k nemzetközi tevékenysége 
korlátozott Európán belül is és kívül is. 
Egyes becslések szerint jelenleg az uniós 
kkv-k 25 %-a végez, illetve az elmúlt 
három évben végzett valamikor kiviteli 
tevékenységet, és ezeknek csupán 13 %-a 
exportál rendszeresen az Unió területén 
kívülre is, illetve mindössze 2 %-uk 

(14) A versenyképességet befolyásolja, 
hogy a kkv-k nemzetközi tevékenysége 
korlátozott Európán belül is és kívül is. 
Egyes becslések szerint jelenleg az uniós 
kkv-k 25%-a végez, illetve az elmúlt 
három évben végzett valamikor kiviteli 
tevékenységet, és ezeknek csupán 13%-a 
exportál rendszeresen az Unió területén 
kívülre is, illetve mindössze 2%-uk 
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fektetett be külföldön. Összhangban a 
kisvállalkozói intézkedéscsomaggal, amely 
felkérte az Uniót és a tagállamokat arra, 
hogy támogassák és ösztönözzék a kkv-kat 
az Unión kívüli piacok növekedéséből 
adódó előnyök kiaknázására, az EU több 
mint húsz külföldi piacon támogatja az 
európai üzleti szervezetek hálózatát. Az 
EU pénzügyi segítséget nyújt az EU-Japán 
Ipari Együttműködési Központnak, 
hongkongi, malajziai és szingapúri üzleti 
testületeknek, valamint az Indiában 
működő Európai Üzleti és Technológiai 
Központnak, a kínai és thaiföldi uniós kkv-
központoknak és a szellemitulajdon-
jogokkal kapcsolatos kínai kkv-
információs szolgálatnak. Európai 
hozzáadott értéket az adott területen
kifejtett nemzeti erőfeszítések 
összefogásával, az átfedések elkerülésével, 
az együttműködés előmozdításával, 
valamint olyan szolgáltatások nyújtásával 
lehet létrehozni, amelyeknél nemzeti 
szinten nem érhető el a kritikus tömeg.

fektetett be külföldön. A 2012-es 
Eurobarométer felmérés is rámutat az 
uniós kkv-k Európán belüli és kívüli zöld 
piacokon való növekedésének 
kiaknázatlan lehetőségére a 
nemzetköziesedés és a közbeszerzésekhez 
való hozzáférés szempontjából.
Összhangban a kisvállalkozói 
intézkedéscsomaggal, amely felkérte az 
Uniót és a tagállamokat arra, hogy 
támogassák és ösztönözzék a kkv-kat az 
Unión kívüli piacok növekedéséből adódó 
előnyök kiaknázására, az EU több mint 
húsz külföldi piacon támogatja az európai 
üzleti szervezetek hálózatát. Az EU 
pénzügyi segítséget nyújt az EU-Japán 
Ipari Együttműködési Központnak, 
hongkongi, malajziai és szingapúri üzleti 
testületeknek, valamint az Indiában 
működő Európai Üzleti és Technológiai 
Központnak, a kínai és thaiföldi uniós kkv-
központoknak és a szellemitulajdon-
jogokkal kapcsolatos kínai kkv-
információs szolgálatnak. Európai 
hozzáadott értéket az adott területen 
kifejtett nemzeti erőfeszítések 
összefogásával, az átfedések elkerülésével, 
az együttműködés előmozdításával, 
valamint olyan szolgáltatások nyújtásával 
lehet létrehozni, amelyeknél nemzeti 
szinten nem érhető el a kritikus tömeg.

Or. en

Indokolás

Az Eurobarométer 342. számú, „Kkv-k az erőforrás-hatékonyság és a zöld piacok felé vezető 
úton” című gyorsfelmérésére 2012. január–februárban került sor, és 2012 márciusában tették 
közzé.

Módosítás 121
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A versenyképességet befolyásolja, 
hogy a kkv-k nemzetközi tevékenysége 
korlátozott Európán belül is és kívül is. 
Egyes becslések szerint jelenleg az uniós 
kkv-k 25 %-a végez, illetve az elmúlt 
három évben végzett valamikor kiviteli 
tevékenységet, és ezeknek csupán 13 %-a 
exportál rendszeresen az Unió területén 
kívülre is, illetve mindössze 2 %-uk 
fektetett be külföldön. Összhangban a 
kisvállalkozói intézkedéscsomaggal, amely 
felkérte az Uniót és a tagállamokat arra, 
hogy támogassák és ösztönözzék a kkv-kat 
az Unión kívüli piacok növekedéséből 
adódó előnyök kiaknázására, az EU több 
mint húsz külföldi piacon támogatja az 
európai üzleti szervezetek hálózatát. Az 
EU pénzügyi segítséget nyújt az EU-Japán 
Ipari Együttműködési Központnak, 
hongkongi, malajziai és szingapúri üzleti 
testületeknek, valamint az Indiában 
működő Európai Üzleti és Technológiai 
Központnak, a kínai és thaiföldi uniós kkv-
központoknak és a szellemitulajdon-
jogokkal kapcsolatos kínai kkv-
információs szolgálatnak. Európai 
hozzáadott értéket az adott területen 
kifejtett nemzeti erőfeszítések 
összefogásával, az átfedések elkerülésével, 
az együttműködés előmozdításával, 
valamint olyan szolgáltatások nyújtásával 
lehet létrehozni, amelyeknél nemzeti 
szinten nem érhető el a kritikus tömeg.

(14) A versenyképességet befolyásolja,
hogy a kkv-k nemzetközi tevékenysége 
korlátozott Európán belül is és kívül is. 
Egyes becslések szerint jelenleg az uniós 
kkv-k 25 %-a végez, illetve az elmúlt 
három évben végzett valamikor kiviteli 
tevékenységet, és ezeknek csupán 13 %-a 
exportál rendszeresen az Unió területén 
kívülre is, illetve mindössze 2 %-uk 
fektetett be külföldön. Összhangban a 
kisvállalkozói intézkedéscsomaggal, amely 
felkérte az Uniót és a tagállamokat arra, 
hogy támogassák és ösztönözzék a kkv-kat 
az Unión kívüli piacok növekedéséből 
adódó előnyök kiaknázására, az EU több 
mint húsz külföldi piacon támogatja az 
európai üzleti szervezetek hálózatát. Az 
EU pénzügyi segítséget nyújt az EU-Japán 
Ipari Együttműködési Központnak, 
hongkongi, malajziai és szingapúri üzleti 
testületeknek, valamint az Indiában 
működő Európai Üzleti és Technológiai 
Központnak, a kínai és thaiföldi uniós kkv-
központoknak és a szellemitulajdon-
jogokkal kapcsolatos kínai kkv-
információs szolgálatnak. Európai 
hozzáadott értéket az adott területen 
kifejtett nemzeti erőfeszítések 
összefogásával, az átfedések elkerülésével, 
az együttműködés előmozdításával, 
valamint olyan szolgáltatások nyújtásával 
lehet létrehozni, amelyeknél nemzeti 
szinten nem érhető el a kritikus tömeg. Az 
ilyen szolgáltatások körébe tartoznak –
többek között – a szellemi 
tulajdonjogokra, standardokra és 
közbeszerzési szabályokra és 
lehetőségekre vonatkozó információk. Az 
uniós támogatási rendszerek 
hatékonyságát a már meglévő helyi, 
regionális, nemzeti és európai támogatási 
rendszerek feltérképezésére alapozva 
értékelni kell az új rendszerek bevezetése 
előtt. 
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Or. en

Módosítás 122
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A versenyképességet befolyásolja, 
hogy a kkv-k nemzetközi tevékenysége 
korlátozott Európán belül is és kívül is. 
Egyes becslések szerint jelenleg az uniós 
kkv-k 25 %-a végez, illetve az elmúlt 
három évben végzett valamikor kiviteli 
tevékenységet, és ezeknek csupán 13 %-a 
exportál rendszeresen az Unió területén 
kívülre is, illetve mindössze 2 %-uk 
fektetett be külföldön. Összhangban a 
kisvállalkozói intézkedéscsomaggal, amely 
felkérte az Uniót és a tagállamokat arra, 
hogy támogassák és ösztönözzék a kkv-kat 
az Unión kívüli piacok növekedéséből 
adódó előnyök kiaknázására, az EU több 
mint húsz külföldi piacon támogatja az 
európai üzleti szervezetek hálózatát. Az 
EU pénzügyi segítséget nyújt az EU-Japán 
Ipari Együttműködési Központnak, 
hongkongi, malajziai és szingapúri üzleti 
testületeknek, valamint az Indiában 
működő Európai Üzleti és Technológiai 
Központnak, a kínai és thaiföldi uniós kkv-
központoknak és a szellemitulajdon-
jogokkal kapcsolatos kínai kkv-
információs szolgálatnak. Európai 
hozzáadott értéket az adott területen 
kifejtett nemzeti erőfeszítések 
összefogásával, az átfedések elkerülésével, 
az együttműködés előmozdításával, 
valamint olyan szolgáltatások nyújtásával 
lehet létrehozni, amelyeknél nemzeti 
szinten nem érhető el a kritikus tömeg.

(14) A versenyképességet befolyásolja, 
hogy a kkv-k nemzetközi tevékenysége 
korlátozott Európán belül is és kívül is. 
Egyes becslések szerint jelenleg az uniós 
kkv-k 25%-a végez, illetve az elmúlt 
három évben végzett valamikor kiviteli 
tevékenységet, és ezeknek csupán 13%-a 
exportál rendszeresen az Unió területén 
kívülre is, illetve mindössze 2%-uk 
fektetett be külföldön. Összhangban a 
kisvállalkozói intézkedéscsomaggal, amely 
felkérte az Uniót és a tagállamokat arra, 
hogy támogassák és ösztönözzék a kkv-kat 
az Unión kívüli piacok növekedéséből 
adódó előnyök kiaknázására, az EU több 
mint húsz külföldi piacon támogatja az 
európai üzleti szervezetek hálózatát. Az 
EU pénzügyi segítséget nyújt az EU-Japán 
Ipari Együttműködési Központnak, 
hongkongi, malajziai és szingapúri üzleti 
testületeknek, valamint az Indiában 
működő Európai Üzleti és Technológiai 
Központnak, a kínai és thaiföldi uniós kkv-
központoknak és a szellemitulajdon-
jogokkal kapcsolatos kínai kkv-
információs szolgálatnak. Európai 
hozzáadott értéket az adott területen 
kifejtett nemzeti erőfeszítések 
összefogásával, az átfedések elkerülésével, 
az együttműködés előmozdításával, 
valamint olyan szolgáltatások nyújtásával 
lehet létrehozni, amelyeknél nemzeti 
szinten nem érhető el a kritikus tömeg.
Ennek megfelelően az Európai Bizottság 
további bevonását megelőző első lépésként 
számba kell venni az összes létező 



PE491.338v01-00 38/132 AM\905685HU.doc

HU

tanácsadó szolgáltatást. Következő 
lépésként pedig konzultálni kell a kkv-k 
szövetségeivel. 

Or. de

Módosítás 123
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A versenyképességet befolyásolja, 
hogy a kkv-k nemzetközi tevékenysége 
korlátozott Európán belül is és kívül is. 
Egyes becslések szerint jelenleg az uniós 
kkv-k 25 %-a végez, illetve az elmúlt 
három évben végzett valamikor kiviteli 
tevékenységet, és ezeknek csupán 13 %-a 
exportál rendszeresen az Unió területén 
kívülre is, illetve mindössze 2 %-uk 
fektetett be külföldön. Összhangban a 
kisvállalkozói intézkedéscsomaggal, amely 
felkérte az Uniót és a tagállamokat arra, 
hogy támogassák és ösztönözzék a kkv-kat 
az Unión kívüli piacok növekedéséből 
adódó előnyök kiaknázására, az EU több 
mint húsz külföldi piacon támogatja az 
európai üzleti szervezetek hálózatát. Az 
EU pénzügyi segítséget nyújt az EU-Japán 
Ipari Együttműködési Központnak, 
hongkongi, malajziai és szingapúri üzleti 
testületeknek, valamint az Indiában 
működő Európai Üzleti és Technológiai 
Központnak, a kínai és thaiföldi uniós kkv-
központoknak és a szellemitulajdon-
jogokkal kapcsolatos kínai kkv-
információs szolgálatnak. Európai 
hozzáadott értéket az adott területen 
kifejtett nemzeti erőfeszítések 
összefogásával, az átfedések elkerülésével, 
az együttműködés előmozdításával, 
valamint olyan szolgáltatások nyújtásával 
lehet létrehozni, amelyeknél nemzeti 

(14) A versenyképességet befolyásolja, 
hogy a kkv-k nemzetközi tevékenysége 
korlátozott Európán belül is és kívül is. 
Egyes becslések szerint jelenleg az uniós 
kkv-k 25%-a végez, illetve az elmúlt 
három évben végzett valamikor kiviteli 
tevékenységet, és ezeknek csupán 13%-a 
exportál rendszeresen az Unió területén 
kívülre is, illetve mindössze 2%-uk 
fektetett be külföldön. Ugyanakkor a 
növekedés 90%-a a jövőben az Unión 
kívül fog megvalósulni. Összhangban a 
kisvállalkozói intézkedéscsomaggal, amely 
felkérte az Uniót és a tagállamokat arra, 
hogy támogassák és ösztönözzék a kkv-kat 
az Unión kívüli piacok növekedéséből 
adódó előnyök kiaknázására, az EU több 
mint húsz külföldi piacon támogatja az 
európai üzleti szervezetek hálózatát. Az 
EU pénzügyi segítséget nyújt az EU-Japán 
Ipari Együttműködési Központnak, 
hongkongi, malajziai és szingapúri üzleti 
testületeknek, valamint az Indiában 
működő Európai Üzleti és Technológiai 
Központnak, a kínai és thaiföldi uniós kkv-
központoknak és a szellemitulajdon-
jogokkal kapcsolatos kínai kkv-
információs szolgálatnak. Európai 
hozzáadott értéket az adott területen 
kifejtett nemzeti erőfeszítések 
összefogásával, az átfedések elkerülésével, 
az együttműködés előmozdításával, 
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szinten nem érhető el a kritikus tömeg. valamint olyan szolgáltatások nyújtásával 
lehet létrehozni, amelyeknél nemzeti 
szinten nem érhető el a kritikus tömeg.

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni a harmadik országbeli piacok fontosságát az Unión belüli jövőbeni 
növekedésére nézve.

Módosítás 124
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az e területen folytatott 
tevékenységek egyenlő versenyfeltételeket 
teremthetnek a kkv-k számára akkor, 
amikor a székhely szerinti országukon 
kívül terveznek üzleti tevékenységbe 
kezdeni. E tevékenységek körébe tartozik 
többek között a szellemi tulajdonjogokkal 
és a műszaki szabványokkal kapcsolatos 
tájékoztatás.

Or. en

Indokolás

A szellemi tulajdonjogok és műszaki szabványok gyakran akadályozzák a nemzetköziesedést.  
Ezért ezeket a fontos szempontokat kifejezetten rögzíteni kell.

Módosítás 125
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)



PE491.338v01-00 40/132 AM\905685HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az e területen folytatott 
tevékenységek egyenlő versenyfeltételeket 
teremthetnek a kkv-k számára akkor, 
amikor a székhely szerinti országukon 
kívül terveznek üzleti tevékenységbe 
kezdeni. E tevékenységek körébe tartozik 
többek között a szellemi tulajdonjogokkal 
és a műszaki szabványokkal kapcsolatos 
tájékoztatás.

Or. en

Indokolás

A szellemi tulajdonjogok és műszaki szabványok gyakran akadályozzák a nemzetköziesedést.  
Ezért ezeket a fontos szempontokat kifejezetten rögzíteni kell.

Módosítás 126
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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 
kkv-k számára, illetve ahhoz, hogy európai 
szinten meg lehessen osztani az 
információkat és a tudást.

(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 
kkv-k számára, illetve ahhoz, hogy európai 
szinten meg lehessen osztani az 
információkat és a tudást. Fontos olyan 
platformtechnológiák kifejlesztése, 
amelyek sok, gazdasági hatással járó 
ágazatban vezető pozíciót és versenyelőnyt 
tesznek lehetővé.
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Or. en

Módosítás 127
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
kkv-k számára, illetve ahhoz, hogy európai 
szinten meg lehessen osztani az 
információkat és a tudást.

(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. A 
Bizottságnak biztosítania kell, hogy a kkv-
ket képviselő szervezetek és egyéb érdekelt 
felek, úgymint szabványügyi testületek, 
munkaügyi szervezetek és civil szervezetek 
kellő mértékben részt tudjanak venni az 
uniós kezdeményezések kidolgozásában és 
végrehajtásában. Uniós szintű 
kezdeményezésekre van szükség ahhoz, 
hogy egyenlő versenyfeltételeket lehessen 
biztosítani a kkv-k számára, illetve ahhoz, 
hogy európai szinten meg lehessen osztani 
az információkat és a tudást.

Or. en

Módosítás 128
Hermann Winkler

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 

(15) Az európai vállalkozások, elsősorban 
a kkv-k versenyképességének javítása 
érdekében a tagállamoknak és a 
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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 
kkv-k számára, illetve ahhoz, hogy európai 
szinten meg lehessen osztani az 
információkat és a tudást.

Bizottságnak kedvező üzleti környezetet 
kell teremteniük. Külön figyelmet kell 
fordítani a kkv-k érdekeire, különösen az 
adminisztratív terhek csökkentésére, és 
azokra az ágazatokra, amelyekben a 
legaktívabbak. Nagyratörő uniós szintű 
kezdeményezésekre van szükség ahhoz, 
hogy egyenlő versenyfeltételeket lehessen 
biztosítani a kkv-k számára, illetve ahhoz, 
hogy európai szinten meg lehessen osztani 
az információkat és a tudást.

Or. de

Módosítás 129
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A programnak támogatnia kell 
továbbá a kkv-kkal kapcsolatos 
szakpolitikák kidolgozását, valamint a 
döntéshozók és a kkv-kat képviselő 
szervezetek közötti együttműködést, 
például találkozók, jelentések és 
adatbázisok finanszírozása révén. Az ilyen 
tevékenységeknek a kkv-k programokhoz 
való hozzáférésének megkönnyítésére és 
az őket érintő összes szabályozási teher, 
különösen adminisztrációs terheik 
csökkentésére kell összpontosítaniuk. 
Nevezetesen az Uniónak az összes 
kapcsolódó uniós jogszabály nettó 
adminisztrációs terheinek 2020-ig 25%-
kal történő csökkentésére irányuló új és 
ambiciózus célkitűzést kell 
megfogalmaznia. A mennyiségre 
vonatkozó céloknak minőségi célokkal 
kell kiegészülniük, a vállalkozások és 
különösen a kkv-k igényeire alapozva.

Or. en
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Indokolás

Az előadó hasznosnak tartja a mennyiségre vonatkozó célokat kiegészítő minőségi célok 
kitűzését az adminisztratív terhek csökkentése érdekében, megvalósítva ezzel a felfelé 
építkezés szemléletét.

Módosítás 130
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az európai vállalkozások 
versenyképességének további fokozása 
érdekében az európai közbeszerzési 
piacnak könnyen hozzáférhetőnek kell 
lennie a kkv-k számára. A Bizottság 
elektronikus közbeszerzés stratégiájáról 
szóló közleményének1 és a közbeszerzési 
irányelvnek2 megfelelően támogatni kell 
az elektronikus közbeszerzést a 
költségcsökkentés elérése és a kkv-k 
részvételének növelése érdekében. 
_______________
1 COM(2012)0179.
2 COM(2011)0896.

Or. en

Módosítás 131
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az európai vállalkozások Unión 
kívüli versenyképessége attól is függ, hogy 
képesek-e szilárd alapokat 
kiépíteniEurópában, valamint hogy 
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képesek-e egyenlő feltételek mellett 
felvenni a versenyt a konkurenciával a 
világpiacon. Az illetékes nemzeti és 
európai hatóságoknak támogatniuk kell 
az Európában termelő kkv-kat oly módon, 
hogy a közbeszerzési szerződések 20%-át 
elkülönítik számukra.

Or. fr

Indokolás

Az Unió néhány versenytársa a saját vállalkozásainak kedvez a közbeszerzési szerződések 
odaítélésénél. Munkahelyeink védelme és vállalkozásaink versenyképessége érdekében az 
Uniónak el kell különítenie a közbeszerzési szerződések egy részét az Európában termelő 
vállalkozások számára. Ez segítené a kkv-k növekedését és fejlődését, és ezáltal képessé tenné 
őket arra, hogy később helyt tudjanak állni a nemzetközi versenyben.

Módosítás 132
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A programnak támogatnia kell 
továbbá a kkv-kkal kapcsolatos 
szakpolitikák kidolgozását, például 
találkozók, jelentések és adatbázisok 
finanszírozása révén. Az ilyen 
tevékenységeknek a kkv-k programokhoz 
való hozzáférésének megkönnyítésére és 
az őket érintő összes szabályozási teher, 
különösen az adminisztratív terheik 
csökkentésére kell összpontosítaniuk. 
Nagyratörő vállalkozásközpontú 
megközelítést kell alkalmazni annak 
biztosítása érdekében, hogy a szabályozási 
terhek – többek között az adminisztratív 
terhek – csökkentése a vállalkozások, 
különösen a kkv-k gyakorlati igényeire 
irányuljon.

Or. en
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Indokolás

A program hivatott végrehajtani az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagot, ezért hozzá 
kell járulnia a kkv-kra vonatkozó szakpolitika továbbfejlesztéséhez is. Az adminisztratív terhek 
csökkentése fontos része ennek, a Bizottságnak pedig e tekintetben meg kell hallgatnia a 
vállalkozásokat, és biztosítania kell számunkra a növekedésükhöz szükséges lehető legjobb 
feltételeket.

Módosítás 133
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Kedvező üzleti környezetet kell 
kialakítani az uniós vállalkozások 
számára a politikák kidolgozásának, 
végrehajtásának és értékelésének 
javítására irányuló, valamint a politikai 
döntéshozatalban való részvételt és a 
többek között az adminisztratív terhek 
csökkentésével kapcsolatos bevált 
gyakorlatok cseréjét ösztönző intézkedések 
révén. Ilyen jellegű intézkedések lehetnek 
tanulmányok, hatásvizsgálatok, 
értékelések és konferenciák, valamint 
uniós szintű tanácsadó csoportok, például 
a független érdekelt feleket tömörítő, 
adminisztratív terhekkel foglalkozó magas 
szintű munkacsoport létrehozása. Emellett 
az Uniónak az összes kapcsolódó uniós 
jogszabály nettó adminisztrációs terheinek 
2020-ig 25%-kal történő csökkentésére 
irányuló új és ambiciózus célkitűzést kell 
megfogalmaznia.

Or. en

Módosítás 134
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A programnak támogatnia kell 
továbbá a kkv-kkal kapcsolatos 
szakpolitikák kidolgozását, valamint a 
döntéshozók, a kkv-kat képviselő 
szervezetek, a regionális hatóságok és a 
pénzügyi közvetítők közötti 
együttműködést, például találkozók, 
jelentések és adatbázisok finanszírozása 
révén. Az ilyen tevékenységeknek a kkv-k 
programokhoz való hozzáférésének 
megkönnyítésére és az őket érintő összes 
szabályozási teher, különösen az 
adminisztratív terheik csökkentésére kell 
összpontosítaniuk. Nagyratörő 
vállalkozásközpontú megközelítést kell 
alkalmazni annak biztosítása érdekében, 
hogy a szabályozási terhek –  többek 
között az adminisztratív terhek –
csökkentése a vállalkozások, különösen a 
kkv-k gyakorlati igényeire irányuljon.

Or. en

Indokolás

A döntéshozók, a kkv-kat képviselő szervezetek, a regionális hatóságok és a pénzügyi 
közvetítők közötti együttműködés rendkívül fontos a kkv-k számára biztosított pénzügyi 
eszközök szempontjából is.

Módosítás 135
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Figyelembe véve, hogy a megfelelés 
során felmerülő költségek gyakran 
magasabbak a kisvállalkozások esetében, 
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a kkv-kra vonatkozó keretfeltételek és az 
üzleti környezet fejlesztésének 
tartalmaznia kell a kkv-kat érintő 
aránytalan adminisztratív terhek 
csökkenését értékelő és kezelő 
tevékenységeket. A problémát egyfajta 
folyamatként kell kezelni, amely magában 
foglalja a sok különböző érdekelt féllel és 
megfelelő szakértői csoportokkal, 
különösen a független érdekképviselőkből 
álló, adminisztratív terhekkel foglalkozó 
magas szintű munkacsoporttal való 
konzultációt azzal a céllal, hogy elősegítse 
az egyszerűsítést és a jobb szabályozást, és 
egyidejűleg magas szintű szociális, 
környezeti és fogyasztóvédelmet, valamint 
egyenlő versenyfeltételeket biztosítson a 
belső piacon. 

Or. en

Módosítás 136
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) Mivel az elektronikus azonosítás 
kulcsfontosságú része az európai 
kereskedelemnek, ezért ösztönözni kell az 
elektronikus azonosítás, hitelesítés, 
aláírás és saját kulcsú rendszerek (PKI) 
kölcsönös elismerését és 
interoperabilitását ezen erőforrások 
hatékony használatának biztosítása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Ezek az elektronikus kormányzási intézkedések különösen hasznosak azon kkv-k számára, 
amelyek súlyos nehézségekkel szembesülnek a határokon átívelő kereskedelemben.
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Módosítás 137
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) Az érdekelt felek, köztük a kkv-kat 
képviselő szervezetek nézőpontját is 
figyelembe kell venni a kkv-kat érintő 
szakpolitika és új tevékenységek 
kifejlesztésekor. Ehhez már meglévő 
struktúrákat, például a kkv-megbízottak 
hálózatát kell igénybe venni a lehető 
legnagyobb mértékben annak érdekében, 
hogy elkerülhető legyen az átfedés és a 
bürokrácia további növekedése.

Or. en

Indokolás

Fontos figyelembe venni a kkv-kat képviselő szervezetek szakértelmét és tapasztalatát a kkv-
kra vonatkozó szakpolitika kidolgozásakor. Ugyanakkor ezt oly módon kell megvalósítani, 
hogy ne teremtődjenek további adminisztratív terhek, illetve ne sokszorozódjanak meg a már 
meglévő struktúrák.

Módosítás 138
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) Az érdekelt felek, köztük a kkv-kat 
képviselő szervezetek nézőpontját is 
figyelembe kell venni a kkv-kat érintő 
szakpolitika és új tevékenységek 
kifejlesztésekor. Ehhez már meglévő 
struktúrákat, például a kkv-megbízottak 
hálózatát kell igénybe venni a lehető 
legnagyobb mértékben annak érdekében, 
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hogy elkerülhető legyen az átfedés és a 
bürokrácia további növekedése..   

Or. en

Indokolás

Fontos figyelembe venni a kkv-kat képviselő szervezetek szakértelmét és tapasztalatát a kkv-
kra vonatkozó szakpolitika kidolgozásakor. Ugyanakkor ezt oly módon kell megvalósítani, 
hogy ne teremtődjenek további adminisztratív terhek, illetve ne sokszorozódjanak meg a már 
meglévő szerkezetek.

Módosítás 139
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
15 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15c) A Bizottság „Az elektronikus 
számlázás előnyeinek kiaknázása 
Európában” című közleményének1

értelmében az elektronikus számlázás 
kulcsfontosságú eszköz az európai 
vállalkozások számára ahhoz, hogy 
csökkentsék a számlázás költségét és 
növeljék a hatékonyságukat. Az 
elektronikus számlázás további előnyei 
közé tartoznak a megnövekedett 
hatékonyság, a rövidebb fizetési 
határidők, a kevesebb hibalehetőség, az 
áfa hatékonyabb beszedése és az 
alacsonyabb költségek.
_______________
1 COM(2010)0712.

Or. en

Módosítás 140
Amalia Sartori
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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 szűkülő erőforrások és a 
megjelenő társadalmi tendenciák 
kihívásokat és lehetőségeket teremtenek 
sok olyan ágazat számára, amelyek 
globális kihívásokkal szembesülnek, és 
amelyeket a kkv-k nagy aránya jellemez.
Például a tervezésen alapuló ágazatoknak 
alkalmazkodniuk kell annak érdekében, 
hogy kihasználhassák azokat a 
lehetőségeket, amelyeket a személyre 
szabott, inkluzív termékek iránti nagyfokú 
kereslet jelent. 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 
uniós kkv-ra vonatkoznak, összehangolt 
uniós erőfeszítésre van szükség a további 
növekedéshez.

Or. en

Indokolás

A tervezésen alapuló fogyasztási cikkek fontos gazdasági ágazatot jelentenek az Unióban, 
vállalkozásai pedig jelentős mértékben hozzájárulnak a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz. 
Ezért a programnak támogatnia kell a kkv-k nagyarányú jelenlétével jellemezhető ágazatban 
működő vállalkozásokat. 

Módosítás 141
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A globális verseny, a demográfiai (17) A globális verseny, a demográfiai 
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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.

változások, a szűkülő erőforrások és a 
megjelenő társadalmi tendenciák 
kihívásokat és lehetőségeket teremtenek 
sok olyan ágazat számára, amelyek 
globális kihívásokkal szembesülnek, és 
amelyeket a kkv-k nagy aránya jellemez.
Például a tervezésen alapuló ágazatoknak 
alkalmazkodniuk kell annak érdekében, 
hogy kihasználhassák azokat a 
lehetőségeket, amelyeket a személyre 
szabott, inkluzív termékek iránti nagyfokú 
kereslet jelent. 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 
uniós kkv-ra vonatkoznak, összehangolt 
uniós erőfeszítésre van szükség a további 
növekedéshez.

Or. en

Indokolás

A tervezésen alapuló fogyasztási cikkek fontos gazdasági ágazatot jelentenek az Unióban, 
vállalkozásai pedig jelentős mértékben hozzájárulnak a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz. 
Ezért a programnak támogatnia kell a kkv-k nagyarányú jelenlétével jellemezhető ágazatban 
működő vállalkozásokat. 

Módosítás 142
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A programnak specifikus 
tevékenységeket is támogatnia kell a kkv-k 
figyelmét a környezettel és az energiával 
kapcsolatos problémákra felhívó, a 
kisvállalkozói intézkedéscsomagban 
foglalt kezdeményezés végrehajtása 
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érdekében, valamint segítenie kell a kkv-
kat a jogszabályok végrehajtásában, 
értékelnie kell környezeti és energetikai 
teljesítményüket, és fejlesztenie kell 
képességeiket és képesítéseiket. 

Or. en

Indokolás

A kisvállalkozói intézkedéscsomagban rögzített 9. elv: „Lehetővé kell tenni a kkv-k számára, 
hogy a környezetvédelmi kihívásokat üzleti lehetőségekké alakítsák át”.

Módosítás 143
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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. Ennek az ágazatnak a 
vállalkozásai lényeges mértékben, 10%-kal
hozzájárulnak az Unió bruttó hazai 
termékéhez (GDP) és 12%-kal a teljes 
foglalkoztatáshoz, aminek köszönhetően 
ez a harmadik legfontosabb társadalmi-
gazdasági tevékenység az Unióban, 
továbbá a vállalkozások jelentős 
potenciállal rendelkeznek a vállalkozói 
tevékenység fejlesztése tekintetében, mivel 
azt főként kkv-k végzik.
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Or. en

Indokolás

A turizmus az Unió fontos gazdasági ágazata, vállalkozásai pedig jelentős mértékben 
hozzájárulnak a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz. Az adatok segítik ennek alátámasztását.

Módosítás 144
Marian-Jean Marinescu

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. Ennek az ágazatnak a 
vállalkozásai lényeges mértékben 
hozzájárulnak az Unió bruttó hazai 
termékéhez (GDP) és a 
munkahelyteremtéshez, és jelentős 
potenciállal rendelkeznek a vállalkozói 
tevékenység fejlesztése tekintetében, 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. Ez az ágazat kulcsszerepet 
játszik az Unió gazdasági fejlődésében és 
az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
elérésében. Ezért az idegenforgalomnak 
szerepelnie kell a program általános és 
konkrét célkitűzései között. 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.
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Or. en

Módosítás 145
Ioan Enciu

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. Ennek az ágazatnak a 
vállalkozásai lényeges mértékben 
hozzájárulnak az Unió bruttó hazai 
termékéhez (GDP) és a 
munkahelyteremtéshez, és jelentős 
potenciállal rendelkeznek a vállalkozói 
tevékenység fejlesztése tekintetében, 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. Ez az ágazat kulcsszerepet 
játszik az Unió gazdasági fejlődésében és 
az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
elérésében. Ezért az idegenforgalomnak 
szerepelnie kell a program általános és 
konkrét célkitűzései között. 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.

Or. en
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Módosítás 146
Gaston Franco

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. Ennek az ágazatnak a 
vállalkozásai lényeges mértékben 
hozzájárulnak az Unió bruttó hazai 
termékéhez (GDP) és a 
munkahelyteremtéshez, és jelentős 
potenciállal rendelkeznek a vállalkozói 
tevékenység fejlesztése tekintetében, 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. Ennek ellenére az ágazatot 
nem támogatja egyetlen konkrét uniós 
program sem, valamint nem szerepel 
prioritásként más egyéb programokban, 
például a kohéziós politikán belüli 
programokban sem. 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.

Or. fr

Módosítás 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi
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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. Ennek az ágazatnak a 
vállalkozásai lényeges mértékben 
hozzájárulnak az Unió bruttó hazai 
termékéhez (GDP) és a 
munkahelyteremtéshez, és jelentős 
potenciállal rendelkeznek a vállalkozói 
tevékenység fejlesztése tekintetében, mivel 
azt főként kkv-k végzik. A Lisszaboni 
Szerződés elismeri az idegenforgalom és a 
kulturális örökség jelentőségét, és 
ismerteti az ezen a területen meglévő 
specifikus uniós kompetenciákat, amelyek 
kiegészítik a tagállamok intézkedéseit. A 
turizmuson keresztül a kulturális örökség 
jelentősen hozzájárul a gazdasághoz. 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, valamint hozzájárul a helyi 
források és a foglalkoztatottság 
fenntarthatóságához.

Or. en

Módosítás 148
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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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. Ennek az ágazatnak a 
vállalkozásai lényeges mértékben 
hozzájárulnak az Unió bruttó hazai 
termékéhez (GDP) és a 
munkahelyteremtéshez, és jelentős 
potenciállal rendelkeznek a vállalkozói 
tevékenység fejlesztése tekintetében, 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, az európai 
turistacélpontok fenntarthatóságának és 
minőségének növelését segítő nemzetközi 
promóciós stratégiák kidolgozása,
valamint a specifikus ágazatokat, úgymint 
a fürdőturizmust és a tengerparti 
turizmust segítő legjobb gyakorlatok 
felismerése tekintetében.

Or. it

Módosítás 149
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

(18) Amint azt a Bizottság 2010. június 30-
i, „Európa, a világ első számú turisztikai 
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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.

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 
hozzájárulnak az Unió bruttó hazai 
termékéhez (GDP) és a 
munkahelyteremtéshez, és jelentős 
potenciállal rendelkeznek a vállalkozói 
tevékenység fejlesztése tekintetében, 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, ami további intézkedéseket 
indokol e területen.

Or. en

Módosítás 150
Bendt Bendtsen

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 

(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 
hozzájárulnak az Unió bruttó hazai 



AM\905685HU.doc 59/132 PE491.338v01-00

HU

(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.

termékéhez (GDP) és a 
munkahelyteremtéshez, és jelentős 
potenciállal rendelkeznek a vállalkozói 
tevékenység fejlesztése tekintetében, 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. A programnak támogatnia 
kell az idegenforgalom területét érintő 
kezdeményezéseket, ahol az egyértelmű 
hozzáadott érték uniós szinten 
bizonyítható, elsősorban az 
adatszolgáltatás és elemzés, a közös 
minőségi stratégiák kidolgozása és a 
legjobb gyakorlatok megosztása 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 151
Josefa Andrés Barea

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 

(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, 10%-kal
hozzájárulnak az Unió bruttó hazai 
termékéhez (GDP) és 12%-kal a teljes 
foglalkoztatáshoz, aminek köszönhetően 
ez a harmadik legfontosabb társadalmi-
gazdasági tevékenység az Unióban, 
továbbá a vállalkozások jelentős 
potenciállal rendelkeznek a vállalkozói 
tevékenység fejlesztése tekintetében, mivel 
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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.

azt főként kkv-k végzik.

Or. en

Indokolás

A turizmus az Unió fontos gazdasági ágazata, vállalkozásai pedig jelentős mértékben 
hozzájárulnak a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz. Az adatok segítik ennek alátámasztását.

Módosítás 152
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A Lisszaboni Szerződés elismeri az 
idegenforgalom jelentőségét, és ismerteti 
az ezen a területen meglévő specifikus 
uniós hatásköröket, amelyek kiegészítik a 
tagállamok intézkedéseit. Ez az ágazat 
kulcsszerepet játszik az Unió gazdasági 
fejlődésében és az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek elérésében. Ezért az 
idegenforgalomnak szerepelnie kell a 
program általános és konkrét célkitűzései 
között. Az uniós szintű idegenforgalmi 
kezdeményezés egyértelműen hozzáadott 
értéket jelent, elsősorban az 
idegenforgalom tudásalapjának javítása, 
valamint az adatszolgáltatás és elemzés, a 
nemzetközi promóciós stratégiák 
kidolgozása és a legjobb gyakorlatok 
megosztása tekintetében.

Or. en
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Indokolás

A Lisszaboni Szerződés elismeri az idegenforgalom jelentőségét, ismerteti az ezen a területen 
meglévő specifikus uniós hatásköröket, e program pedig végrehajtja e hatásköröket. Ezért a 
szövegnek részletesebbnek kell lennie.

Módosítás 153
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A Lisszaboni Szerződés elismeri az 
idegenforgalom jelentőségét, és ismerteti 
az ezen a területen meglévő specifikus 
uniós hatásköröket, amelyek kiegészítik a 
tagállamok intézkedéseit. Ez az ágazat 
kulcsszerepet játszik az Unió gazdasági 
fejlődésében és az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek elérésében. Ezért az 
idegenforgalomnak szerepelnie kell a 
program általános és konkrét célkitűzései 
között. Az uniós szintű idegenforgalmi 
kezdeményezés egyértelműen hozzáadott 
értéket jelent, elsősorban az 
idegenforgalom tudásalapjának javítása, 
valamint az adatszolgáltatás és elemzés, a 
nemzetközi promóciós stratégiák 
kidolgozása és a legjobb gyakorlatok 
megosztása tekintetében.

Or. en

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés elismeri az idegenforgalom jelentőségét, ismerteti az ezen a területen 
meglévő specifikus uniós hatásköröket, e program pedig végrehajtja e hatásköröket. Ezért a 
szövegnek részletesebbnek kell lennie.

Módosítás 154
Josefa Andrés Barea
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Rendeletre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) Az Európai Unió nemzetközi szinten 
a világ első számú turisztikai célpontja, és 
ezt a vezető szerepet egyrészt a nagyobb 
globális verseny és a folyamatosan változó 
piaci kereslet, másrészt a jobb és tartósabb 
fenntarthatóság biztosítása iránti igény 
teremtette kihívásokkal való szembenézés 
révén kell megerősíteni.

Or. en

Indokolás

Lásd fent.

Módosítás 155
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) Az Európai Unió nemzetközi szinten 
a világ első számú turisztikai célpontja, és 
ezt a vezető szerepet egyrészt a nagyobb 
globális verseny és a folyamatosan változó 
piaci kereslet, másrészt a jobb és tartósabb 
fenntarthatóság biztosítása iránti igény 
teremtette kihívásokkal való szembenézés 
révén kell megerősíteni.

Or. en

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés elismeri az idegenforgalom jelentőségét, ismerteti az ezen a területen 
meglévő specifikus uniós hatásköröket, e program pedig végrehajtja e hatásköröket. Ezért a 
szövegnek részletesebbnek kell lennie.
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Módosítás 156
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
18 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18c) Európában az idegenforgalomnak 
számos kihívással kell szembenéznie: a 
gazdasági világválsággal, az EU-n kívüli 
idegenforgalmi célpontok és a sokszínű 
idegenforgalmi kínálat által támasztott 
versennyel, az éghajlatváltozás és a 
szezonális ingadozás idegenforgalmi 
tevékenységre gyakorolt hatásaival, az 
európai demográfiai változásokkal, az 
információs és kommunikációs 
technológiák fokozódó hatásaival, és 
számos, az ágazatot időről időre érintő, 
előre nem látható eseménnyel. Ezért az 
Európai Uniónak biztosítania kell vezető 
helyét a turizmusban.

Or. en

Indokolás

Lásd fent.

Módosítás 157
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
18 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18c) Európában az idegenforgalomnak 
számos kihívással kell szembenéznie: a 
gazdasági világválsággal, az EU-n kívüli 
idegenforgalmi célpontok és a sokszínű 
idegenforgalmi kínálat által támasztott 
versennyel, az éghajlatváltozás és a 
szezonális ingadozás idegenforgalmi 
tevékenységre gyakorolt hatásaival, az 
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európai demográfiai változásokkal, az 
információs és kommunikációs 
technológiák fokozódó hatásaival, és 
számos, az ágazatot időről időre érintő, 
előre nem látható eseménnyel. Ezért az 
Európai Uniónak biztosítania kell vezető 
helyét a turizmusban.

Or. en

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés elismeri az idegenforgalom jelentőségét, ismerteti az ezen a területen 
meglévő specifikus uniós hatásköröket, e program pedig végrehajtja e hatásköröket. Ezért a 
szövegnek részletesebbnek kell lennie.

Módosítás 158
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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

(19) A programnak tartalmaznia kell a 
célkitűzésekhez rendelt intézkedéseket, a 
célkitűzések teljesítéséhez szükséges teljes 
pénzügyi keretet, különböző típusú 
végrehajtó intézkedéseket, valamint az 
ellenőrzési és értékelési, illetve az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló 
szabályokat. Külön figyelmet kell fordítani 
a pénzügyi eszközök ellenőrzésére. Új 
teljesítménymutatókkal kell lehetővé tenni 
az ilyen pénzügyi eszközök 
végrehajtásának rugalmasságát.

Or. en

Indokolás

A kkv-k számára biztosított finanszírozáshoz való hozzájutást segítő jó rendszer bevezetéséhez 
a rugalmasságot kell kulcsszóvá tenni.
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Módosítás 159
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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, különösen a 
Horizont 2020 és a strukturális alapok 
között. Ezek a szinergiák építhetnek az 
Eureka és a Eurostars alulról felfelé 
építkező nemzeti és regionális 
tapasztalataira a kkv-k innovációs és 
kutatási tevékenységeinek támogatása 
esetében.

Or. en

Módosítás 160
Hermann Winkler

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 

(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 
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szinergiákat fog kialakítani a program, más 
uniós programok és a strukturális alapok 
között.

szinergiákat fog kialakítani a program és
más uniós programok, különösen a 
Horizont 2020 és a strukturális alapok 
között.

Or. de

Módosítás 161
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A valamely kkv számára nyújtandó 
pénzügyi támogatással kapcsolatos 
határozathozatalt átlátható eljárásnak kell 
megelőznie. Az ilyen támogatás 
odaítélésének és kifizetésének 
átláthatónak, bürokráciamentesnek és a 
közös szabályoknak megfelelőnek kell 
lennie.

Or. en

Módosítás 162
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A programot ellenőrizni és értékelni 
kell az esetleges kiigazítások lehetővé 
tétele érdekében.

(25) A programot ellenőrizni és értékelni 
kell az esetleges kiigazítások lehetővé 
tétele érdekében. A program 
végrehajtásáról éves jelentést kell 
készíteni, bemutatva az elért haladást és a 
tervezett tevékenységeket, és azt az 
Európai Parlament illetékes hatóságának 
be kell mutatni.



AM\905685HU.doc 67/132 PE491.338v01-00

HU

Or. en

Módosítás 163
Inês Cristina Zuber

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 a 2014. január 1-től 2020. 
december 31-ig tartó időszakra létrehoz 
egy programot (a továbbiakban: a 
program) a különböző méretű
vállalkozások közti gazdasági és 
társadalmi egyensúly létrehozását, 
különösen a mikro-, kis- és 
középvállalkozások (mkkv-k)
létrehozásának, stabil növekedésének és 
fenntartható fejlődésének ösztönzését 
célzó uniós intézkedésekről.

Or. pt

Módosítás 164
Patrizia Toia

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 a 2014. január 1-től 2020. 
december 31-ig tartó időszakra létrehoz 
egy programot a vállalkozások 
versenyképességének javítását célzó uniós 
intézkedésekről, külön hangsúlyt fektetve 
az önfoglalkoztató, mikro-, kis-, 
kézműipari és középvállalkozásokra, a 
szociális gazdasági vállalkozásokra és a 
szellemi szabadfoglalkozásúakra (a 
továbbiakban: a program).

Or. en
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Indokolás

A programnak minden kkv-t meg kell céloznia, és figyelembe kell vennie a vállalkozások 
típusa és mérete közti különbségeket.

Módosítás 165
Amalia Sartori

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

Or. en

Indokolás

A programnak minden kkv-t meg kell céloznia, és figyelembe kell vennie a vállalkozások 
típusa és mérete közti különbségeket.

Módosítás 166
Josefa Andrés Barea

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 

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 
mikrovállalkozásokra és kézműipari 
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továbbiakban: a program). vállalkozásokra (a továbbiakban: a 
program).

Or. es

Indokolás

A COSME programnak magába kell foglalnia a kifejezetten ezt a típusú vállalkozást érintő 
intézkedéseket.

Módosítás 167
Konrad Szymański

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

Or. en

Indokolás

A programnak minden kkv-t meg kell céloznia, és figyelembe kell vennie a vállalkozások 
típusa és mérete közti különbségeket.

Módosítás 168
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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

egy programot a vállalkozások 
versenyképességének javítását célzó uniós 
intézkedésekről (a továbbiakban: a 
program), külön hangsúlyt fektetve a 
mikrovállalkozásokra és kis- és 
középvállalkozásokra (kkv-k).

Or. ro

Módosítás 169
Hermann Winkler

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 a 2014. január 1-től 2020. 
december 31-ig tartó időszakra létrehoz 
egy programot a mikrovállalkozások és a 
kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
versenyképességének javítását célzó uniós 
intézkedésekről (a továbbiakban: a 
program).

Or. de

Módosítás 170
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A programnak hozzá kell járulnia az 
alábbi általános célkitűzésekhez, külön 
figyelmet fordítva a kkv-k sajátos 
szükségleteire európai és globális szinten:

(1) A programnak hozzá kell járulnia az 
alábbi általános célkitűzésekhez:

Or. de
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Módosítás 171
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A programnak hozzá kell járulnia az 
alábbi általános célkitűzésekhez, külön 
figyelmet fordítva a kkv-k sajátos 
szükségleteire európai és globális szinten:

(1) A programnak hozzá kell járulnia az 
alábbi általános célkitűzésekhez, külön 
figyelmet fordítva az európai kkv-k sajátos 
szükségleteire:

Or. en

Indokolás

A 19. módosítás (jelentéstervezet) javítása.

Módosítás 172
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A programnak hozzá kell járulnia az 
alábbi általános célkitűzésekhez, külön 
figyelmet fordítva a kkv-k sajátos 
szükségleteire európai és globális szinten:

(1) A programnak hozzá kell járulnia az 
alábbi általános célkitűzésekhez, külön 
figyelmet fordítva azon uniós és harmadik 
országbeli kkv-k sajátos szükségleteire, 
amelyek az 5. cikkel összhangban vesznek 
részt a programban.

Or. sl

Módosítás 173
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A programnak hozzá kell járulnia az 
alábbi általános célkitűzésekhez, külön 
figyelmet fordítva a kkv-k sajátos 
szükségleteire európai és globális szinten:

(1) A programnak hozzá kell járulnia az 
alábbi általános célkitűzésekhez, külön 
figyelmet fordítva a mikrovállalkozások és
kkv-k sajátos szükségleteire helyi, 
regionális, európai és globális szinten:

Or. ro

Módosítás 174
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A programnak hozzá kell járulnia az 
alábbi általános célkitűzésekhez, külön 
figyelmet fordítva a kkv-k sajátos 
szükségleteire európai és globális szinten:

(1) A programnak hozzá kell járulnia az 
alábbi általános célkitűzésekhez, külön 
figyelmet fordítva az unióbeli kkv-k 
sajátos szükségleteire:

Or. en

Módosítás 175
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) gazdasági és társadalmi egyensúly 
létrehozása a különböző méretű 
vállalkozások között;

Or. pt

Módosítás 176
Ioannis A. Tsoukalas
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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 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának erősítése, ideértve az 
idegenforgalmi ágazatban működőket is,
tekintetbe véve ennek az ágazatnak az 
Unió GDP-jéhez és a 
munkahelyteremtéshez való jelentős 
hozzájárulását, és az ebben az ágazatban 
működő kkv-k magas arányát,

Or. en

Módosítás 177
Inês Cristina Zuber

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 mkkv-k létrehozásának ösztönzése, 
és pénzügyi feltételeik, autonómiájuk, 
versenyképességük és fenntarthatóságuk 
biztosítása, melyek szükségesek szilárd 
növekedésükhöz és tartós fejlődésükhöz, 
ideértve az idegenforgalmi ágazatot is;

Or. pt

Módosítás 178
Konrad Szymański, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

versenyképességének és 
fenntarthatóságának erősítése;

Or. en

Módosítás 179
Silvia-Adriana Ţicău

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 
mikrovállalkozások és kkv-k
versenyképességének és 
fenntarthatóságának erősítése, ideértve az 
idegenforgalmi ágazatot is;

Or. ro

Módosítás 180
Hermann Winkler

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 kis- és középvállalkozások 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának erősítése, ideértve az 
idegenforgalmi ágazatot is;

Or. de

Módosítás 181
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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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 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának erősítése;

Or. en

Módosítás 182
Romana Jordan

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 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának erősítése;

Or. sl

Módosítás 183
Krišjānis Kariņš

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 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának erősítése;

Or. lv
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Módosítás 184
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az mkkv-k létrehozása és fejlődése 
céljából teljes hozzáférés és finanszírozás 
garantálása.

Or. pt

Módosítás 185
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a vállalkozási kultúra támogatása 
középiskolai szinttől kezdve, és a kkv-k 
létrehozásának, megerősödésének és 
növekedésének elősegítése.

Or. it

Indokolás

A program célja az kell, hogy legyen, hogy a vállalkozások összes életszakaszát támogassa, 
beleértve a megerősödést is, az átalakítást és a versenyképesség céljából történő 
újjászervezést értve ez alatt. A vállalkozói kultúrát már a középiskolai szinttől kezdve át kell 
adni, megfelelő képzést biztosítva, különösen a felsőbb szintű szakiskolákban.   

Módosítás 186
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

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

Or. ro

Módosítás 187
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kisvállalkozói intézkedéscsomag 
elveinek végrehajtása és prioritásainak 
alkalmazása az uniós politikákban és 
programokban.

Or. en

Indokolás

A kisvállalkozói intézkedéscsomag tíz elvet határoz meg, valamint a kkv-k növekedési és 
munkahelyteremtési potenciálját növelő szakpolitikai és jogalkotási lépéseket fogalmaz meg. 
A kisvállalkozói intézkedéscsomag végrehajtása hozzájárul az Európa 2020 stratégia céjainak 
eléréséhez, a javaslat szövege nem tartalmaz további utalást a kisvállalkozói 
intézkedéscsomagra.

Módosítás 188
Henri Weber, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag végrehajtásának, 
nyomon követésének és értékelésének 
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segítése.

Or. fr

Módosítás 189
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kkv-k fenntartható fejlődésének 
ösztönzése; 

Or. es

Indokolás

A program általános célkitűzéseinek magukban kell foglalniuk a fenntartható fejlődésre való 
külön utalást.

Módosítás 190
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a kisvállalkozói intézkedéscsomag 
elveinek végrehajtása és prioritásainak 
alkalmazása az uniós politikákban és 
programokban.

Or. es

Módosítás 191
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kkv-kra vonatkozó intézkedések és 
a program végrehajtásának keretében a 
Bizottságnak és a tagállamoknak 
különleges figyelmet kell fordítania ezen 
vállalkozások formáinak sokféleségére.

Or. fr

Módosítás 192
Henri Weber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kkv-kra vonatkozó intézkedések és 
a program végrehajtásának keretében a 
Bizottságnak és a tagállamoknak 
különleges figyelmet kell fordítania 
azokra a különböző formákra, 
amelyekben ezek a vállalkozások 
létezhetnek.

Or. fr

Módosítás 193
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az uniós ipari ágazat százalékos 
növekedése a teljes bruttó hazai termék 
(GDP) növekedéséhez képest,

a) az uniós ipari ágazat és iparhoz 
kapcsolódó szolgáltatási ágazat százalékos 
növekedése a teljes bruttó hazai termék 
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(GDP) növekedéséhez képest,

Or. it

Indokolás

A programnak nemcsak az ipari ágazatra, hanem a szolgáltatási ágazatra is összpontosítania 
kell.

Módosítás 194
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az uniós ipari ágazat százalékos 
növekedése a teljes bruttó hazai termék 
(GDP) növekedéséhez képest,

a) az egyes tagállamok és az uniós ipari 
ágazat százalékos növekedése a teljes 
bruttó hazai termék (GDP) növekedéséhez 
képest,

Or. pt

Módosítás 195
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az uniós ipari ágazat százalékos 
növekedése a teljes bruttó hazai termék 
(GDP) növekedéséhez képest,

a) az uniós ipari és szolgáltatási ágazat 
százalékos növekedése a teljes bruttó hazai 
termék (GDP) növekedéséhez képest,

Or. ro

Módosítás 196
Inês Cristina Zuber
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a termelési tényezők, többek között az 
energia, a szállítás és a kommunikáció 
költségeinek csökkentése;

Or. pt

Módosítás 197
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az uniós ipari termelés növekedése a 
környezetipari ágazatokban,

b) az egyes tagállamok hazai termelésének 
növekedése és az uniós ipari termelés 
növekedése a környezetipari ágazatokban 

Or. pt

Módosítás 198
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az uniós ipari termelés növekedése a 
környezetipari ágazatokban,

b) Az uniós ipari termelés növekedése a 
környezetipari ágazatokban, és az 
ökológiailag fenntartható termékek és 
szolgáltatások nyújtása terén elért 
növekedés,

Or. it

Indokolás

A környezetipari ágazatok azok az ágazatok, amelyek fő tevékenysége olyan termékek 
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előállítása és szolgáltatások nyújtása, amellyel megfékezik, megelőzik, korlátozzák, 
minimalizálják vagy orvosolják a vízre, levegőre és talajra gyakorolt káros hatásokat, a 
hulladék, a zaj és az ökoszisztémák összefüggésében is. Ez olyan technológiákat, termékeket 
és szolgáltatásokat foglal magában, amelyek csökkentik a környezeti kockázatot és 
minimalizálják a szennyezést. 

Módosítás 199
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az uniós ipari termelés növekedése a 
környezetipari ágazatokban,

b) az uniós ipari termelés növekedése 
különösen, de nem kizárólag a 
környezetipari ágazatokban,

Or. ro

Módosítás 200
Bendt Bendtsen

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 csökkenése, valamint változások 
a kkv-alapítások arányában, az üzleti 
tranzakciók, valamint az üzleti kudarcok 
számában,

Or. en

Módosítás 201
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kkv-k adminisztrációs terheinek 
változásai,

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

Or. en

Módosítás 202
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kkv-k adminisztrációs terheinek 
változásai,

c) az új és már korábban létező kkv-k 
adminisztrációs terheinek változásai,

Or. en

Módosítás 203
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kkv-k adminisztrációs terheinek 
változásai,

c) a mikrovállalkozások és kkv-k 
adminisztrációs terheinek csökkenése,

Or. ro

Módosítás 204
Konrad Szymański, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kkv-k adminisztrációs terheinek 
változásai,

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

Or. en

Módosítás 205
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a kisvállalkozói intézkedéscsomag 
elveinek végrehajtása és prioritásainak 
alkalmazása az uniós szakpolitikákban és 
programokban.

Or. en

Indokolás

A kisvállalkozói intézkedéscsomag végrehajtása hozzájárul az Európa 2020 stratégia céjainak 
eléréséhez, a javaslat szövege nem tartalmaz további utalást a kisvállalkozói 
intézkedéscsomagra

Módosítás 206
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a tiszta technológiákba való 
beruházások növelése,

Or. it
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Indokolás

Az Európa 2020 stratégiával összhangban.

Módosítás 207
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a jogszabályi keret egyszerűsítése,

Or. it

Módosítás 208
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A kkv-k növekedése hozzáadott érték és 
a foglalkoztatottak száma szempontjából,

d) az mkkv-k növekedése a hozzáadott 
érték, a foglalkoztatottak száma és a 
határozatlan idejű munkaszerződések
szempontjából, 

Or. pt

Módosítás 209
Vicky Ford, Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A kkv-k növekedése hozzáadott érték és 
a foglalkoztatottak száma szempontjából,

d) a kkv-k növekedése,
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Or. en

Módosítás 210
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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 közti különbség,

Or. en

Módosítás 211
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kkv-k klaszterekbe szerveződésének 
és bővülésének támogatása,

Or. it

Indokolás

A kkv-k klaszterekbe szerveződését és bővülését támogatni kell ott, ahol ez hozzáadott értéket 
adhat a versenyképességhez.

Módosítás 212
Konrad Szymański, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) és a kkv-k fluktuációja. törölve
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Or. en

Módosítás 213
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a mikrovállalkozások és kkv-k 
számának növekedése.

Or. ro

Módosítás 214
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az uniós kkv-k versenyképességének 
fokozódása a fő versenytársak kkv-inak 
versenyképességéhez képest;

Or. en

Módosítás 215
Konrad Szymański, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) az Unió belső, illetve külső határain 
átnyúló kereskedelmet folytató kkv-k 
arányának növekedése;

Or. en
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Módosítás 216
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A program támogatja az Európa 2020 
stratégia végrehajtását, és hozzájárul az 
„intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés” célkitűzésének 
megvalósításához. A program különösen 
hozzájárul a foglalkoztatással kapcsolatos 
kiemelt cél teljesítéséhez.

(3) A program támogatja a tagállamokban 
az ipari ágazatok kiegyensúlyozott 
fejlődését, és hozzájárul a különböző 
méretű vállalkozások gazdasági és 
társadalmi egyensúlyához, ösztönözve az 
mkkv-k létrehozását, és biztosítva a 
pénzügyi feltételeket, a versenyképességet 
és a fenntarthatóságot, amelyek 
szükségesek az intelligens és szilárd 
növekedéshez és a tartós fejlődéshez, teljes 
hozzáférést és finanszírozást biztosítva az 
mkkv-k számára, hogy 
megalakulhassanak és fejlődhessenek, 
ezzel jelentősen hozzájárulva a 
foglalkoztatáshoz.

Or. pt

Módosítás 217
Marian-Jean Marinescu

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

Or. en
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Módosítás 218
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a jelenlegi gazdasági 
kiegyensúlyozatlanság csökkentése a 
különböző méretű vállalkozások között;

Or. pt

Módosítás 219
Mario Pirillo

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 
versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükséges 
keretfeltételek javítása;

Or. it

Módosítás 220
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 
versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükséges 
keretfeltételek javítása;
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Or. en

Módosítás 221
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

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 − ideértve az 
idegenforgalmi és a kulturális örökségi 
ágazatot, a kreatív iparágakat, valamint a 
művészeteket és kézműipart − 
versenyképességéhez, piaci hozzáféréséhez 
és fenntarthatóságához szükséges 
keretfeltételek javítása;

Or. en

Módosítás 222
Ioannis A. Tsoukalas

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 
versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükséges 
keretfeltételek javítása, ideértve az 
idegenforgalmi ágazatban működőket is, 
tekintetbe véve ennek az ágazatnak az 
Unió GDP-jéhez és a 
munkahelyteremtéshez való jelentős 
hozzájárulását, és az ebben az ágazatban 
működő kkv-k magas arányát;

Or. en
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Módosítás 223
Krišjānis Kariņš

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 − ideértve
például az idegenforgalmi ágazatot, a 
gépipart, a fafeldolgozást, az élelmiszer-
feldolgozást stb. − versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükséges 
keretfeltételek javítása;

Or. lv

Módosítás 224
Silvia-Adriana Ţicău

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) azoknak a keretfeltételeknek a javítása,
amelyek a bármely ágazatban – ideértve 
az idegenforgalmi ágazatot is– működő 
uniós vállalkozások, különösen a 
mikrovállalkozások és a kkv-k
versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükségesek;

Or. ro

Módosítás 225
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós vállalkozások, ideértve az a) az uniós kkv-k – ideértve az 
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idegenforgalmi ágazatot is,
versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükséges 
keretfeltételek javítása;

idegenforgalmi ágazatot is –
versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükséges 
keretfeltételek javítása;

Or. de

Módosítás 226
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az innováció ösztönzése a 
vállalkozásokon belül egy alacsony szén-
dioxid-kibocsátású, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenállóképes, 
energia- és forráshatékony gazdaságba 
való átalakulás, illetve átmenet érdekében.

Or. en

Módosítás 227
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az mkkv-k kulcsfontosságú szerepének 
előmozdítása a szociális dimenziójuk 
tekintetében, és különösen a jogokkal járó 
munkahelyek teremtésének ösztönzése;

Or. pt

Módosítás 228
Mario Pirillo
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az idegenforgalmi vállalatok 
vonzerejének és fenntarthatóságának 
ösztönzése;

Or. it

Módosítás 229
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 230
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a tanácsadáshoz való hozzáférés 
javítása.

Or. de

Módosítás 231
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a vállalkozói készség és a vállalkozói 
kultúra előmozdítása;

Or. en

Módosítás 232
Inês Cristina Zuber

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, 
összhangban az egyes tagállamok által 
megállapított szükségletekkel;

Or. pt

Módosítás 233
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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 női és a fiatal vállalkozók 
körében;

Or. en

Módosítás 234
Bendt Bendtsen
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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 és a 
vállalkozói kultúra népszerűsítése;

Or. en

Módosítás 235
Marian-Jean Marinescu

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 és a 
vállalkozói kultúra népszerűsítése;

Or. en

Módosítás 236
Konrad Szymański, Vicky Ford

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;

Or. en

Módosítás 237
Hermann Winkler

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 vállalkozókedv ösztönzése többek 
között konkrét célcsoportok körében, a 
vállalkozások átadásának 
megkönnyítésére is fókuszálva;

Or. de

Módosítás 238
Marian-Jean Marinescu

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 piacra jutás elősegítése, különösen az 
Unión belül, de globális szinten is;

Or. en

Módosítás 239
Silvia-Adriana Ţicău

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 mikrovállalkozások és kkv-k forráshoz 
jutásának javítása tőke- és 
hitelfinanszírozás formájában;

Or. ro

Módosítás 240
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

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

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

Or. en

Módosítás 241
Marian-Jean Marinescu

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) azoknak a keretfeltételeknek a javítása, 
amelyek a bármely ágazatban – ideértve 
az idegenforgalmi ágazatot is – működő 
uniós vállalkozások, különösen a kkv-k 
versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükségesek;

Or. en

Módosítás 242
Ioan Enciu

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) a piacokhoz való hozzáférés javítása, 
különösen az Unión belül és globális 
szinten.

Or. en

Módosítás 243
Bendt Bendtsen
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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) a piacokhoz való hozzáférés javítása az 
Unión belül, de globális szinten is.

Or. en

Módosítás 244
Silvia-Adriana Ţicău

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) az uniós és a globális piacokhoz való 
hozzáférés javítása a mikrovállalkozások 
és a kkv-k számára.

Or. ro

Módosítás 245
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a piaci hozzáférés javítása az európai 
szabványok és szabályozások mikro- és 
kisvállalkozások szükségleteihez és 
valóságához történő hozzáigazításának 
ösztönzése révén;

Or. en
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Módosítás 246
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a piaci hozzáférés javítása az európai 
szabványok és szabályozások mikro- és 
kisvállalkozások szükségleteihez és 
valóságához történő hozzáigazításának 
ösztönzése révén;

Or. en

Indokolás

A szöveget ki kell egészíteni a módosításokban említett három konkrét célkitűzésel. A 
szabványokhoz való hozzáférés és a hozzájuk való alkalmazkodás, valamint a vállalkozások 
átadása a kisvállalkozói intézkedéscsomagban rögzített 10 SBA-elv részét képezi.

Módosítás 247
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a minőségi európai ipar fejlődésének 
támogatása és megszilárdítása, és az 
„európai címkének” mint a kiválóság 
szimbólumának kialakítása.

Or. en

Módosítás 248
Henri Weber, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az olyan programok megerősítése, 
amelyek célja, hogy a kkv-kat, különösen 
a mikrovállalkozásokat képessé tegyék és 
ösztönözzék a támogató szolgáltatások 
igénybevételére.

Or. fr

Módosítás 249
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kkv-k tanácsadáshoz való 
hozzáférésének megkönnyítése.

Or. es

Módosítás 250
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a kreatív iparágak, a tervezési 
innováció, a kulturális örökség, a 
hagyományos és elismert művészetek és 
kézműipar piacra történő bevonásának 
támogatása elismerésük érdekében.

Or. en

Módosítás 251
Konrad Szymański
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a kkv-k tanácsadáshoz való 
hozzáférésének javítása, és támogatásuk 
ösztönzése, különös tekintettel a mikro- és 
kisvállalkozásokra;

Or. en

Módosítás 252
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a kkv-k tanácsadáshoz való 
hozzáférésének javítása, és támogatásuk 
ösztönzése, különös tekintettel a mikro- és 
kisvállalkozásokra;

Or. en

Módosítás 253
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) a vállalkozások átadásának 
támogatása.

Or. en

Módosítás 254
Konrad Szymański
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) a vállalkozások átadásának 
támogatása.

Or. en

Módosítás 255
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dd) a kkv-kat képviselő közvetítő 
szervezetek szerepének és 
tevékenységeinek támogatása.

Or. en

Módosítás 256
Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A konkrét célkitűzések jegyében tett 
fellépések hozzájárulnak az európai 
kisvállalkozói intézkedéscsomag 
végrehajtásához:
a) a piaci hozzáférés javítása az európai 
szabványok és szabályozások mikro- és 
kisvállalkozások szükségleteihez és 
valóságához történő hozzáigazításának 
ösztönzése révén;
b) a kkv-k tanácsadáshoz való 
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hozzáférésének javítása és támogatásuk 
ösztönzése, különös tekintettel a mikro- és 
kisvállalkozásokra;
c) a vállalkozások átadásának 
támogatása;
d) a kkv-kat képviselő közvetítő 
szervezetek szerepének és 
tevékenységeinek támogatása.

Or. en

Indokolás

A szabványokhoz való hozzáférés és a hozzájuk való alkalmazkodás, valamint a vállalkozások 
átadása a kisvállalkozói intézkedéscsomagban rögzített tíz elv részét képezi − a 
tanácsadáshoz való hozzáférés további fellépés vagy célkitűzés lehet.

Módosítás 257
Bendt Bendtsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A konkrét célkitűzések szerinti 
intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a 
Bizottság „Gondolkozz előbb kicsiben! –
Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag” 
című közleményének1 végrehajtásához.

_______________
.1 COM(2008)0394.

Or. en

Módosítás 258
Kent Johansson

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

(2) A program megvalósításával 
támogatni kell a kkv-kat abban, hogy 
alkalmazkodjanak az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású, az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenállóképes, 
energia- és erőforrás-hatékony gazdaság 
követelményeihez.

törölve

Or. en

Módosítás 259
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A program megvalósításával támogatni 
kell a kkv-kat abban, hogy 
alkalmazkodjanak az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, az éghajlatváltozás hatásaival 
szemben ellenállóképes, energia- és 
erőforrás-hatékony gazdaság 
követelményeihez.

(2) A program tervezésével és
megvalósításával támogatni kell a kkv-kat 
abban, hogy alkalmazkodjanak az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenállóképes, energia- és erőforrás-
hatékony gazdaság követelményeihez.

Or. en

Módosítás 260
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A program megvalósításával támogatni 
kell a kkv-kat abban, hogy 
alkalmazkodjanak az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, az éghajlatváltozás hatásaival 
szemben ellenállóképes, energia- és 

(2) A program megvalósítása során 
támogatni kell a vállalkozásokat abban, 
hogy alkalmazkodjanak az információs 
társadalomhoz és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, az éghajlatváltozás hatásaival 
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erőforrás-hatékony gazdaság 
követelményeihez.

szemben ellenállóképes, energia- és 
erőforrás-hatékony gazdaság 
követelményeihez.

Or. ro

Módosítás 261
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

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) A program végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg a többéves pénzügyi 
keret mintegy 0,5%-a, amely összeg 
legalább 60%-a a pénzügyi eszközökre 
van elkülönítve.

Or. it

Indokolás

A végleges összeget a többéves pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalások eredményeitől 
függően különítik el. Annak érdekében, hogy a program hatékony legyen, költségvetésének a 
többéves pénzügyi keret legalább 0,5%-át kell kitennie, és az összeg legalább 60%-át a kkv-k 
pénzügyi támogatására kell felhasználni.

Módosítás 262
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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) A program végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg 2,522 milliárd euró, 
amely összegből legalább 1,4 milliárd 
eurót pénzügyi eszközökre kell 
elkülöníteni.

Or. en
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Módosítás 263
Konrad Szymański, Vicky Ford

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) A program végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg [2,522 milliárd euró], 
amely összeg legalább [55,5%-át, 1,4 
milliárd eurót] pénzügyi eszközökre kell 
elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 264
Bendt Bendtsen

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) A program végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg [2,522 milliárd] euró, 
amely összeg mintegy 65%-a pénzügyi 
eszközökre van elkülönítve.

Or. en

Módosítás 265
Romana Jordan

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 

(1) A program végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg 2,522 milliárd euró, 
amely összeg legalább [55,5%-a, 1,4 
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pénzügyi eszközökre van elkülönítve. milliárd euró] pénzügyi eszközökre van 
elkülönítve.

Or. sl

Módosítás 266
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendeletben meghatározott 
pénzügyi keretből fedezhetők a program 
irányításához és célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges előkészítő, 
monitorozó, ellenőrző, auditálási és 
értékelő tevékenységekkel kapcsolatos 
kiadások is, így különösen a tanulmányok, 
szakértői egyeztetések, tájékoztatási és 
kommunikációs intézkedések, beleértve az 
uniós szakpolitikai prioritások 
intézményesített kommunikációját –
feltéve hogy ezek e rendelet általános 
célkitűzéseihez kapcsolódnak –, az 
információk feldolgozására és cseréjére 
összpontosító IT-hálózatok kiadásai, 
valamint minden egyéb technikai és 
adminisztratív segítségnyújtási kiadás, 
amely a Bizottság számára felmerül a 
program irányításával összefüggésben.

(2) Az e rendeletben meghatározott 
pénzügyi keretből fedezhetők a program 
irányításához és célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges előkészítő, 
monitorozó, ellenőrző, auditálási és 
értékelő tevékenységekkel kapcsolatos 
kiadások is, így különösen a tanulmányok, 
szakértői egyeztetések, tájékoztatási és 
kommunikációs intézkedések, beleértve az 
uniós szakpolitikai prioritások 
intézményesített kommunikációját –
feltéve hogy ezek e rendelet általános 
célkitűzéseihez kapcsolódnak –, az 
információk feldolgozására és cseréjére 
összpontosító IT-hálózatok kiadásai, 
valamint minden egyéb technikai és 
adminisztratív segítségnyújtási kiadás, 
amely a Bizottság számára felmerül a 
program irányításával összefüggésben. 
Ezek a kiadások nem haladhajták meg a 
pénzügyi keret 5%-át.

Or. ro

Módosítás 267
Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Harmadik országok részvétele A tengerentúli országok és területek és
harmadik országok részvétele

Or. fr

Módosítás 268
Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az [Európai Közösség és a tengerentúli 
országok és területek társulásáról szóló, a 
2007. március 19-i 2007/249/EK tanácsi 
határozattal módosított 2001. november 
27-i 2001/822/EK tanácsi határozatban] 
említett tengerentúli országok és 
területek;

Or. fr

Módosítás 269
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós vállalkozások 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának keretfeltételeit javító 
intézkedések

Az uniós vállalkozások, különösen a 
mikrovállalkozások és kkv-k 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának keretfeltételeit javító 
intézkedések

Or. ro
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Módosítás 270
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság támogatja az uniós 
vállalkozások, különösen a kkv-k 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának jobbítására és 
erősítésére irányuló intézkedéseket annak 
érdekében, hogy javítsa a 
versenyképességet, fenntarthatóságot, és az 
európai vállalkozások növekedését 
előmozdító nemzeti szakpolitikák 
eredményességét, koherenciáját és 
összehangoltságát.

(1) A Bizottság támogatja az uniós 
vállalkozások, különösen a kkv-k 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának jobbítására és 
erősítésére irányuló intézkedéseket annak 
érdekében, hogy javítsa a 
versenyképességet, megerősödést,
fenntarthatóságot, és az európai 
vállalkozások növekedését előmozdító 
nemzeti szakpolitikák eredményességét, 
koherenciáját és összehangoltságát, külön 
figyelmet fordítva a nagy fejlődési 
lehetőséget rejtő innovatív ágazatokban 
történő vállalkozásalapításra, és az 
eredetmegjelölés bevezetésére (Made in...).

Or. it

Indokolás

A program célja az kell, hogy legyen, hogy a vállalkozások összes életszakaszát támogassa, 
beleértve a megerősödést is, az átalakítást és a versenyképesség céljából történő 
újjászervezést értve ez alatt.

Módosítás 271
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság támogatja az uniós 
vállalkozások, különösen a kkv-k 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának jobbítására és 
erősítésére irányuló intézkedéseket annak 
érdekében, hogy javítsa a 

(1) A Bizottság támogatja az uniós 
mikrovállalkozások és kkv-k pénzügyi 
feltételeinek, autonómiájának,
versenyképességének és 
fenntarthatóságának jobbítására és 
erősítésére irányuló intézkedéseket, 
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versenyképességet, fenntarthatóságot, és az 
európai vállalkozások növekedését 
előmozdító nemzeti szakpolitikák 
eredményességét, koherenciáját és 
összehangoltságát.

amelyek szükségesek az uniós mkkv-k 
szilárd növekedéséhez és tartós 
fejlődéséhez annak érdekében, hogy javítsa 
a nemzeti szakpolitikák eredményességét, 
koherenciáját és összehangoltságát a 
gazdasági egyensúly ösztönzését és 
fejlődését tekintve az egyes tagállamok 
üzleti környezetében.

Or. pt

Módosítás 272
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság támogatja az uniós 
vállalkozások, különösen a kkv-k 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának jobbítására és 
erősítésére irányuló intézkedéseket annak 
érdekében, hogy javítsa a 
versenyképességet, fenntarthatóságot, és az 
európai vállalkozások növekedését 
előmozdító nemzeti szakpolitikák 
eredményességét, koherenciáját és 
összehangoltságát.

(1) A Bizottság támogatja a kkv-k 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának jobbítására és 
erősítésére irányuló intézkedéseket annak 
érdekében, hogy javítsa a 
versenyképességet, fenntarthatóságot, és az 
európai vállalkozások növekedését 
előmozdító nemzeti szakpolitikák 
eredményességét, koherenciáját és 
összehangoltságát.

Or. de

Módosítás 273
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság támogatja az uniós 
vállalkozások, különösen a kkv-k 
versenyképességének és 

(1) (A módosítás a magyar nyelvű 
változatot nem érinti.)
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fenntarthatóságának jobbítására és 
erősítésére irányuló intézkedéseket annak 
érdekében, hogy javítsa a 
versenyképességet, fenntarthatóságot, és az 
európai vállalkozások növekedését 
előmozdító nemzeti szakpolitikák 
eredményességét, koherenciáját és 
összehangoltságát.

Or. en

Módosítás 274
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság támogatja az uniós 
vállalkozások, különösen a kkv-k 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának jobbítására és 
erősítésére irányuló intézkedéseket annak 
érdekében, hogy javítsa a 
versenyképességet, fenntarthatóságot, és az 
európai vállalkozások növekedését 
előmozdító nemzeti szakpolitikák 
eredményességét, koherenciáját és 
összehangoltságát.

(1) A Bizottság támogatja az uniós 
vállalkozások, különösen a kkv-k 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának jobbítására és 
erősítésére irányuló intézkedéseket annak 
érdekében, hogy javítsa a 
versenyképességet, fenntarthatóságot, és az 
európai vállalkozások – köztük az 
idegenforgalmi ágazatban működők –
növekedését előmozdító helyi, regionális
és nemzeti szakpolitikák eredményességét, 
koherenciáját és összehangoltságát.

Or. fr

Módosítás 275
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság támogatja az uniós 
vállalkozások, különösen a kkv-k 

(1) A Bizottság támogatja az uniós 
vállalkozások, különösen a 
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versenyképességének és 
fenntarthatóságának jobbítására és 
erősítésére irányuló intézkedéseket annak 
érdekében, hogy javítsa a 
versenyképességet, fenntarthatóságot, és az 
európai vállalkozások növekedését 
előmozdító nemzeti szakpolitikák 
eredményességét, koherenciáját és 
összehangoltságát.

mikrovállalkozások és kkv-k 
versenyképességének és 
fenntarthatóságának jobbítására és 
erősítésére irányuló intézkedéseket annak 
érdekében, hogy javítsa a 
versenyképességet, fenntarthatóságot, és az 
európai vállalkozások növekedését 
előmozdító nemzeti szakpolitikák 
eredményességét, koherenciáját és 
összehangoltságát.

Or. ro

Módosítás 276
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – beveztő rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság támogathatja az új
versenyképességi stratégiák kidolgozására 
irányuló intézkedéseket. Ilyen intézkedések 
lehetnek a következők:

(2) A Bizottság támogatja a vállalkozások
versenyképességét és folyamatos fejlődését 
célzó stratégiák kidolgozására irányuló 
intézkedéseket, valamint az európai 
kisvállalkozói intézkedéscsomag 
végrehajtását segítő fellépéseket. Ilyen 
intézkedések lehetnek a következők:

Or. fr

Módosítás 277
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – beveztő rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság támogathatja az új 
versenyképességi stratégiák kidolgozására 
irányuló intézkedéseket. Ilyen intézkedések 
lehetnek a következők:

(2) A Bizottság támogathatja az új 
versenyképességi stratégiák kidolgozására 
irányuló intézkedéseket mint az olyan 
pénzügyi feltételek megerősítését célzó 
intézkedéseket, amelyek szükségesek az 
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mkkv-k szilárd növekedéshez és tartós 
fejlődéséhez. Ilyen intézkedések lehetnek a 
következők:

Or. pt

Módosítás 278
Henri Weber, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – beveztő rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság támogathatja az új
versenyképességi stratégiák kidolgozására 
irányuló intézkedéseket. Ilyen intézkedések 
lehetnek a következők:

(2) A Bizottság támogatja a vállalkozások 
versenyképességét és folyamatos fejlődését 
célzó stratégiák kidolgozására irányuló 
intézkedéseket, valamint az európai 
kisvállalkozói intézkedéscsomag 
végrehajtását segítő fellépéseket. Ilyen 
intézkedések lehetnek a következők:

Or. fr

Módosítás 279
Inês Cristina Zuber

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) az mkkv-k növekedését és fenntartható 
fejlődését – ideértve a katasztrófák 
hatásaival szembeni ellenállóképességet is 
–, a piachoz való nehéz hozzáférését, 
versenyképességét, és a tisztességtelen 
versenyt – amely a nagy gazdasági 
csoportok piaci súlyának tudható be, 
veszélyeztetve az mkkv-k fenntarthatóságát
és fennmaradását – érintő szakpolitikák 
tervezésének, végrehajtásának és 
értékelésének átalakítását, valamint a 
megfelelő infrastruktúrák, világszínvonalú 
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klaszterek és üzleti hálózatok, 
keretfeltételek fejlesztését és fenntartható 
termékek, szolgáltatások és technológiák 
kifejlesztését biztosító intézkedések; 

Or. pt

Módosítás 280
Gaston Franco

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 versenyképességét és
fenntarthatóságát – ideértve a katasztrófák 
hatásaival szembeni ellenállóképességet is 
– érintő szakpolitikák tervezésének, 
végrehajtásának és értékelésének javítását, 
valamint a megfelelő infrastruktúrák, 
világszínvonalú klaszterek és üzleti 
hálózatok fejlesztését, az európai 
versenyképességi klaszterek közötti 
együttműködés biztosítását és vonzerejük 
növelését, keretfeltételek rögzítését és 
fenntartható termékek, szolgáltatások és 
technológiák kifejlesztését, valamint a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
támogatását célzó intézkedések;

Or. fr

Módosítás 281
Patrizia Toia

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 

a) a vállalkozások versenyképességet és a 
fenntarthatóságot – ideértve a katasztrófák 
hatásaival szembeni ellenállóképességet is 



AM\905685HU.doc 115/132 PE491.338v01-00

HU

– 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;

– érintő szakpolitikák tervezésének, 
végrehajtásának és értékelésének javítását, 
valamint a megfelelő infrastruktúrák és 
hatékony, megbízható logisztika, 
világszínvonalú klaszterek és üzleti 
hálózatok, keretfeltételek fejlesztését és 
fenntartható termékek, szolgáltatások és 
technológiák kifejlesztését biztosító 
intézkedések;

Or. it

Indokolás

Az infrastrktúra fejlesztésével kapcsolatban hangsúlyozni kell a logisztikának, a 
versenyképesség kulcsfontosságú elemének stratégiai szerepét.

Módosítás 282
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 versenyképességét és 
fenntarthatóságát érintő szakpolitikák 
tervezésének, végrehajtásának és 
értékelésének javítását biztosító 
intézkedések, a keretfeltételekkel, a 
világszínvonalú klaszterek irányításával és 
az üzleti hálózatokkal kapcsolatos bevált 
gyakorlatok megosztása, valamint a 
klaszterek közötti, határokon átnyúló 
együttműködés és a fenntartható termékek, 
szolgáltatások és technológiák 
kifejlesztésének előmozdítása;

Or. en

Módosítás 283
Hermann Winkler
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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 versenyképességét és a 
fenntarthatóságát – ideértve a katasztrófák 
hatásaival szembeni ellenállóképességet is
– érintő szakpolitikák tervezésének, 
végrehajtásának és értékelésének javítását, 
valamint a megfelelő infrastruktúrák, 
világszínvonalú klaszterek és üzleti 
hálózatok, keretfeltételek kialakítását − 
különösen például az adminisztrációs 
terhek csökkentését − és a fenntartható 
termékek, szolgáltatások és technológiák 
kifejlesztését biztosító intézkedések;

Or. de

Módosítás 284
Vasilica Viorica Dăncilă

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 versenyképességét és a 
fenntarthatóságát – 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, technikák,
szolgáltatások és technológiák 
kifejlesztését biztosító intézkedések;

Or. en

Módosítás 285
Inês Cristina Zuber
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a válságban lévő vagy a felszámolás 
veszélyétől komolyan fenyegetett mkkv-k 
által jellemzett ágazatok védelmét célzó 
intézkedések, minden egyes tagállamban, 
konkrét programokkal és intézkedésekkel, 
egyebek mellett különösen a helyi 
kereskedelem, az építőipar, a textilipar és 
a fémipar területén;

Or. pt

Módosítás 286
Ioan Enciu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az uniós kkv-k versenyképességének 
és fenntarthatóságának ösztönzése az 
idegenforgalmi ágazatban, többek között a 
tagállamok közti, bevált gyakorlatok 
cseréjén alapuló együttműködés 
ösztönzésén keresztül;

Or. en

Módosítás 287
Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a kkv-k képviseleti szervezeteinek a 
kkv-k kíséretében és tanácsadásban 
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betöltött szerepének támogatására és 
fejlesztésére irányuló intézkedések;

Or. en

Módosítás 288
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállamok, a programban részt vevő 
más országok és az Unió fő versenytársai 
között a szakpolitikai döntéshozatal 
területén való együttműködést és a helyes 
gyakorlatok megosztását ösztönző, illetve a 
versenyképességi politikák nemzetközi 
szempontjaival foglalkozó intézkedések;

b) a tagállamok, a programban részt vevő 
más országok és az Unió fő versenytársai 
között a szakpolitikai döntéshozatal 
területén való együttműködést és a helyes 
gyakorlatok megosztását ösztönző, illetve a 
versenyképességi politikák nemzetközi 
szempontjaival foglalkozó intézkedések, 
összpontosítva a nem az Európai Közösség 
tagjaitól származó, dömpingjellegű 
behozatal elleni védelmi 
mechanizmusokra is.

Or. it

Indokolás

A rendeletnek − természetesen a versenyről és a szabadkereskedelemről szóló 
jogszabályokkal összhangban − olyan mechanizmusokat kell biztosítania, amelyek megvédik 
az európai kkv-kat a tisztességtelen versenytől olyan országokkal szemben, amelyek nem 
tartoznak az EU-hoz. 

Módosítás 289
Konrad Szymański, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállamok, a programban részt vevő 
más országok és az Unió fő versenytársai 

b) a tagállamok, a programban részt vevő 
más országok és az Unió fő globális 
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között a szakpolitikai döntéshozatal 
területén való együttműködést és a helyes 
gyakorlatok megosztását ösztönző, illetve a 
versenyképességi politikák nemzetközi 
szempontjaival foglalkozó intézkedések;

kereskedelmi partnerei között a 
szakpolitikai döntéshozatal területén való 
együttműködést és a helyes gyakorlatok 
megosztását ösztönző intézkedések;

Or. en

Módosítás 290
Bendt Bendtsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az adminisztrációs terhek 
csökkentésének segítségével a 
keretfeltételek javítását − különösen a 
kkv-k esetében − célzó intézkedések. Ilyen 
intézkedések lehetnek a következők:
− minőségi és mennyiségi nettó 
csökkentési célkitűzések megállapítása, 
figyelembe véve a meglévő és a célkitűzés 
megállapítása után hatályba lépő 
jogszabályokat;
− független szakértői csoportok felállítása, 
amelyek tanácsot adnak a Bizottságnak az 
uniós jogszabályokhoz kapcsolódó 
adminisztrációs terhek csökkentésével 
kapcsolatban;
− az uniós jogszabályok nemzeti jogba 
való átültetéséhez kapcsolódó információk 
és bevált gyakorlatok cseréje, beleértve a 
kkv-teszt szisztematikus alkalmazását.

Or. en

Módosítás 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a bevált gyakorlatok érintett szereplők 
közti cseréjének ösztönzésére irányuló 
intézkedések;

Or. en

Módosítás 292
Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a bevált gyakorlatok cseréjének, 
valamint a kkv-kat képviselő szervezetek 
közti információcsere és együttműködés 
támogatása;

Or. en

Módosítás 293
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro
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Módosítás 294
Inês Cristina Zuber

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) az mkkv-kkal kapcsolatos szakpolitikák 
kidolgozásának és a döntéshozók közötti 
együttműködés támogatása, külön 
tekintettel arra, hogy a közösségi alapokat 
bizonyíthatóan mkkv-knak utalják, és 
azok használják fel őket, és különösen,
hogy az mkkv-k könnyebben részt 
vehessenek a programokban és 
intézkedésekben.

Or. pt

Módosítás 295
Hermann Winkler

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 szakpolitikáknak 
a kkv-k szervezeteivel mint a kkv-k 
képviselőivel szoros együttműködésben 
való kidolgozása és a döntéshozók közötti 
együttműködés támogatása, külön 
tekintettel arra, hogy a kkv-k könnyebben 
részt vehessenek a programokban és 
intézkedésekben.

Or. de

Módosítás 296
Henri Weber, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont
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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, valamint 
a döntéshozók és a kkv-kat képviselő 
szervezetek közötti együttműködés 
támogatása, külön tekintettel arra, hogy a 
kkv-k könnyebben részt vehessenek a 
programokban és intézkedésekben.

Or. fr

Módosítás 297
Kent Johansson

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, a civil 
társadalom és az üzleti szféra közötti 
együttműködés támogatása, külön 
tekintettel arra, hogy a kkv-k könnyebben 
részt vehessenek a programokban és 
intézkedésekben.

Or. en

Módosítás 298
Patrizia Toia

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 

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 
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intézkedésekben. intézkedésekben, követve az európai 
kisvállalkozói intézkedéscsomag elveit, és 
külön figyelmet fordítva arra a szerepre, 
amelyet a helyi hatóságok játszhatnak.

Or. it

Indokolás

Figyelembe kell venni a kisvállalkozásokat és az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag 
mögött húzódó irányadó elveket, különös tekintettel a „Gondolkozz először kicsiben!” elvre; a 
helyi hatóságokat is be kell vonni, mivel ők ismerik a helyi kkv-kat és ezek szükségleteit.  

Módosítás 299
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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 az európai, regionális és 
nemzeti szintű programokban és 
intézkedésekben, beleértve a „Horizont 
2020” keretprogramot és a strukturális 
alapokat.

Or. en

Módosítás 300
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az idegenforgalmi ágazatban működő 
kkv-k versenyképességét és 
fenntarthatóságát előmozdító 
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intézkedések, amelyek támogatják a 
vállalkozások fejlődésének kedvező 
feltételek megteremtését ebben az 
ágazatban, és előmozdítják a tagállamok 
közötti együttműködést.

Or. en

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés elismeri az idegenforgalom jelentőségét, ismerteti az ezen a területen 
meglévő specifikus uniós hatásköröket, e program pedig végrehajtja e hatásköröket. Ezért a 
szövegnek részletesebbnek kell lennie.

Módosítás 301
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a kkv-k támogatása a jogszabályok 
végrehajtásában, környezeti és 
energiateljesítményük felmérése, 
képességeik és képesítéseik fejlesztése, új 
fenntartható üzleti modellek kidolgozása 
és erőforrás-hatékony értékláncok 
kialakítása.

Or. en

Módosítás 302
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a csoportosulás támogatása, beleértve 
a klaszterek létrehozását és a határokon 
átnyúló hálózatokat, valamint a kkv-k 
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bővülését.

Or. it

Módosítás 303
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) olyan intézkedések, amelyek többek 
között a tagállamok közötti bevált 
gyakorlatok cseréjén alapuló 
együttműködés elősegítésével az 
idegenforgalmi ágazatban működő uniós 
kkv-k versenyképességének és 
fenntarthatóságának javítását célozzák.

Or. en

Módosítás 304
Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a hálózatépítés/tapasztalatcsere/bevált 
gyakorlatok cseréjének támogatása a kkv-
k képviseleti szervezetei között az európai 
kisvállalkozói intézkedéscsomag 
végrehajtását illetően.

Or. en

Módosítás 305
Josefa Andrés Barea
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a kisvállalkozói intézkedéscsomag 
„Gondolkozz először kicsiben!” és „csak 
egyszer” elveinek alkalmazását célzó 
intézkedések.

Or. es

Módosítás 306
Edit Herczog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az európai polgárok nem saját 
tagállamukban történő 
vállalkozásindítását és piacra lépését 
megkönnyítő rendszerek kialakításának 
támogatása, az egységes európai piacban 
rejlő lehetőségek jobb kiaknázása 
érdekében;

Or. hu

Módosítás 307
Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) elsőbbséget kell adni a 
magánvállalkozások, különösen a kkv-k 
abban való támogatásának, hogy 
innovatív környezeti ötleteket vezessenek 
be a piacra.
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Or. en

Módosítás 308
Edit Herczog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) az európai vállalkozási tudástár és e-
learning rendszer kialakítása mind a 27 
tagállam nyelvén, egy tanácsadói 
regiszterrel és online tanácsadási 
platformmal, a tagállamspecifikus 
gazdasági információk könnyű és gyors 
beszerezhetősége érdekében.

Or. hu

Módosítás 309
Josefa Andrés Barea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) az idegenforgalmi ágazatban működő 
kkv-k versenyképességét és 
fenntarthatóságát előmozdító 
intézkedések, amelyek támogatják a 
vállalkozások fejlődésének kedvező 
feltételek megteremtését ebben az 
ágazatban, és előmozdítják a tagállamok 
közötti együttműködést.

Or. en

Indokolás

A turizmus az Unió fontos gazdasági ágazata, vállalkozásai pedig jelentős mértékben 
hozzájárulnak a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz.
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Módosítás 310
Inês Cristina Zuber

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 támogathatja azokat az 
intézkedéseket, amelyek felgyorsítják az 
ágazatok közötti tevékenységeken alapuló 
versenyképes iparágak létrehozását az 
mkkv-k nagy számával és a tagállami és az 
uniós GDP-hez való nagyarányú 
hozzájárulással jellemezhető területeken. 
Az ilyen kezdeményezéseknek 
ösztönözniük kell a nemzeti termelés 
fejlődését és a termelékenység, az 
erőforrás-hatékonyság, a fenntarthatóság és 
a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
javulását, lehetővé téve a gazdasági 
növekedést, amely kulcsfontosságú a 
rendszerszintű válságból eredő társadalmi 
problémák kezelése szempontjából, 
különösen a gyengébb gazdasággal 
rendelkező országok számára.

Or. pt

Módosítás 311
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(3) A Bizottság támogathatja azokat az 
intézkedéseket, amelyek felgyorsítják az 
ágazatok közötti tevékenységeken alapuló 
versenyképes iparágak létrehozását a 
mikrovállalkozások és kkv-k nagy 
számával és a foglalkoztatási szintek 
növekedéséhez és az uniós GDP-hez való 
nagyarányú hozzájárulással jellemezhető 
területeken. Az ilyen kezdeményezéseknek 
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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.

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.

Or. ro

Módosítás 312
Patrizia Toia

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 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, valamint felgyorsítják az 
innovatív ágazatok, mint például az IKT-
innovációkhoz kapcsolódó kreatív 
ágazatok kialakulását. 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.

Or. it

Indokolás

Az európai kkv-k versenyképességének növelése érdekében az innovatív és kreatív ágazatokra 
kell fektetni a hangsúlyt.
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Módosítás 313
Amalia Sartori

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 a
versenyképes iparágak létrehozását. Az 
ilyen kezdeményezéseknek ösztönözniük 
kell az új piacok kialakulását, valamint az 
áruk és szolgáltatások biztosítását a 
legversenyképesebb üzleti modellek, jobb 
termékek és technológiák, megváltozott 
szervezeti struktúrák, vagy módosított 
értékláncok alapján. Tartalmazniuk kell a 
termelékenység, a fenntarthatóság, 
különösen az erőforrás- és
energiahatékonyság és a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás javítását célzó 
kezdeményezéseket. A tevékenységek 
ösztönzik az új üzleti modellek 
alkalmazását, valamint ezzel kapcsolatban 
az új termékekre és szolgáltatásokra 
vonatkozó ötletek kereskedelmi 
hasznosítását.

Or. en

Indokolás

A támogató intézkedéseknek a kkv-k lehető legnagyobb körének kedvező, ágazatokon átívelő 
kezdeményezésekre kell összpontosítaniuk. Az üzleti modellek és a módosított értékláncok 
mellett a versenyképes iparágak kialakulására a jobb termékek és technológiák, valamint a 
megváltozott szervezeti struktúrák is jótékonyan hathatnak.

Módosítás 314
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés
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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 támogathatja azokat az 
intézkedéseket, amelyek felgyorsítják 
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.

Or. en

Indokolás

Nem indolkolt, hogy ezt csupán az ágazatok közötti tevékenységekre korlátozzák.

Módosítás 315
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) 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 
idegenforgalom és tervezésen alapuló 
fogyasztási cikkek ágazata.

Or. en
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Indokolás

Lehetővé kell tenni a Bizottság számára az ágazatspecifikus intézkedések támogatását.

Módosítás 316
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) 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 
idegenforgalom és tervezésen alapuló 
fogyasztási cikkek ágazata.

Or. en

Indokolás

A kkv-k számára hatékony stratégiák kifejlesztése érdekében tanácsos lenne érvényes 
mutatókat használni, amelyek lehetővé teszik az adatok összegyűjtését és összehasonlítását, és 
így a hibák elkerülését.


