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Módosítás 318
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 319
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság hozzájárul a 
vállalkozókedv előmozdításához az annak 
fejlődését érintő keretfeltételek javításával. 
A Bizottság támogatja a vállalkozások 
alapításának, fejlődésének, növekedésének 
és átruházásának kedvező üzleti környezet 
kialakítását, különös tekintettel a mikro-
és kisvállalkozásokra.

Or. fr

Módosítás 320
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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

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

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

Or. en

Módosítás 321
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság hozzájárul a 
vállalkozókedv előmozdításához az annak 
fejlődését érintő keretfeltételek javításával, 
a hatályban lévő jogszabályok 
harmonizációjával és a különböző 
tagállamokban a kkv-kat sújtó 
bürokratikus terhek csökkentésével. A 
Bizottság támogatja a vállalkozások 
fejlődésének, növekedésének és 
konszolidációjának kedvező üzleti 
környezet kialakítását.

Or. it

Indokolás

A vállalkozásokat az életciklus „start-up” fázisát követően is támogatni kell a piacon való 
megerősödésük (konszolidációjuk) érdekében, mégpedig az új gazdasági kihívásoknak való 
megfelelést lehetővé tévő és emellett a jogszabályokat is harmonizáló, versenyképes 
újraszervezés/újrastrukturálás révén.

Módosítás 322
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság hozzájárul a 
vállalkozókedv előmozdításához az annak 
fejlődését érintő keretfeltételek javításával. 
A Bizottság támogatja a vállalkozások 
fejlődésének és növekedésének kedvező 
üzleti környezet kialakítását, különös 
tekintettel a kkv-k stratégiáira és 
szükségleteire.

Or. en

Módosítás 323
Konrad Szymański, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Külön figyelmet kell fordítani a fiatal 
vállalkozókra, az új és a potenciális 
vállalkozókra, a vállalkozó nőkre, 
valamint a különleges célcsoportokra.

(2) Különös figyelmet kell fordítani az új, 
potenciális, fiatal és a nőnemű 
vállalkozókra.

Or. en

Módosítás 324
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Külön figyelmet kell fordítani a fiatal 
vállalkozókra, az új és a potenciális 
vállalkozókra, a vállalkozó nőkre, valamint 
a különleges célcsoportokra.

(2) Külön figyelmet kell fordítani a fiatal 
vállalkozókra, az új és a potenciális 
vállalkozókra, a vállalkozó nőkre, a 
kézművesekre, valamint a különleges 
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célcsoportokra.

Or. fr

Módosítás 325
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Külön figyelmet kell fordítani a fiatal 
vállalkozókra, az új és a potenciális 
vállalkozókra, a vállalkozó nőkre, valamint 
a különleges célcsoportokra.

(2) Külön figyelmet kell fordítani a fiatal 
vállalkozókra, az új és a potenciális 
vállalkozókra, a vállalkozó nőkre, valamint 
a különleges célcsoportokra, így például a 
30 és 60 év közötti, a válság által érintett 
vállalkozókra.

Or. it

Indokolás

A gazdasági válság súlyosan érintette az 50 év feletti vállalkozókat, ezért abban a 
kategóriában kell szerepelniük, amelyre a Bizottságnak külön figyelmet kell fordítania.

Módosítás 326
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Külön figyelmet kell fordítani a fiatal 
vállalkozókra, az új és a potenciális 
vállalkozókra, a vállalkozó nőkre, valamint 
a különleges célcsoportokra.

(2) Külön figyelmet kell fordítani a fiatal 
vállalkozókra, az új és a potenciális 
vállalkozókra, a civil szektorban 
tevékenykedő vállalkozókra, a vállalkozó 
nőkre, valamint a különleges 
célcsoportokra.

Or. en
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Módosítás 327
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Külön figyelmet kell fordítani a fiatal 
vállalkozókra, az új és a potenciális 
vállalkozókra, a vállalkozó nőkre, valamint 
a különleges célcsoportokra.

(2) Külön figyelmet kell fordítani a fiatal 
vállalkozókra, az új és a potenciális 
vállalkozókra, a vállalkozó nőkre, valamint 
a különleges célcsoportokra, például a 
migránsokra, a hátrányos társadalmi 
helyzetben lévőkre vagy a veszélyeztetett 
csoportokra, például a fogyatékkal élőkre.

Or. en

Módosítás 328
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Külön figyelmet kell fordítani a fiatal 
vállalkozókra, az új és a potenciális 
vállalkozókra, a vállalkozó nőkre, valamint 
a különleges célcsoportokra.

(2) Külön figyelmet kell fordítani a fiatal 
vállalkozókra, a migrációs hátterű 
vállalkozókra, az új és a potenciális 
vállalkozókra, a vállalkozó nőkre, valamint 
a különleges célcsoportokra, például az 
idősebb vállalkozókra, akiknek 
tapasztalatai és informális hálózatai 
értékesek lehetnek.

Or. en

Indokolás

Nem szabad alábecsülni az idősebb polgároknak a vállalkozások esetében betöltött szerepét. 
Figyelemmel tapasztalataikra és kapcsolataikra, az idősebb polgárok jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak az induló vállalkozások sikerességéhez, és ilyen módon aktív tagjai lehetnek 
az idősödő társadalomnak.
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Módosítás 329
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Külön figyelmet kell fordítani a fiatal 
vállalkozókra, az új és a potenciális 
vállalkozókra, a vállalkozó nőkre, valamint
a különleges célcsoportokra.

(2) Külön figyelmet kell fordítani a fiatal 
vállalkozókra, az új és a potenciális 
vállalkozókra, a vállalkozó nőkre, a 
különleges célcsoportokra, valamint a 
vállalkozások átruházására.

Or. de

Módosítás 330
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Külön figyelmet kell fordítani a fiatal 
vállalkozókra, az új és a potenciális 
vállalkozókra, a vállalkozó nőkre, valamint 
a különleges célcsoportokra.

(2) Külön figyelmet kell fordítani a fiatal 
vállalkozókra, az új és a potenciális 
vállalkozókra, a vállalkozó nőkre, és ezért 
az őket támogató különleges szaktudással 
rendelkező szervezetekre is.

Or. hu

Módosítás 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság előmozdíthatja a 
népművészeti és kézműves tevékenységek, 
valamint a kulturális örökséggel és a 
luxusiparral kapcsolatos kompetenciák és 
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hagyományos technikák feltámasztására 
szolgáló infrastrukturális hálózatok 
létrehozását.

Or. en

Módosítás 332
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság támogathatja, különösen a 
potenciális és az új vállalkozók körében, a 
vállalkozói képzés, készségek és 
magatartások kialakítását célzó tagállami, 
regionális és helyi szintű, többek között a 
vállalkozóknak szóló tanácsadás és 
mentorálás (lásd az „ideiglenes vezetés” c. 
ábrát) formájában megvalósuló 
intézkedéseket.

Or. it

Indokolás

Célszerű hivatkozni a regionális szinten már sikeresen működő kezdeményezésekre, amelyek 
keretében külső szakértő által nyújtott segítő támogatás (tanácsadás, konzultáció, stb.) révén 
segítik elő a vállalkozások növekedését.

Módosítás 333
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság támogathatja, különösen a 
potenciális és az új vállalkozók körében, a 
vállalkozói képzés, készségek és 
magatartások kialakítását célzó tagállami 
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intézkedéseket. intézkedéseket, valamint a még nem 
vállalkozó fiatalok körében a 
önfoglalkoztatást promotáló programokat 
és a vállalkozóvá válást;

Or. hu

Módosítás 334
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság támogathatja, különösen a 
potenciális és az új vállalkozók körében, a 
vállalkozói képzés, készségek és 
magatartások kialakítását célzó tagállami 
intézkedéseket, továbbá az olyan 
kezdeményezések előmozdítását, amelyek 
támogatást nyújtanak ahhoz, hogy a 
korábban csődbe ment vállalkozók egy 
második esélyt kapjanak.

Or. en

Módosítás 335
Mario Pirillo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság az idegenforgalom 
területén működő kkv-k érdekében 
támogatja a vállalkozói tevékenységet, 
ezáltal segítve a minőségi és fenntartható 
turizmust, különösen azon bevált 
gyakorlatok azonosítása révén, amelyek 
előnyökkel járhatnak bizonyos ágazatok, 
például a fürdőhelyek vagy a tengerparti 
területek esetében.
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Or. it

Módosítás 336
Edit Herczog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Külön figyelmet kell fordítani az 
ifjúsági munkanélküliség felszámolására, 
a munkanélküli fiatalok 
önfoglalkoztatóvá és vállalkozóvá 
válásának motiválására, a célcsoport 
specialitásainak figyelembe vételével, az 
ifjúsági vállalkozásfejlesztő szervezetek 
célcsoport-specifikus tudásán keresztül.

Or. hu

Módosítás 337
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság az egész életen át tartó 
tanulás vagy az Erasmus mindenkinek 
programmal erősítheti meg a lehetséges 
vállalkozók oktatását technológiai 
kapacitásaik és vállalkozásirányítási 
készségeik javítása érdekében.

Or. en

Módosítás 338
Patrizia Toia
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A kis- és középvállalkozások számára 
a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
terén biztosított tanácsadás minőségének 
és igénybevehetőségének javítása 
érdekében a Bizottság támogatja a kkv-k 
közvetítő szervezeteinek kapacitásépítését.

Or. en

Módosítás 339
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A Bizottság támogathatja a kkv-k 
számára adókedvezményeket biztosító 
tagállami intézkedéseket.

Or. it

Indokolás

A jelenlegi válság idején minden olyan – akár nemzeti szinten hozott – intézkedést támogatni 
kell, amely célja a vállalatok növekedésének és konszolidációjának elősegítése.

Módosítás 340
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A Bizottság támogatja egyetemi spin-
off vállalkozások, vállalkozásgyorsítók és 
vállalkozói inkubátorházak létrehozását a 
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tagállamokban.

Or. it

Indokolás

Ki kell alakítani és meg kell szilárdítani az egyetemeknek az új vállalkozások létrehozásában 
betöltött szerepét és azt, miként tudnak hozzájárulni az azok által kínált ötletekhez.

Módosítás 341
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság támogatja azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a kkv-k 
finanszírozáshoz jutásának javítása az 
indulás, a növekedés és az átruházás 
szakaszában, és amelyek kiegészítik a 
tagállamok által a kkv-kra szánt nemzeti,
regionális és helyi szintű pénzügyi 
eszközöket. A kiegészítő jelleg 
biztosításához ezeket az intézkedéseket 
szorosan koordinálni kell azokkal, 
amelyeket a kohéziós politika, a Horizont 
2020 keretében és tagállami, regionális 
vagy helyi szinten valósítanak meg. Ezek 
az intézkedések a tőke- és a 
hitelfinanszírozás ösztönzését egyaránt 
megcélozzák.

Or. en

Indokolás

Kiegészítés a 41. módosításhoz (jelentéstervezet): a program szerinti pénzügyi eszközök a 
meglévő, nemzeti, regionális és helyi szintű rendszereket kiegészítéséül szolgálnak. A nemzeti 
és regionális hatóságok mellett a helyi hatóságok, így például a városok is fontos szerepet 
játszanak a kkv-k finanszírozáshoz jutásának megkönnyítésében.
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Módosítás 342
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 343
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 344
Henri Weber, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 345
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság támogatja azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a kkv-k 
finanszírozáshoz jutásának javítása az 
indulás és a növekedés szakaszában, és 

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

szakaszában, és amelyek kiegészítik a 
tagállamok által a kkv-kra szánt nemzeti és 
regionális szintű pénzügyi eszközöket. A 
kiegészítő jelleg biztosításához ezeket az 
intézkedéseket szorosan koordinálni kell 
azokkal, amelyeket a kohéziós politika
keretében és tagállami szinten valósítanak 
meg. Ezek az intézkedések a tőke- és a 
hitelfinanszírozás ösztönzését egyaránt 
megcélozzák.

Or. de

Módosítás 346
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 347
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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

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

(1) A Bizottság támogatja azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a kkv-k 
finanszírozáshoz jutásának javítása az 
indulás és a növekedés szakaszában, és 
amelyek kiegészítik a tagállamok által a 
kkv-kra szánt nemzeti és regionális szintű 
pénzügyi eszközöket. A kiegészítő jelleg 
biztosításához ezeket az intézkedéseket 
szorosan koordinálni kell azokkal, 
amelyeket a kohéziós politika, a Horizont 
2020 keretprogram keretében és tagállami 
szinten valósítanak meg. Ezek az 
intézkedések a tőke- és a hitelfinanszírozás 
ösztönzését egyaránt megcélozzák.

Or. en

Módosítás 348
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság támogatja azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a kkv-k 
finanszírozáshoz jutásának javítása az 
indulás és a növekedés szakaszában, és 
amelyek kiegészítik a tagállamok által a 
kkv-kra szánt nemzeti és regionális szintű 
pénzügyi eszközöket. A kiegészítő jelleg 
biztosításához ezeket az intézkedéseket 
szorosan koordinálni kell azokkal, 
amelyeket a Horizont 2020 keretprogram, 
a kohéziós politika és tagállami és 
regionális szinten valósítanak meg. Ezek 
az intézkedések a magvető finanszírozás, 
az angyalfinaszírozás, a tőke- és a
kvázitőke-finanszírozás, továbbá a 
hitelfinanszírozás biztosításának és 
igénybevételének ösztönzését célozzák 
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meg.

Or. en

Módosítás 349
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben ismertetett 
fellépések részeként a Bizottság a piaci 
igényektől függően intézkedéseket dolgoz 
ki a határokon átnyúló és több országot 
érintő finanszírozás javítására, ezzel 
segítve a kkv-kat üzleti tevékenységeik 
nemzetközivé tételében az uniós jognak 
megfelelően.

(2) Az (1) bekezdésben ismertetett 
fellépések részeként a Bizottság a piaci 
igényektől függően intézkedéseket dolgoz 
ki a határokon átnyúló és több országot 
érintő finanszírozás javítására, ezzel 
segítve a kkv-kat üzleti tevékenységeik 
nemzetközivé tételében vagy más kkv-kkel 
alkotott szövetségek és fúziók 
létrehozásában, az uniós jognak 
megfelelően.

Or. it

Indokolás

A versenyképesség szempontjából hozzáadott értéket képviselő kkv-k összefogását és 
méretének növelését támogatni kell.

Módosítás 350
Edit Herczog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A vállalkozási életciklus 
finanszírozási réseinek betömése 
érdekében az induló innovatív 
vállalkozások mihamarabb növekedési 
fázisba segítésének támogatása, valamint 
az induló vállalkozások tőkebevonásra 
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érett szakaszba juttatásának elősegítése 
szükséges. Annak segítése, hogy a frissen 
induló projektek a magvető és kockázati 
tőke befogadására minél hamarabb 
készek legyenek, vagyis a kockázati 
tőkepiac, illetve ezáltal a vállalati 
növekedés (így az EU-s gazdasági 
növekedés) ösztönzése a cél.

Or. hu

Módosítás 351
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A finanszírozáshoz való hozzáférés 
javítására irányuló kezdeményezések 
részeként a tevékenységek azt biztosítják, 
hogy a pénzügyi eszközhöz való 
hozzáféréshez a mentorálási 
lehetőségekhez, felkészítési programokhoz 
és a tudásalapú üzleti szolgáltatások 
nyújtására vonatkozó megfelelő 
iránymutatás társuljon, amely 
kulcsfontosságú lehet a forrásokhoz való 
hozzáférés biztosítása szempontjából.

Or. en

Indokolás

Nem elegendő, ha a megfelelő mentoráláshoz és tanácsadáshoz való hozzáférés nélkül 
bocsátják a pénzügyi eszközöket a kkv-k rendelkezésére. A kompetencia és a vezetői képesség 
(például a jó üzleti terv elkészítésére való képesség) ugyanolyan fontos lehet, mint a 
finanszírozás rendelkezésre állása. A finanszírozási lehetőségek finanszírozási eszközök révén 
való biztosításához kapcsolódnia kell a felkészítési és a mentorálás lehetőségeinek is.

Módosítás 352
Reinhard Bütikofer
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedések részeként a Bizottság az 
érintett felekkel, például a kkv-k 
reprezentatív szervezetivel konzultálva 
megvizsgálja az olyan pénzügyi eszköz –
például az úgynevezett crowfunding –
támogatásának, fejlesztésének vagy 
kidolgozásának lehetőségét, amely a kkv-k 
hasznára válhat.

Or. en

Indokolás

A crowfunding lehetővé teszi a kisebb befektetők szélesebb körének, hogy rendszerint 
internetes portálokon keresztül projektekbe és kisebb üzleti vállalkozásokba ruházzanak be. 
Az Egyesült Államokban elfogadták az induló üzleti vállalkozások beindítására irányuló 
törvényt (JOBS Act), amelynek célja a kisvállalkozások finanszírozásának ösztönzése, illetve a 
crowdfunding jogszabályi kereteinek biztosítása, egyensúlyt teremtve a befektetők védelme és 
a gazdasági növekedés előmozdítása között.

Módosítás 353
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
intézkedéseket részletesen a II: melléklet
tartalmazza. 

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
intézkedéseket részletesen a 14. cikk (1a) 
bekezdése tartalmazza. 

Or. sl

Módosítás 354
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A piacra jutást javító intézkedések A piacra jutást és a támogató 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító 
intézkedések

Or. fr

Módosítás 355
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Indokolás

Különbséget kell tenni a piacokhoz való hozzáférés javítására irányuló intézkedések és a 
vállalkozásoknak nyújtott tájékoztatást, tanácsadást és támogatást célzó intézkedések között.
Javasoljuk ezért, hogy a 9. cikket bontsák szét két különálló cikkre.

Módosítás 356
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós vállalkozások 
versenyképességének és piacokhoz való 

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

hozzáférésének további javítása érdekében 
a Bizottság folytatja az Enterprise Europe 
Network támogatását. Az EEN a meglévő 
kkv- és mikroszervezetek tevékenységeit 
nem helyettesítheti, és nem is tarthat fenn 
azokkal párhuzamos tevékenységeket, 
hanem csak kiegészítheti azokat, és 
lehetőség szerint a reprezentatív kkv-
szervezetekben kell megalapozni. Területi 
megvalósítása modalitásainak tükrözniük 
kell a kkv-k sokféleségét, és a 
reprezentatív kkv-szervezetek által már 
betöltött szereppel való szinergiák és 
koherencia kialakulásához kell vezessen.

Or. en

Indokolás

Az EEN-nek vállalati hálózatnak kellene lennie, de a reprezentatív kkv-szervezetek számos 
régióban nem vesznek részt benne, és ezért nem lehetséges a vállalatok és a vállalati 
szervezetek közötti hálózat kialakítása.

Módosítás 357
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az uniós vállalkozások 
versenyképességének és piacokhoz való 
hozzáférésének további javítása érdekében 
a Bizottság folytatja az Enterprise Europe 
Network támogatását. A Hálózat jövőbeli 
tevékenységeinek a jelenlegi 
tevékenységekre kell épülniük, és 
folytatniuk és fejleszteniük kell azokat. A 
Hálózat integrált üzleti támogatási 
szolgáltatást nyújt azoknak az európai 
kkv-knak, amelyek fel kívánják tárni az 
egységes piac és a harmadik országok 
lehetőségeit.

Or. en
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Indokolás

A Hálózat tapasztalatát és szakértelmét a jövőben kkv-knak nyújtandó támogatásának további 
növelésére kell felhasználni. Emellett hasznos lenne a tervezettek részletesebb ismertetése.

Módosítás 358
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az uniós vállalkozások 
versenyképességének és piacokhoz való 
hozzáférésének további javítása érdekében 
a Bizottság folytatja az Enterprise Europe 
Network támogatását. Mindazonáltal 
értékelni kell hatékonyságát, irányítását 
és földrajzi kiterjedését, figyelemmel a 
javasolt szolgáltatásoknak a kkv-k általi 
igénybevételére, az érintett feleknek a 
hálózatirányításban való részvételének 
előmozdítására, valamint a 
kiegyensúlyozottabb földrajzi kiterjedés 
biztosítására.

Or. en

Módosítás 359
Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A kkv-k versenyképességének, 
valamint az uniós vállalkozások és az 
Unióhoz társult tengerentúli országokban 
és területeken működő vállalkozások
piacra jutásának további javítása 
érdekében a Bizottság folytatja az 
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Enterprise Europe Network támogatását.

Or. fr

Módosítás 360
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az uniós vállalkozások 
versenyképességének és piacokhoz való 
hozzáférésének további javítása érdekében
a Bizottság folytatja az Enterprise Europe 
Network kiépítését anélkül azonban, hogy 
szükségtelen párhuzamos struktúrákat 
hozna létre.

Or. de

Módosítás 361
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az uniós vállalkozások 
versenyképességének és piacokhoz való 
hozzáférésének további javítása érdekében 
a Bizottság folytatja az Enterprise Europe 
Network támogatását, a hálózatban részt 
vevő szereplők helyi szintű működése 
hatékonyságának igazolása alapján.

Or. it

Módosítás 362
Amalia Sartori



AM\908222HU.doc 25/105 PE492.830v01-00

HU

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Hálózat keretében végrehajtott 
tevékenységek magukban foglalhatják – a 
teljesség igénye nélkül –a következőket:
a) az uniós kezdeményezésekkel és 
jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztató és 
tanácsadó szolgáltatások;
b) az irányítási kapacitások növelésének 
támogatása a kkv-k versenyképességének 
javítása érdekében;
c) támogatás a kkv-k pénzügyi 
ismereteinek javítása érdekében;
d) a kkv-k energiahatékonysággal, 
éghajlatváltozással és 
környezetvédelemmel kapcsolatos
szakismereteinek bővítésére irányuló 
intézkedések;
e) a más uniós finanszírozási források 
népszerűsítése;
f) a határokon átnyúló üzleti tevékenység, 
a kutatás-fejlesztési, technológiai és 
innovációs partnerségek elősegítése;
g) a kkv-k és a Bizottság közötti 
kommunikációs csatorna biztosítása.

Or. en

Indokolás

Hasznos volna a Hálózat lehetséges feladatai ismertetésének beillesztése, de úgy, hogy az ne 
egyen túlságosan előíró jellegű, és helyet hagyva a jövőbeni fejleményekhez igazodáshoz.

Módosítás 363
Henri Weber

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

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

(2) A Bizottság támogathat olyan 
intézkedéseket, amelyek javítják a kkv-k 
hozzáférését az egységes piachoz, 
beleértve az információszolgáltatást és a 
tudatosság növelését. Támogatja 
nevezetesen a kkv-kat képviselő 
szervezetek által a kkv-kat európai és 
nemzeti szinten támogató intézkedéseket, 
különösen azokat, amelyek az alábbi 
célokat tűzik ki:
- a program végrehajtása,
- a kkv-k megfeleltetése a közösségi 
jogszabályoknak,
- az európai programokhoz és 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése a kkv-k számára,
- a jó gyakorlatok meghatározása és az e 
szervezetek közötti együttműködés.

Or. fr

Módosítás 364
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság támogathat olyan 
intézkedéseket, amelyek javítják a kkv-k 
hozzáférését az egységes piachoz, 
beleértve az információszolgáltatást és a 
tudatosság növelését, valamint olyan 
intézkedéseket, amelyek egyrészt azt 
kívánják előmozdítani, hogy a kkv-k és 
mikrovállalkozások fokozottabban részt 
vegyenek a követelmények és európai 
szabályok kidolgozásában és 
adaptálásában, másrészt azt, hogy a 
vállalkozások teljesítsék és betartsák 
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azokat.

Or. es

Módosítás 365
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság támogatja az olyan 
intézkedéseket, amelyek javítják a kkv-k 
hozzáférését az egységes piachoz, 
beleértve az információszolgáltatást és a 
tudatosság növelését. Támogatja a kkv-k 
reprezentatív szervezeteinek az egységes 
piac megteremtésére irányuló, például a 
közbeszerzést, a szabványosítási 
folyamatokat és a szellemi tulajdonnal 
kapcsolatos rendszereket érintő politikai 
kezdeményezésekben való intenzívebb 
részvételét is.

Or. en

Módosítás 366
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Módosítás 367
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 368
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 369
Henri Weber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az e cikkben foglaltak végrehajtása 
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során az Európai Bizottság különös 
figyelmet fordít a kis- és 
mikrovállalkozásokra, valamint az 1. és 2. 
pontnak megfelelően megvalósított 
intézkedések koherenciájára.

Or. fr

Módosítás 370
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Konkrét intézkedések célozzák a kkv-k 
Unión kívüli piacokhoz való 
hozzáférésének elősegítését, valamint az 
ezeken a piacokon már meglévő támogató 
szolgáltatások erősítését. A párhuzamos 
struktúrák elkerülése érdekében az 
Európai Bizottság először felmérést végez 
az ezen a területen rendelkezésre álló 
tanácsadási lehetőségekről, mielőtt új 
tanácsadási szolgáltatást ajánlana. 
Következő lépésként a vállalatok 
szükségleteinek felmérése érdekében 
konzultál a kkv-szervezekkel. A program 
segítséget nyújthat a kkv-knak a kiemelten 
kezelt harmadik országokban alkalmazott 
szabványok és szellemitulajdon-jogok 
kérdésében.

Or. de

Módosítás 371
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

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

(3) Konkrét intézkedések célozhatják a 
kkv-k Unión kívüli piacokra jutásának az 
elősegítését, különösen a piacra jutás 
akadályaira és az üzleti lehetőségekre 
vonatkozó információszolgáltatás, 
valamint a kiemelten kezelt harmadik 
országok szabványaival, közbeszerzési 
előírásaival és szellemi tulajdonjogi 
előírásaival kapcsolatos információkat 
érintő támogató szolgáltatások javítása 
révén. Az ilyen intézkedések kiegészítik, de 
nem ismétlik meg az alapvető 
kereskedelmi promóciós tevékenységeket;

Or. en

Módosítás 372
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Konkrét intézkedések célozzák a kkv-k 
Unión kívüli piacokhoz való 
hozzáférésének elősegítését, valamint az 
ezeken a piacokon már meglévő támogató 
szolgáltatások – mint az elemzési eszközök 
rendelkezésre bocsátása, az információk 
terjesztése és a vállalkozások nemzetközi 
tevékenységének fenntartását célzó 
támogatás – erősítését. A program 
segítséget nyújthat a kkv-knak a kiemelten 
kezelt harmadik országokban alkalmazott 
szabványok és szellemitulajdon-jogok 
kérdésében. Az intézkedések a kkv-k 
valamennyi szükségletét célozzák,
függetlenül attól, hogy e vállalkozások kis 
mennyiségben, alkalomszerűen vagy 
rendszeresen exportálnak.

Or. fr
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Módosítás 373
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Konkrét intézkedések célozzák a kkv-k 
Unión kívüli piacokhoz való 
hozzáférésének elősegítését, valamint az 
ezeken a piacokon már meglévő támogató 
szolgáltatások erősítését. A program 
segítséget nyújt a kkv-knak például a 
kiemelten kezelt harmadik országokban 
alkalmazott szabványok és 
szellemitulajdon-jogok területén, 
különösen azzal, hogy tájékoztatást nyújt 
a piacra jutás akadályairól és az üzleti 
lehetőségekről, valamint javítja a 
támogató szolgáltatásokat.

Or. en

Indokolás

Hasznos volna az Enterprise Europe Network lehetséges, a kkv-k nemzetközi szintű 
megjelenésének támogatására irányuló tevékenységei részletesebb ismertetésének beillesztése, 
de úgy, hogy az ne egyen túlságosan előíró jellegű, és helyet hagyva a jövőbeni 
fejleményekhez igazodáshoz.

Módosítás 374
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Konkrét intézkedések célozzák a kkv-k 
Unión kívüli piacokhoz való 
hozzáférésének elősegítését, valamint az 
ezeken a piacokon már meglévő támogató 
szolgáltatások erősítését. A program 

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

segítséget nyújthat a kkv-knak a kiemelten 
kezelt harmadik országokban és az 
egységes piacon alkalmazott szabványok, a 
szellemitulajdon-jogi kérdések és a 
vámügyi eljárások tekintetében.

Or. it

Indokolás

A vállalkozásokat az ismeretek és a legjobb gyakorlatok alapján újraszervezett vámügyi 
eljárások révén támogatni kell az egységes piacra és az Európán kívüli piacokra való 
belépésük idején, ezáltal enyhítve az áruk és szolgáltatások forgalmában előforduló 
torzulások kockázatát.

Módosítás 375
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A programba tartozó intézkedések célja 
lehet a nemzetközi ipari együttműködés 
ösztönzése, beleértve a harmadik 
országokkal az ipar és a szabályozás 
területén folytatott párbeszédet. Konkrét 
intézkedéseknek lehet célja az, hogy 
csökkentsék az Unió és más országok 
között az ipari termékek keretszabályozása, 
az iparpolitika és az üzleti környezet 
javítása tekintetében fennálló 
különbségeket.(

(4) A programba tartozó intézkedések célja 
lehet a nemzetközi ipari együttműködés és 
a vállalkozáshoz kapcsolódó szolgáltató 
ágazattal való együttműködés ösztönzése, 
beleértve a harmadik országokkal az ipar 
és a szabályozás területén folytatott 
párbeszédet. Konkrét intézkedéseknek 
lehet célja az, hogy csökkentsék az Unió és 
más országok között az ipari termékek és a 
szolgáltatások keretszabályozása, az 
iparpolitika és az üzleti környezet javítása 
tekintetében fennálló különbségeket.

Or. it

Indokolás

Üdvözlendő lenne az intézkedések és a mutatók terén újra kiegyensúlyozottan értékelni a 
szolgáltatóipari, az idegenforgalmi, valamint az ipari vállalatok támogatását célzó COSME-
program hatásait.
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Módosítás 376
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A programba tartozó intézkedések célja 
lehet a nemzetközi ipari együttműködés 
ösztönzése, beleértve a harmadik 
országokkal az ipar és a szabályozás 
területén folytatott párbeszédet. Konkrét 
intézkedéseknek lehet célja az, hogy 
csökkentsék az Unió és más országok 
között az ipari termékek keretszabályozása, 
az iparpolitika és az üzleti környezet 
javítása tekintetében fennálló 
különbségeket.

(4) A programba tartozó intézkedések célja 
lehet a nemzetközi ipari együttműködés 
ösztönzése, beleértve a harmadik 
országokkal az ipar és a szabályozás 
területén folytatott párbeszédet és a 
viszonosságot. Konkrét intézkedéseknek 
lehet célja az, hogy csökkentsék az Unió és 
más országok között az ipari termékek 
keretszabályozása, az iparpolitika és az 
üzleti környezet javítása tekintetében 
fennálló különbségeket.

Or. fr

Indokolás

Az uniós intézkedéseknek az európai piachoz való ténylegesen egyenlő hozzáférés biztosítása 
érdekében a viszonosság elvének szigorú alkalmazását kell célozniuk.

Módosítás 377
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A programba tartozó intézkedések célja 
lehet a nemzetközi ipari együttműködés 
ösztönzése, beleértve a harmadik 
országokkal az ipar és a szabályozás 
területén folytatott párbeszédet. Konkrét 
intézkedéseknek lehet célja az, hogy 
csökkentsék az Unió és más országok 
között az ipari termékek 
keretszabályozása, az iparpolitika és az 
üzleti környezet javítása tekintetében 
fennálló különbségeket.

(4) A programba tartozó intézkedések célja 
lehet a nemzetközi együttműködés 
ösztönzése, beleértve a harmadik 
országokkal az ipar és a szabályozás 
területén folytatott párbeszédet. Konkrét 
intézkedéseknek lehet célja az, hogy 
csökkentsék az Unió és más országok 
között a termékek keretszabályozása, a 
vállalkozáspolitika és az üzleti környezet 
javítása tekintetében fennálló 
különbségeket.
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Or. en

Indokolás

Az „ipari” szót ki kell hagyni. Nem indokolt az intézkedéseknek az ipari együttműködésre, az 
ipari termékekre és az iparpolitikára történő korlátozása.

Módosítás 378
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság támogatja a kkv-knak az 
európai és nemzetközi szabványosítási 
folyamatban való részvételének 
biztosítására, az európai és nemzetközi 
szabványoknak és követelményeknek a 
kkv-k igényeihez és sajátosságaihoz 
történő hozzáigazítására és az e 
szabványoknak a kkv-kban történő 
végrehajtásának megkönnyítésére 
irányuló intézkedéseket.

Or. en

(A szabványosítást általában a piachoz jutás fontos eszközeként ismerik el, amely 
hozzáférhetőbbé és kevésbé költségessé teszi a szabványokat.)

Módosítás 379
Rachida Dati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Célzott intézkedéseknek kell 
biztosítaniuk, hogy az Európában termelő 
kkv-k igazságos mértékben részesüljenek 
a közbeszerzésekben. A közbeszerzések 
20%-át kellene fenntartani e 
vállalkozások számára.
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Or. fr

Indokolás

Az Európai Unió bizonyos versenytársai a saját vállalkozásaikat részesítik előnyben a 
közbeszerzések odaítélésekor. Munkahelyeinek és vállalkozásai versenyképességének védelme 
érdekében az Európai Uniónak a közbeszerzések egy hányadát fenn kell tartania az 
Európában termelő vállalkozások számára. Mindez lehetővé teszi a kkv-k erősödését és 
fejlődését, ennélfogva pedig növeli e vállalkozások képességét arra, hogy felvegyék a versenyt 
nemzetközi versenytársaikkal.

Módosítás 380
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Enterprise Europe Network

(1) A Bizottság fenntartja támogatását az 
Enterprise Europe Network (Hálózat) 
számára az integrált 
vállalkozástámogatási szolgáltatások –
különösen kkv-k részére történő –
nyújtása céljából.
Tekintettel a már létező, vállalkozásokat 
támogató európai hálózatok 
tapasztalatára és szakmai ismeretére, a 
pénzügyi támogatást a hálózati 
partnereknek lehet nyújtani, különösen a 
következők biztosítása érdekében:
a) az információ és tanácsadás, a 
visszacsatolás, a vállalkozások 
együttműködése és nemzetközivé tétele az 
egységes piacon és harmadik 
országokban;
b) az innovációra, valamint a technológia-
és az ismeretátadásra vonatkozó 
szolgáltatások;
c) a kkv-k európai programokban –
köztük a Horizont 2020-ban és a 
strukturális alapokban – való 
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részvételének ösztönzésére vonatkozó 
szolgáltatások.
(2) Az ilyen szolgáltatásokra vonatkozó 
részleteket a IIa. melléklet tartalmazza.
(3) A Hálózat által más uniós programok 
nevében nyújtott szolgáltatásokat az adott 
programok finanszírozzák.
(4) A Hálózat teljesítményének további 
javítása céljából további intézkedések 
elfogadása érdekében a Bizottság számba 
veszi a különböző irányítási struktúrákat, 
és a kkv-k szervezeteivel és az innovációs 
ügynökségekkel együttműködve 
mintázatokat alkalmaz a tagállamok 
között.

Or. en

Módosítás 381
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
A vállalkozásoknak nyújtott tájékoztatást, 

tanácsadást és támogatást célzó 
intézkedések

(1) Az Európai Bizottságnak a 
következőkről kell gondoskodnia: a 
közösségi programok elérhetőbbé tétele a 
kkv-k szervezetei számára, illetve 
technikai segítségnyújtási fellépések 
biztosítása a kkv-k tájékoztatásához és a 
nekik történő tanácsadáshoz.
(2) Az uniós vállalkozások 
versenyképességének és piacokhoz való 
hozzáférésének további javítása érdekében 
a Bizottság folytatja az Enterprise Europe 
Network támogatását, amelynek 
tevékenységét a kkv-kat képviselő európai 
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szervezetekkel egyeztetve kell 
meghatározni.

Or. es

Indokolás

Az egyik prioritás annak biztosítása kell legyen, hogy valamennyi kkv hozzáférjen a 
tájékoztatáshoz, a tanácsadáshoz és a támogatáshoz.

Módosítás 382
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
A kkv-kat célzó segítségnyújtást és a 

támogató szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésüket javító intézkedések

(1) A kkv-knak nyújtott tájékoztatás és 
tanácsadás elősegítését célzó intézkedések 
végrehajtása érdekében a Bizottság 
folytatja az Enterprise Europe Network 
támogatását. E hálózat – a kkv-k 
orientálódásának javítása és a koherens 
segítségnyújtás előmozdítása céljából –
szorosan együttműködik a helyi, 
regionális és nemzeti szinten meglévő 
különböző hálózatokkal.
(2) A Bizottság támogatja ezenkívül a kkv-
kat képviselő szervezetek által a kkv-kat 
európai és nemzeti szinten segítő 
intézkedéseket, különösen azokat, amelyek 
az alábbi célokat tűzik ki:
- a program végrehajtása,
- a kkv-k megfeleltetése a közösségi 
jogszabályoknak,
- az európai programokhoz és 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése a kkv-k számára,
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- a jó gyakorlatok meghatározása és az e 
szervezetek közötti együttműködés.
3. Az e cikkben foglaltak végrehajtása 
során az Európai Bizottság különös 
figyelmet fordít a kis- és 
mikrovállalkozásokra, valamint az 1. és 2. 
pontnak megfelelően megvalósított 
intézkedések koherenciájára.

Or. fr

Indokolás

Az egyablakos ügyintézés fokozatos létrehozása érdekében ösztönözni kell a kkv-kat célzó 
segítségnyújtó és támogató intézkedések közötti szinergiákat és azok racionalizálását. 

Módosítás 383
Konrad Szymański, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság a program végrehajtására 
külön-külön éves munkaprogramot fogad 
el a pénzügyi és a nem pénzügyi 
eszközökre vonatkozóan a 16. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban. Az éves 
munkaprogramok meghatározzák az 
elérendő célokat, a várható eredményeket, 
a megvalósítás módját és a teljes 
összegüket. Tartalmazzák a 
finanszírozandó intézkedések leírását, az 
egyes intézkedésekre elkülönített közelítő 
összegeket és egy indikatív megvalósítási 
ütemtervet, a kifizetési profilt, a pénzügyi 
eszközökre vonatkozó kulcsfontosságú 
információkat – például a garancia 
szintjét és a Horizont 2020 
keretprogrammal való kapcsolatot –,
valamint az eredmények és a célok 
elérésének eredményességét nyomon 
követő megfelelő mutatókat. A 
támogatások esetében ki kell térniük a 
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prioritásokra, az alapvető értékelési 
kritériumokra és a társfinanszírozás 
maximális mértékére.

Or. en

Indokolás

Fontos a COSME és a Horizont 2020 pénzügyi eszközei közötti koherencia biztosítása.

Módosítás 384
Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság támogatja, hogy olyan 
integrált és felhasználóbarát online 
rendszereket alakítsanak ki a 
tagállamokban, amelyek támogatják a 
kkv-k számára fontos valamennyi 
információ és program, így például a 
pályázati eljárásokkal, időkeretekkel, 
szabályokkal és előírásokkal, valamint a 
folyamatban lévő és a már lezárult 
projektekkel és jelentésekkel kapcsolatos 
információk elérhetővé tételét.

Or. en

Módosítás 385
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A munkaprogramokat az érdekelt 
felek szervezeteivel, így például a kkv-k 
reprezentatív szervezeteivel, de más 
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érdekelt felekkel, köztük például a 
szabványosítási testületekkel, munkaügyi 
szervezetekkel és a környezetvédelmi 
szervezetekkel konzultálva kell 
összeállítani.

Or. en

Módosítás 386
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az éves program kidolgozása, 
végrehajtása és értékelése tárgyában 
konzultálni kell a vállalkozások és a kkv-k 
európai szervezeteivel.

Or. fr

Módosítás 387
Henri Weber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az éves program kidolgozása, 
végrehajtása és értékelése tárgyában 
konzultálni kell a vállalkozások és a kkv-k 
európai szervezeteivel.

Or. fr

Módosítás 388
Kent Johansson
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bevált gyakorlatok és szakpolitikai 
megközelítések azonosítása és 
továbbfejlesztése;

b) bevált gyakorlatok és szakpolitikai 
megközelítések azonosítása terjesztése és 
továbbfejlesztése;

Or. en

Módosítás 389
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bevált gyakorlatok és szakpolitikai 
megközelítések azonosítása és 
továbbfejlesztése;

b) bevált gyakorlatok és szakpolitikai 
megközelítések azonosítása és 
továbbfejlesztése, valamint terjesztése;

Or. en

Módosítás 390
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 391
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a meglévő jogszabályok alkalmassági 
vizsgálata és a vállalkozások 
versenyképessége szempontjából 
különösen fontos új uniós intézkedések 
hatásvizsgálata azzal a céllal, hogy 
azonosítsák a hatályos jogi szabályozás 
egyszerűsítést igénylő területeit, továbbá 
annak biztosítása érdekében, hogy a kkv-k 
terhei a lehető legkisebbek legyenek 
azokon területeken, ahol új jogalkotási 
intézkedésekre vonatkozó javaslatok 
vannak születőben;

Or. en

Módosítás 392
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Módosítás 393
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a vállalkozások versenyképessége 
szempontjából különösen fontos uniós 
intézkedések hatásvizsgálata azzal a céllal, 
hogy azonosítsák a hatályos jogi 
szabályozás egyszerűsítést igénylő 
területeit, illetve azokat a területeket, ahol 
javaslatokat kell tenni új jogalkotási 
intézkedésekre a „Gondolkozz előbb 
kicsiben” elvnek megfelelő kkv-teszt 
elvégzése mellett, amely tartalmazza a 
főként a mikrovállalkozásokra vonatkozó 
valamennyi támogató lehetőség alapos 
elemzését;

Or. de

Módosítás 394
Konrad Szymański, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a meglévő jogszabályok alkalmassági 
vizsgálata és a vállalkozások 
versenyképessége szempontjából 
különösen lényeges új uniós intézkedések 
hatásvizsgálata azzal a céllal, hogy 
azonosítsák a hatályos jogi szabályozás 
egyszerűsítését igénylő vagy a kkv-kkal 
kapcsolatos sajátos mentességek 
alkalmazását lehetővé tevő területeit, 
továbbá annak biztosítása érdekében, 
hogy a kkv-k terhei a lehető legkisebbek 
legyenek azokon területeken, ahol új 
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jogalkotási intézkedésekre vonatkozó 
javaslatokat kell tenni;

Or. en

Indokolás

Az alkalmassági vizsgálatok a hatályos uniós jogszabályok felülvizsgálata, valamint az uniós 
vállalkozások, különösen a kkv-k terheinek minimalizálása miatt is fontosak.

Módosítás 395
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vállalkozásokat, egyes ágazati 
szakpolitikákat és a versenyképességgel 
kapcsolatos intézkedéseket érintő 
jogszabályok értékelése.

d) a vállalkozásokat, különösen a kkv-kat, 
és még különösebben a kis- és 
mikrovállalkozásokat, egyes ágazati 
szakpolitikákat és a versenyképességgel 
kapcsolatos intézkedéseket érintő 
jogszabályok értékelése;

Or. en

Indokolás

A vállalkozásokat érintő jogszabályok értékeléséről szóló d) pontban egyértelművé kell tenni, 
hogy e két intézkedésre úgy kerül sor, hogy különös hangsúlyt helyeznek a kkv-kra, különösen 
pedig a mikro- és kisvállalkozásokra”. Ez egyben a „gondolkozz előbb kicsiben” elvének 
gyakorlati alkalmazását is jelenti.

Módosítás 396
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 397
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vállalkozásokat, egyes ágazati 
szakpolitikákat és a versenyképességgel 
kapcsolatos intézkedéseket érintő 
jogszabályok értékelése.

d) a vállalkozásokat, különösen a kkv-kat, 
egyes ágazati szakpolitikákat és a 
versenyképességgel kapcsolatos 
intézkedéseket érintő jogszabályok 
értékelése.

Or. en

Módosítás 398
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a vállalkozásokat, különösen a kkv-kat 
és a mikrovállalkozásokat, a konkrét 
ágazati szakpolitikákat és a 
versenyképességgel kapcsolatos 
intézkedéseket érintő jogszabályok 
értékelése.

Or. fr

Módosítás 399
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A Small Business Act és a 
„Gondolkozz előbb kicsiben” megközelítés 
végrehajtásának nyomon követése és 
értékelése.

Or. fr

Módosítás 400
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett támogató 
tevékenységeknek nem feltétlenül kell a 
10. cikkben említett éves munkaprogram 
részét képezniük.

(2) Az (1) bekezdésben említett támogató 
tevékenységek a 10. cikkben említett éves 
munkaprogram részét képezik.

Or. en

Módosítás 401
Konrad Szymański, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett támogató 
tevékenységeknek nem feltétlenül kell a 
10. cikkben említett éves munkaprogram 
részét képezniük.

(2) Az (1) bekezdésben említett támogató 
tevékenységeknek nem feltétlenül kell a 
10. cikkben említett éves munkaprogram 
részét képezniük, költségük pedig nem 
haladhatja meg a program pénzügyi 
keretének [2,5 %]-át.

Or. en
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Módosítás 402
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 403
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Legkésőbb 2018-ra a Bizottság értékelő 
jelentést készít a program keretében 
támogatott valamennyi intézkedés 
célkitűzéseinek eléréséről az eredmények 
és a hatások vonatkozásában, az 
erőforrások felhasználásának 
hatékonyságáról és a létrehozott európai 
hozzáadott értékről, és ennek alapján 

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

és a létrehozott európai hozzáadott 
értékről, és ennek alapján határoz az 
intézkedések megújításáról, módosításáról 
vagy felfüggesztéséről. Az értékelő jelentés 
emellett kiterjed az egyszerűsítés körére, 
belső és külső koherenciájára, arra, hogy a 
célkitűzések továbbra is relevánsak-e, és 
hogy az intézkedések milyen mértékben 
járulnak hozzá az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
kapcsolatos prioritásaihoz. Az értékelés 
figyelembe veszi a korábbi hasonló 
intézkedések hosszú távú hatásai 
felmérésének eredményeit.

Or. en

Módosítás 404
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Kidolgozzák a főbb 
teljesítménymutatókat, amelyek alapot 
nyújtanak a program keretében 
támogatott intézkedések célkitűzéseinek 
megvalósítását értékelő eljáráshoz. A 
célkitűzések megvalósítását előre 
meghatározott, az intézkedések 
végrehajtása előtti helyzetet tükröző 
kiindulási mutatókhoz képest mérik.

törölve

Or. en

Indokolás

Mivel a mutatókat a társjogalkotók határozzák meg ebben a rendeletben, további mutatók 
kidolgozása nem szükséges.

Módosítás 405
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Kidolgozzák a főbb 
teljesítménymutatókat, amelyek alapot 
nyújtanak a program keretében támogatott 
intézkedések célkitűzéseinek 
megvalósítását értékelő eljáráshoz. A 
célkitűzések megvalósítását előre 
meghatározott, az intézkedések 
végrehajtása előtti helyzetet tükröző
kiindulási mutatókhoz képest mérik.

(5) Szakértőkkel és az érdekelt felekkel, 
köztük a kkv-k reprezentatív 
szervezeteivel, a regionális hatóságokkal 
és a pénzügyi közvetítőkkel 
együttműködésben kidolgozzák a főbb 
teljesítménymutatókat, amelyek alapot 
nyújtanak a program keretében támogatott 
intézkedések célkitűzéseinek 
megvalósítását értékelő eljáráshoz. A 
célkitűzések megvalósítását előre 
meghatározott, az intézkedések 
végrehajtása előtti helyzetet tükröző 
kiindulási mutatókhoz képest mérik.

Or. en

Módosítás 406
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A programban meghatározott pénzügyi 
eszközök használatának célja a kkv-k 
finanszírozáshoz jutásának elősegítése, 
figyelemmel egyúttal az indulási és az 
átadási szakaszra is. A pénzügyi eszközök 
egy tőkefinanszírozási eszközt és egy 
hitelgarancia-eszközt tartalmaznak. A 
források különféle eszközökhöz történő 
hozzárendelésének a piaci igényen kell 
alapulnia, és figyelembe kell vennie a kkv-
k reprezentatív szervezeteinek, a 
regionális szerveknek és a pénzügyi 
közvetítők véleményére is.

Or. en
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Módosítás 407
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A programban meghatározott pénzügyi 
eszközök használatának célja a 
növekedésorientált kkv-k finanszírozáshoz 
jutásának elősegítése. A pénzügyi 
eszközök egy tőkefinanszírozási eszközt és 
egy hitelgarancia-eszközt tartalmaznak. A 
pénzügyi eszközöknek egy kkv 
életciklusának valamennyi időpontjában 
alkalmazhatónak kell lennie.

Or. de

Módosítás 408
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 409
Henri Weber, Catherine Trautmann

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

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

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

Or. fr

Módosítás 410
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 411
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A programban meghatározott pénzügyi 
eszközök használatának célja a 
növekedésorientált kkv-k finanszírozáshoz 

(1) A programban meghatározott pénzügyi 
eszközök használatának célja az induló, a 
növekedésorientált és a konszolidációra
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jutásának elősegítése. A pénzügyi 
eszközök egy tőkefinanszírozási eszközt és 
egy hitelgarancia-eszközt tartalmaznak.

törekvő kkv-k finanszírozáshoz jutásának 
elősegítése. A pénzügyi eszközök egy 
tőkefinanszírozási eszközt és egy 
hitelgarancia-eszközt tartalmaznak.

Or. it

Indokolás

A (8) cikk módosításaival összhangban.

Módosítás 412
Romana Jordan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A versenyképességi és kkv-program 
tőkefinanszírozási eszközét, a növekedést 
szolgáló tőkefinanszírozási eszközt (EFG) 
az uniós vállalkozások növekedését és a 
kutatást, fejlesztést és innovációt támogató 
egységes uniós tőkefinanszírozási eszköz 
egyik kereteként kell alkalmazni, a korai 
fázistól (beleértve a „magvetést” is) a 
növekedési fázisig, a Horizont 2020 
keretprogram és e program pénzügyi 
támogatásával.
Az EFG ugyanazt a megvalósítási 
mechanizmust használja, mint a Horizont 
2020 keretprogramban a kutatás, 
fejlesztés és innováció támogatására 
létrehozandó tőkefinanszírozási eszköz, az 
alább ismertetett feltételek szerint.
A hitelgarancia-eszközt (LGF) az uniós 
vállalkozások növekedését és a kutatást, 
fejlesztést és innovációt támogató 
egységes uniós hitelfinanszírozási eszköz 
részeként kell alkalmazni, ugyanazt a 
megvalósítási mechanizmust használva, 
mint a Horizont 2020 keretprogram 
hitelfinanszírozási eszközének kkv-re 
vonatkozó, keresletorientált keretét (RSI 
II), az alábbi ismertetett feltételek szerint.
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A tőkefinanszírozási és a hitelgarancia-
eszköznek meg kell felelniük a 
költségvetési rendeletben és a végrehajtási 
szabályokat felváltó, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban szereplő pénzügyi 
eszközökre vonatkozó rendelkezéseknek, 
és a részletesebb konkrét operatív 
követelményeknek, melyek meghatározása 
bizottsági útmutatóban történik.
A tőkefinanszírozási eszköznek és a 
hitelgarancia-eszköznek kiegészítő 
jellegűeknek kell lenniük a tagállamok 
által a kohéziós politika keretében a kkv-
kkal kapcsolatban felhasznált pénzügyi 
eszközökhöz képest. A tőkefinanszírozási 
eszköz és a hitelgarancia-eszköz adott 
esetben megengedheti pénzforrások 
összevonását olyan tagállamokkal, 
amelyek hajlandók a [strukturális 
alapokról szóló rendelet 33. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja szerint] a 
strukturális alapokból kapott összeg egy 
részét erre fordítani. A versenyképességi 
és innovációs keretprogram szerinti, a 
gyorsan növekvő és innovatív kkv-k 
támogatására létrehozott eszközzel ( GIF 
2) kapcsolatos bevételeket és 
visszafizetéseket a versenyképességi és 
kkv-programhoz kell rendelni.
A tőkefinanszírozási eszköznek és a 
hitelgarancia-eszköznek kiegészítő 
jellegűeknek kell lenniük a tagállamok 
által a kohéziós politika keretében a kkv-
kkal kapcsolatban felhasznált pénzügyi 
eszközökhöz képest.

Or. sl

Módosítás 413
Romana Jordan

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

(1b) Az EFG-nek főként olyan alapokat 
kell megcéloznia, amelyek kockázati tőkét 
és köztes finanszírozást, mint például 
alárendelt és osztalékra jogosító 
kölcsönöket biztosítanak terjeszkedési és 
növekedési fázisban lévő 
vállalkozásoknak, különösen azoknak, 
melyek határokon átnyúlóan 
tevékenykednek, ugyanakkor lehetőségük 
van befektetésre a vállalkozás korai 
fázisában, a Horizont 2020 keretprogram 
szerinti kutatási, fejlesztési és innovációs 
tőkefinanszírozási eszközével együttesen. 
Ez utóbbi esetben az EFG-ből származó 
befektetés nem haladhatja meg a teljes 
uniós befektetés 20%-át, kivéve a 
többfokozatú alapokat, ahol az EFG-ből 
és a kutatási, fejlesztési és innovációs 
tőkefinanszírozási eszközéből származó 
finanszírozás arányos alapon történik, az 
alapok befektetési politikájától függően. 
Az EFG-nek kerülnie kell a kivásárlási, és 
a megszerzett vállalkozás megszüntetésére 
irányuló kiváltási tőkejuttatást. A 
Bizottság, a változó piaci feltételek 
függvényében módosíthatja a 20 %-os 
küszöbértéket. 
A támogatás az alábbi befektetési formák 
egyikében valósul meg:
a)közvetlenül az Európai Beruházási Alap 
(EBA) vagy a végrehajtással megbízott 
más szervezetek által a Bizottság nevében; 
vagy
b) határokon átnyúló „befektetési alapba 
fektető alapok” („funds-of-funds”) vagy 
befektetési eszközök révén, amelyeket a 
Bizottság nevében az EBA vagy a 
végrehajtással megbízott más szervezetek 
magánbefektetőkkel és/vagy nemzeti 
költségvetési intézményekkel közösen 
hoznak létre.

Or. sl
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Módosítás 414
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az LGF-et az EIF vagy a 
végrehajtással megbízott más szervezet 
kezeli a Bizottság nevében; Az eszköz az 
alábbiakat nyújtja:
a) viszontgarancia és más 
kockázatmegosztási konstrukciók 
garanciarendszerek számára;
b) közvetlen garanciák és más 
kockázatmegosztási konstrukciók az 
alkalmassági kritériumokat teljesítő 
minden más pénzügyi közvetítő számára.
Az LGF az alábbi két intézkedésből áll:
az első intézkedés – hitelfinanszírozás 
kölcsönökön (ideértve az alárendelt és az 
osztalékra jogosító kölcsönt is) vagy 
lízingen keresztül – csökkenti azokat a 
nehézségeket, amelyekkel a kkv-k 
szembesülnek a finanszírozáshoz jutás 
során vagy a feltételezett nagy kockázat 
vagy a megfelelő biztosíték hiánya miatt; 
a második intézkedés – a kkv-k 
hitelportfóliójának értékpapírosítása –
kiegészítő hitelfinanszírozást mozgósít a 
kkv-k számára a célintézményekkel kötött 
megfelelő kockázatmegosztási 
megállapodások alapján. E tranzakciók 
támogatásának feltétele a hitelnyújtó 
intézmények arra vonatkozó 
kötelezettségvállalása, hogy a mozgósított 
tőkéből származó likviditás jelentős részét 
ésszerű időn belül új kkv-hitelezésre 
fordítsák. Ezen új hitelfinanszírozás 
összegét a garanciával biztosított 
portfóliókockázat összegéhez viszonyítva 
számítják ki, és feltételeit a futamidővel 
együtt az egyes intézményekkel külön-
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külön rögzítik.
Az értékpapírosított portfolióban lévő 
kölcsönök kivételével az LGF legalább 12 
hónapos futamidejű kölcsönöket fedez. Az 
LGF-et úgy kell kialakítani, hogy 
adatokat szolgáltasson a támogatott 
innovatív kkv-kről, mind a számukat, 
mind a kölcsönök nagyságát illetően.

Or. sl

Módosítás 415
Henri Weber, Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 416
Konrad Szymański, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A növekedésorientált kkv-knak szánt 
pénzügyi eszközök adott esetben 
ötvözhetők a tagállamok és irányító 

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

XXX/201X/EU rendelet [a strukturális 
alapokról szóló új rendelet] 33. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja] szerint létrehozott 
egyéb pénzügyi eszközökkel vagy az Unió 
által – akár e rendelet szerint –
finanszírozott támogatásokkal.

Or. en

Módosítás 417
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 418
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tőkefinanszírozási eszköz és a 
hitelgarancia-eszköz kiegészítheti a 
tagállamok által a kohéziós politika 
keretében alkalmazott, a kkv-kat célzó 
pénzügyi eszközöket.
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Or. en

Módosítás 419
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tőkefinanszírozási eszköz és a 
hitelgarancia-eszköz adott esetben 
lehetővé teheti pénzforrások összevonását 
olyan tagállamokkal és/vagy régiókkal, 
amelyek hajlandók a [strukturális 
alapokról szóló rendelet 33. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja szerint] a 
strukturális alapokból kapott összeg egy 
részét erre fordítani.

Or. en

Módosítás 420
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A program szerinti pénzügyi 
eszközöket a Horizont 2020 
keretprogramhoz tartozó tőke- és 
adósságfinanszírozó eszközükkel való 
széles körű koordinációval kell 
működtetni, figyelemmel a közvetítőknek 
szánt egységes eszköz létrehozására és 
annak lehetővé tételére, hogy a kkv-k 
egyetlen közös információforrás révén 
tudják azonosítani az igényeiknek 
leginkább megfelelő programot.

Or. en
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Indokolás

Ez annak tisztázására szolgál, hogy – noha a pénzügyi közvetítőktől nem várható el az, hogy a 
COSME és a Horizont 2020 szerinti pénzügyi eszközökre egyaránt jelentkezzenek – mindkét 
programot szorosan kell koordinálni ahhoz, hogy egységes eszközt kínáljanak a közvetítőknek, 
és hogy a kkv-kat az egyetlen, egységes információforrás, pl. egy kifejezetten erre szolgáló 
uniós webhely révén az igényeiknek leginkább megfelelő támogatási programhoz lehessen 
irányítani.

Módosítás 421
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság és a tagállamok 
megfelelő intézkedéseket hoznak a 
rendelkezésre álló pénzügyi eszközökre 
vonatkozó információknak a kkv-k és a 
közvetítők körében történő terjesztése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 422
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A kkv-knak szánt pénzügyi 
eszközöket az állami támogatások 
vonatkozó uniós szabályainak 
megfelelően kell alkalmazni. A pénzügyi 
eszközöknek az állami támogatásra 
vonatkozó szabályok való esetleges 
kizárásának feltételeit egyértelműen fel 
kell tüntetni a program 
iránymutatásaiban és útmutatójában.
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Or. en

Indokolás

Az eljárások egyszerűsítése és a COSME programhoz való hozzáférés megkönnyítése 
érdekében a pénzügyi eszközöknek az állami támogatásra vonatkozó szabályokból való 
esetleges kizárásának feltételeit (például a minimális küszöbértéket vagy a szerződéses 
feltételeket) egyértelműen fel kell tüntetni a COSME program iránymutatásaiban és 
útmutatóiban.

Módosítás 423
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Biztosítani kell, hogy a rendelkezésre 
álló pénzügyi eszközökre vonatkozó 
információk elérjék a helyi szintet. A 
pénzügyi eszközök felhasználására 
irányuló folyamatoknak minden 
tagállamban egyformának, 
egyszerűsítettnek és a nyilvánosság 
számára hozzáférhetőnek kell lennie.

Or. it

Módosítás 424
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az Európai Bizottság kidolgozza a 
pénzügyi közvetítőkkel kötelezően kötendő 
szerződéseket, amelyek garantálják a 
pénzügyi eszközök nyilvánosságra 
hozatalára vonatkozó kötelezettséget.

Or. it
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Indokolás

Az Európai Bizottság által nyújtott finanszírozást megfelelő módon nyilvánosságra kell hozni 
és ismertté kell tenni.

Módosítás 425
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Rendelkeznek az Unió által, valamint 
a tagállamok és a régiók által biztosított 
pénzügyi eszközök felhalmozódásának 
lehetőségéről, továbbá a strukturális 
alapok pénzügyi garanciaként történő 
felhasználásáról.

Or. it

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a kkv-knek hitelhez kell jutniuk, garantálni kell, hogy valamennyi 
pénzügyi eszköz felhalmozható legyen.

Módosítás 426
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) Lehetővé kell tenni, hogy a pénzügyi 
eszközök más európai forrásokkal –
különösen például a strukturális 
alapokkal – együtt is felhasználhatóak 
legyenek.

Or. it
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Módosítás 427
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
A növekedést szolgáló tőkefinanszírozási 

eszköz
(1) A versenyképességi és kkv-program 
tőkefinanszírozási eszközét, a növekedést 
szolgáló tőkefinanszírozási eszközt (EFG) 
az uniós vállalkozások növekedését és a 
kutatást, fejlesztést és innovációt támogató 
egységes uniós tőkefinanszírozási eszköz 
egyik kereteként kell alkalmazni, a korai 
fázistól (beleértve a „magvetést” is) a 
növekedési fázisig, a Horizont 2020 
keretprogram és e program pénzügyi 
támogatásával, a kölcsönös függésben 
kidolgozott eszközökkel együtt.
(2) Az EFG-nek főként olyan alapokat 
kell megcéloznia, amelyek kockázati tőkét 
és köztes finanszírozást, mint például 
alárendelt és osztalékra jogosító 
kölcsönöket biztosítanak terjeszkedési és 
növekedési fázisban lévő 
vállalkozásoknak, különösen azoknak, 
melyek határokon átnyúlóan 
tevékenykednek, ugyanakkor lehetőségük 
van befektetésre a vállalkozás korai 
fázisában, a Horizont 2020 keretprogram 
szerinti kutatási, fejlesztési és innovációs 
tőkefinanszírozási eszközével együttesen. 
Ez utóbbi esetben az EFG-ből származó 
befektetés nem haladhatja meg a teljes 
uniós befektetés 20%-át, kivéve a 
többfokozatú alapokat, ahol az EFG-ből 
és a kutatási, fejlesztési és innovációs 
tőkefinanszírozási eszközéből származó 
finanszírozás arányos alapon történik, az 
alapok befektetési politikájától függően. 
Az EFG-nek kerülnie kell a kivásárlási, és 
a megszerzett vállalkozás megszüntetésére 
irányuló kiváltási tőkejuttatást. A 
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Bizottság a változó piaci feltételektől 
függően dönthet a 20%-os küszöb 
módosításáról.
(3) A támogatás az alábbi befektetési 
formák egyikében valósul meg:
a) közvetlenül az Európai Beruházási 
Alap (EBA) vagy a Bizottság nevében a 
végrehajtással megbízott más szervezetek 
által; vagy
b) határokon átnyúló „befektetési alapba 
fektető alapok” („funds-of-funds”) vagy 
befektetési eszközök révén, amelyeket a 
Bizottság nevében az EBA vagy a 
végrehajtással megbízott más szervezetek 
magánbefektetőkkel és/vagy nemzeti 
költségvetési intézményekkel közösen 
hoznak létre.

Or. en

Módosítás 428
Andrzej Grzyb

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
A hitelgarancia-eszköz

(1) A hitelgarancia-eszköz (LGF) a 
következőket nyújtja:
a) viszontgarancia és más 
kockázatmegosztási konstrukciók 
garanciarendszerek számára;
b) közvetlen garanciák és más 
kockázatmegosztási konstrukciók a 
részvételi kritériumokat teljesítő minden 
más pénzügyi közvetítő számára.
(2) Az LGF-nek a Horizont 2020 
keretprogram hitelfinanszírozási 
eszközének kkv-re vonatkozó, 
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keresletorientált keretével megegyező 
megvalósítási mechanizmust használva 
kell működnie. A munkaprogram a 
következőkből áll:
a) a kölcsönökön, például alárendelt és 
osztalékra jogosító kölcsönön vagy 
lízingen keresztül történő 
hitelfinanszírozás, amely csökkenti azokat 
a nehézségeket, amelyekkel a kkv-k 
szembesülnek a finanszírozáshoz jutás 
során vagy a feltételezett nagy kockázat 
vagy a megfelelő biztosíték hiánya miatt;
b) a kkv-k hitelfinanszírozási 
portfóliójának értékpapírosítása, amely 
kiegészítő hitelfinanszírozást mozgósít a 
kkv-k számára a célintézményekkel kötött 
megfelelő kockázatmegosztási 
megállapodások alapján. E tranzakciók 
támogatásának feltétele a hitelnyújtó 
intézmények arra vonatkozó 
kötelezettségvállalása, hogy az ilyen 
módon szerzett likvid eszközök vagy a 
mozgósított tőke jelentős részét ésszerű 
időn belül új kkv-hitelezésre fordítják. Az 
új, idegen tőkével való finanszírozás 
nagyságát a garantált portfóliókockázat 
nagysága alapján számítják ki, és a 
lejárati idővel együtt ebben is minden, 
tőkét nyújtó intézménnyel külön 
állapodnak meg.
c) Az értékpapírosított portfolióban lévő 
kölcsönök kivételével a hitelgarancia-
eszköz legfeljebb 1 000 000 eurós és 
legalább 12 hónapos futamidejű 
kölcsönöket fedezhet. Az LGF-et úgy kell 
kialakítani, hogy adatokat szolgáltasson a 
támogatott innovatív kkv-kről, mind a 
számukat, mind a kölcsönök nagyságát 
illetően.

Or. en

Módosítás 429
Gaston Franco
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Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
A növekedést szolgáló tőkefinanszírozási 

eszköz (EFG)
(1) A növekedést szolgáló 
tőkefinanszírozási eszköznek (EFG) olyan 
alapokat kell megcéloznia, amelyek: 
kockázati tőkét és mezzanine 
finanszírozást, például alárendelt és 
osztalékra jogosító kölcsönöket 
biztosítanak terjeszkedési és növekedési 
fázisban lévő vállalkozásoknak, 
különösen azoknak, amelyek határokon 
átnyúlóan tevékenykednek, ugyanakkor 
lehetőség van befektetésre korai fázisban 
lévő vállalkozásokba fektető alapokba, a 
Horizont 2020 keretprogram kutatási, 
fejlesztési és innovációs tőkefinanszírozási 
eszközével együttesen, és üzleti 
angyaloknak társbefektetési konstrukciók 
kínálására. A korai szakaszban lévő 
vállalkozásokba fektető alapokba történő 
befektetések esetében az EFG-ből 
származó befektetés nem haladhatja meg 
a teljes uniós befektetés 20%-át, kivéve 
azon alapokat, amelyek különböző 
szakaszban lévő vállalkozásokba 
fektetnek, ahol az EFG-ből és a kutatási, 
fejlesztési és innovációs tőkefinanszírozási 
eszközből származó finanszírozás arányos 
alapon történik, az alapok befektetési 
politikájától függően. A Bizottságnak 
kerülnie kell a kivásárlási, és a 
megszerzett vállalkozás megszüntetésére 
irányuló kiváltási tőkejuttatást. A 
Bizottság a változó piaci feltételektől 
függően dönthet a 20%-os küszöb 
módosításáról.
(2) A program tőkefinanszírozási eszközét, 
az EFG-t az uniós vállalkozások 
növekedését és a kutatást, fejlesztést és 
innovációt a korai fázistól (beleértve a 
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„magvetést” is) a növekedési fázisig 
támogató egyetlen uniós 
tőkefinanszírozási eszköz egyik elemeként 
kell bevezetni, a Horizont 2020 
keretprogram és e program pénzügyi 
támogatásával.
Az EFG ugyanazt a megvalósítási 
mechanizmust használja, mint a Horizont 
2020 keretprogramban a kutatás, 
fejlesztés és innováció támogatására 
létrehozandó tőkefinanszírozási eszköz.
(3) Az EFG-ből származó támogatást az 
alábbi befektetési formák egyikében kell 
megvalósítani:
a) közvetlenül az Európai Beruházási 
Alap (EBA) vagy a Bizottság nevében a 
végrehajtással megbízott más szervezetek 
által; vagy
b) határokon átnyúló „befektetési alapba 
fektető alapok” („funds-of-funds”) vagy 
befektetési eszközök révén, amelyeket a 
Bizottság nevében az EBA vagy a 
végrehajtással megbízott más szervezetek 
magánbefektetőkkel és/vagy költségvetési 
intézményekkel közösen hoznak létre.
(4) Az EFG a jellemzően a terjeszkedő és 
növekedő szakaszban lévő kkv-kba 
befektető közvetítő kockázati tőkealapokba 
történő befektetéseket foglalja magában. 
Az EFG keretében történő 
befektetéseknek hosszú távúnak kell 
lenniük, általában 5–15 éves pozíciót 
jelentenek a kockázati tőkealapokban. Az 
EFG keretében történő befektetések 
időtartama egyetlen esetben sem 
haladhatja meg a Bizottság és a 
végrehajtással megbízott szervezet közötti
megállapodás aláírásától számított 20 
évet.

Or. fr

Módosítás 430
Gaston Franco
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Rendeletre irányuló javaslat
14 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14b. cikk
Kockázati tőkealap alapja

Tekintettel az európai kockázatitőke-piac 
igen nehéz helyzetére és figyelembe véve a 
jelenlegi vészhelyzetet, a 2014–2020-as 
költségvetési időszak kezdetéig kísérleti 
projektként létre kellene hozni egy 
kockázati tőkealapba fektető alapot, 
amelyet – egyéb befektetők hozzájárulása 
mellett – részben a fel nem használt 
közösségi alapokból kellene finanszírozni.

Or. fr

Indokolás

A kockázati tőke létfontosságú finanszírozási forrást jelent az innovatív start-up cégek és a 
gyorsan növekedő európai kkv-k számára, amelyek nagyon nehezen jutnak banki 
finanszírozáshoz. A kockázati tőkealapba fektető alap létrehozását célzó, a közösségi 
költségvetés multiplikátorhatását maximalizáló kísérleti projekt hozzájárulhat a válság 
leküzdéséhez. Az Unió ily módon a következő pénzügyi programozási időszak (2014–2020) 
kezdetére egy operatív pénzügyi eszközhöz jutna.

Módosítás 431
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot munkájában egy 
bizottság segíti. Ez a bizottság a 
182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

(1) A Bizottságot munkájában egy a 
résztvevőkkel konzultáló bizottság segíti. 
Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet 
szerinti bizottság.

Or. fr



PE492.830v01-00 68/105 AM\908222HU.doc

HU

Módosítás 432
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot egy bizottságnak kell 
segítenie. Ez a bizottság a 182/2011/EU 
rendelet szerinti bizottság.

(1) A Bizottságot egy bizottságnak kell 
segítenie. Ez a bizottság a 182/2011/EU 
rendelet szerinti bizottság. A bizottság 
összetétele előmozdítja a nemek 
egyensúlyát.

Or. en

Módosítás 433
Konrad Szymański, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni. Amennyiben a bizottság nem 
nyilvánít véleményt, a Bizottság nem 
fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus 
tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. 
cikke (4) bekezdésének harmadik 
albekezdését kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás azt jelentené, hogy abban az esetben, ha nem születik vélemény (azaz ha 
blokkoló kisebbség van ellentétes véleményen), nem lehetne javasolt éves munkaprogramot 
elfogadni. Ilyen körülmények között a Bizottságnak vagy módosítania kell javaslatát, vagy 
pedig a fellebbviteli bizottság elé kell vinnie.

Módosítás 434
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz



AM\908222HU.doc 69/105 PE492.830v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap az e 
rendelet II. mellékletében meghatározott 
konkrét intézkedések részleteinek 
megváltoztatására vonatkozó,
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a 
18. cikk szerinti elfogadására, ha ezt a 
gazdasági és piaci fejlemények 
megkívánják, vagy pedig a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogram hitelgarancia-eszköz (LGF) 
és a kockázatmegosztó pénzügyi 
mechanizmus (RSFF) esetében a hetedik 
keretprogram kockázatmegosztó eszköze 
által elért eredményeknek megfelelően.

(2) A pénzügyi eszközök vonatkozásában a
Bizottság felhatalmazást kap a 
felhatalmazáson alapuló, az EFG-ből 
származó beruházásnak a korai fázisban 
lévő kockázatitőke-alapokba veló teljes 
uniós beruházáshoz viszonyított 
arányának és az értékpapírosított 
portfólióban lévő kölcsönök összetételének 
megváltoztatására irányuló jogi 
aktusoknak a 18. cikk szerinti elfogadására.

Or. en

Módosítás 435
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben rendkívüli sürgősség 
megkívánja, például a gyorsan változó 
gazdasági helyzet miatt, a 19. cikkben 
szereplő eljárás alkalmazandó az e cikk 
alapján elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokra.

törölve

Or. en

Módosítás 436
Konrad Szymański, Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. cikk törölve
Sürgősségi eljárás
(1) Sürgősségi eljárás Az e cikk alapján 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok haladéktalanul hatályba lépnek 
és alkalmazandók, amennyiben nem 
emelnek ellenük kifogást a (2) 
bekezdésnek megfelelően. Az Európai 
Parlament és a Tanács felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusról való értesítése 
tartalmazza a sürgősségi eljárás 
alkalmazásának indokait.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács a 
18. cikk (5) bekezdésében foglalt 
eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Ebben az esetben a Bizottság az Európai 
Parlament vagy a Tanács kifogásáról 
szóló határozatról való értesítést követően 
haladéktalanul hatályon kívül helyezi a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

Or. en

Módosítás 437
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. cikk törölve
Sürgősségi eljárás
(1) Sürgősségi eljárás Az e cikk alapján 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok haladéktalanul hatályba lépnek 
és alkalmazandók, amennyiben nem 
emelnek ellenük kifogást a (2) 
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bekezdésnek megfelelően. Az Európai 
Parlament és a Tanács felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusról való értesítése 
tartalmazza a sürgősségi eljárás 
alkalmazásának indokait.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács a 
18. cikk (5) bekezdésében foglalt 
eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Ebben az esetben a Bizottság az Európai 
Parlament vagy a Tanács kifogásáról 
szóló határozatról való értesítést követően 
haladéktalanul hatályon kívül helyezi a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

Or. en
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Módosítás 438
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – Konkrét célkitűzés – 1 pont – Az uniós vállalkozások versenyképességének és fenntarthatóságának erősítése, ideértve az 
idegenforgalmi ágazatot is

A Bizottság által javasolt szöveg

Általános célkitűzés: 1. Az uniós vállalkozások versenyképességének és fenntarthatóságának erősítése, ideértve az 
idegenforgalmi ágazatot is

Hatásmutató A jelenlegi helyzet Hosszú távú cél és mérföldkő (2020)
Ipari versenyképesség növekedése 2009: -3,1 %, 2008: -0,3 %, 2007: +0,7 % 1 %-os éves növekedés, és 5 %-os növekedés 2015-

ben

2009: -3,1 %

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

Új kkv alapításához szükséges napok száma: 7 
munkanap

Új kkv alapításához szükséges napok számának 
csökkenése: 3 munkanap 2020-ban. 

Az uniós ipari termelés növekedése a 
környezetipari ágazatokban (%-os változás az 
előző évhez képest)

6-7 %-os éves növekedés az elmúlt években Átlagosan 8 %-os éves növekedés a következő 
évtizedben; 2015-re a termelés 50 %-os növelése a cél

A Parlament módosítása
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Általános célkitűzés: 1. Az uniós vállalkozások – különösen a kkv-k – fenntartható versenyképességének erősítése 
Hatásmutató A jelenlegi helyzet Hosszú távú cél és mérföldkő (2020)
Az Európai Unió kkv-i versenyképességének 
növekedése a főbb versenytársak kkv-inak 
versenyképességéhez viszonyítva (az Unió ipari 
versenyképességének fokozott növekedése a főbb 
versenytársakhoz viszonyítva)

2009: -3,1 %, 2008: -0,3 %, 2007: +0,7 % 1 %-os éves növekedés

A kkv-kra háruló adminisztratív és szabályozási 
terhek változása (új vállalkozás alapításához 
szükséges napok száma költség nagysága, a 
vállalkozás adott tevékenységének vállalásához 
és teljesítéséhez szükséges engedélyek és 
hozzájárulások megszerzéséhez szükséges idő)

Új kkv alapításához szükséges napok száma 2011-ben: 
6,5 munkanap. 

Új kkv alapításához szükséges napok számának 
csökkenése: 3 munkanap. 

Az alapítás költsége: 379 euró. Az alapítási költségek 100 euróra csökkentése.1

A vállalkozás konkrét tevékenységének beindításához 
és elvégzéséhez szükséges engedélyek (például a 
környezetvédelmi engedélyek) beszerzéséhez szükséges 
idő csökkentésére irányuló kisvállalkozói 
intézkedéscsomagban megfogalmazott célt elérő 
tagállamok száma: 2

A vállalkozás konkrét tevékenységének beindításához és 
elvégzéséhez szükséges engedélyek (például a 
környezetvédelmi engedélyek) beszerzéséhez szükséges 
idő csökkentésére irányuló kisvállalkozói 
intézkedéscsomagban megfogalmazott célt elérő 
tagállamok száma: 242

Az induló üzleti vállalkozások számára egyablakos 
rendszert azzal a céllal fenntartó tagállamok száma 
2009-ben, hogy a vállalkozók valamennyi szükséges 
eljárást (pl. a regisztrációval, adóval, héával és 
társadalombiztosítással kapcsolatos ügyeket) egyetlen 
vagy fizikai (pl. hivatali), vagy virtuális (internetes), 
vagy pedig mindkét féle kapcsolattartó pontban tudják 
elvégezni: 18

Az induló üzleti vállalkozások számára egyablakos 
rendszert fenntartó tagállamok számának 28-ra való 
növekedése3

Az uniós ipar energiaintenzitása (végső 
energiafogyasztás/GVA) (az EU 23 
tagállamában) 

2000: 0,18, 2005: 0,17, 2008: 0,16 2020: Adatokkal kitöltendő
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Anyagtermelékenység (GVA/tonna közvetlen 
anyagbevitel) (az EU 27 tagállamában)

2000: 0,29, 2003: 0,30, 2005: 0,29, 2006: 0,30, 2007: 
0,30

2020: Adatokkal kitöltendő

A környezetbarát termékeket és szolgáltatásokat 
kínáló uniós kkv-k részesedése 

2011: 26 % 2020: 38 %

________________
1 A Versenyképességi Tanács 2011. május 31-i 
következtetései felszólították a tagállamokat, hogy 
2012-ig csökkentsék az új vállalkozások elindításához 
szükséges időtartamot 3 napra, a költségeket pedig 100 
euróra.

Az SBA felülvizsgálata felszólította a tagállamokat, 
hogy „2013 végéig csökkentsék egy hónapra a 
vállalkozás konkrét tevékenységének beindításához és 
elvégzéséhez szükséges engedélyek (beleértve a 
környezetvédelmi engedélyek) beszerzéséhez szükséges 
időt.” 24 tagállam már 3 hónapra csökkentette ezt az 
időtartamot.
3 A Tanács 2006. tavaszi következtetései szerint 
„valamennyi tagállamnak egyablakos rendszerrel vagy 
ahhoz hasonló megoldással kell rendelkeznie annak 
érdekében, hogy a vállalkozás elindításához szükséges 
valamennyi formalitásnak egy helyen lehessen eleget 
tenni.”

Or. en

Módosítás 439
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – Konkrét célkitűzés – 1 pont – Az uniós vállalkozások versenyképességének és fenntarthatóságának erősítése, ideértve az 
idegenforgalmi ágazatot is

A Bizottság által javasolt szöveg

Általános célkitűzés: 1. Az uniós vállalkozások versenyképességének és fenntarthatóságának erősítése, ideértve az 
idegenforgalmi ágazatot is

Hatásmutató A jelenlegi helyzet Hosszú távú cél és mérföldkő (2020)
Ipari versenyképesség növekedése 2009: -3,1 %, 2008: -0,3 %, 2007: +0,7 % 1 %-os éves növekedés, és 5 %-os növekedés 2015-ben

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

Új kkv alapításához szükséges napok száma: 7 
munkanap

Új kkv alapításához szükséges napok számának 
csökkenése: 3 munkanap 2020-ban. 

Az uniós ipari termelés növekedése a 
környezetipari ágazatokban (%-os változás az 
előző évhez képest)

6-7 %-os éves növekedés az elmúlt években Átlagosan 8 %-os éves növekedés a következő 
évtizedben; 2015-re a termelés 50 %-os növelése a cél

A Parlament módosítása

Általános célkitűzés: 1. Az uniós vállalkozások versenyképességének és fenntarthatóságának erősítése, ideértve az 
idegenforgalmi ágazatot is

Hatásmutató A jelenlegi helyzet Hosszú távú cél és mérföldkő (2020)
Ipari versenyképesség növekedése 2009: -3,1 %, 2008: -0,3 %, 2007: +0,7 % 1 %-os éves növekedés, és 5 %-os növekedés 2015-ben

A kkv-kra háruló adminisztratív terhek változása Új kkv alapításához szükséges napok száma: 7 Új kkv alapításához szükséges napok számának 
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(új vállalkozás alapításához szükséges napok 
száma és költségek)

munkanap csökkenése: 3 munkanap 2020-ban. Költségek: az 
OECD szerinti magas jövedelmek átlaga alatt.

Az uniós ipari termelés növekedése a 
környezetipari ágazatokban (%-os változás az 
előző évhez képest)

6-7 %-os éves növekedés az elmúlt években Átlagosan 8 %-os éves növekedés a következő 
évtizedben; 2015-re a termelés 50 %-os növelése a cél

Or. en

Módosítás 440
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
I. Melléklet – konkrét célkitűzés: Az uniós vállalkozások, ideértve az idegenforgalmi ágazatot is, versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükséges keretfeltételek javítása – a versenyképességet javító intézkedések

A Bizottság által javasolt szöveg

Konkrét célkitűzés: Az uniós vállalkozások, ideértve az idegenforgalmi ágazatot is, versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükséges keretfeltételek javítása;

Eredménymutató Legutóbbi ismert eredmény Középtávú cél (eredmény) 2017-ig
A versenyképességet javító intézkedések 
Az elfogadott egyszerűsítő intézkedések 
száma 

A Bizottság egyszerűsítési programját 2010-
ben korszerűsítették, és úton van afelé, hogy 
2012-re 25 %-kal csökkentse a bürokráciát. 
2010-ig öt egyszerűsítési intézkedésre került 

Kb. 7 egyszerűsítési intézkedés évente.
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sor évente.
A tevékenységek minőségével és 
hozzáadott értékével kapcsolatos 
alkalmassági vizsgálatok száma

Négy, az érdekeltek bevonásával végzett 
alkalmassági vizsgálatot indítottak el 2010-ben 
a környezetvédelmi, közlekedési, 
foglalkoztatási és iparpolitikában. A 
visszajelzés észrevételeket tartalmazott a 
jogszabályokról és a tevékenységek hozzáadott 
értékéről.

Az alkalmassági vizsgálatokat tartalmazó 
visszajelzési módszert kiterjesztik más 
szakpolitikákra is, és az az iparra kedvező 
hatást kifejtő egyszerűsítéseket fog 
eredményezni. A tervek szerint akár tizenkét 
alkalmassági vizsgálatra is sor kerülhet, 
amelyek célja a szabályozás javítása.

Milyen mértékben alkalmazzák a 
vállalatok az „európai fenntartható 
termelés és termék” eszközt, ideértve az 
EMAS-t, az ökocímkét és az 
ökotervezést.

Közel 35 000 ISO 14001 szerinti EMS-
tanúsítvány és 4 500 EMAS-regisztráció, 
18 000 engedély az uniós ökocímke 
használatára.

Jelentős számú vállalat méri a teljesítményét, 
környezetközpontú irányítási rendszereket 
alkalmaz és javítja az erőforrás-hatékonyságát 
és környezeti teljesítményét. A termelés 
jelentős része erőforrás-hatékony és 
környezetbarát termékeket állít elő

A Parlament módosítása

Konkrét célkitűzés: Az uniós vállalkozások, ideértve az idegenforgalmi ágazatot is, versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükséges keretfeltételek javítása;

Eredménymutató Legutóbbi ismert eredmény Középtávú cél (eredmény) 2017-ig
A versenyképességet javító intézkedések 
Az elfogadott egyszerűsítő intézkedések 
száma 

A Bizottság egyszerűsítési programját 2010-
ben korszerűsítették, és úton van afelé, hogy 
2012-re 25 %-kal csökkentse a bürokráciát. 
2010-ig 5 egyszerűsítési intézkedésre került sor 
évente.

Kb. 7 egyszerűsítési intézkedés évente.

A tevékenységek minőségével és Négy, az érdekeltek bevonásával végzett Az alkalmassági vizsgálatokat tartalmazó 
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hozzáadott értékével kapcsolatos 
alkalmassági vizsgálatok száma

alkalmassági vizsgálatot indítottak el 2010-ben 
a környezetvédelmi, közlekedési, 
foglalkoztatási és iparpolitikában. A 
visszajelzés észrevételeket tartalmazott a 
jogszabályokról és a tevékenységek hozzáadott 
értékéről.

visszajelzési módszert kiterjesztik más 
szakpolitikákra is, és az az iparra kedvező 
hatást kifejtő egyszerűsítéseket fog 
eredményezni. A tervek szerint akár tizenkét 
alkalmassági vizsgálatra is sor kerülhet, 
amelyek célja a szabályozás javítása.

Milyen mértékben alkalmazzák a 
vállalatok az „európai fenntartható 
termelés és termék” eszközt, ideértve az 
EMAS-t, az ökocímkét és az 
ökotervezést.

Közel 35 000 ISO 14001 szerinti EMS-
tanúsítvány és 4 500 EMAS-regisztráció, 
18 000 engedély az uniós ökocímke 
használatára.

Jelentős számú vállalat méri a teljesítményét, 
környezetközpontú irányítási és IT-
rendszereket alkalmaz és javítja az erőforrás-
hatékonyságát és környezeti teljesítményét. A 
termelés jelentős része erőforrás-hatékony és 
környezetbarát termékeket állít elő

Milyen mértékben alkalmazzák a 
vállalatok az új technológiákat.

Or. ro

Módosítás 441
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
I. Melléklet – Konkrét célkitűzés: Az uniós vállalkozások, ideértve az idegenforgalmi ágazatot is, versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükséges keretfeltételek javítása – a kkv-kkal kapcsolatos szakpolitika kidolgozása

A Bizottság által javasolt szöveg
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Konkrét célkitűzés: Az uniós vállalkozások, ideértve az idegenforgalmi ágazatot is, versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükséges keretfeltételek javítása

Eredménymutató Legutóbbi ismert eredmény Középtávú cél (eredmény) 2017-ig
Kkv-kkal kapcsolatos szakpolitika 
kidolgozása
Kkv-tesztet alkalmazó tagállamok száma Kkv-tesztet alkalmazó tagállamok száma: A 15 tagállam Kkv-tesztet alkalmazó tagállamok száma: 21

Az Európai Vállalkozások Díja ismertségének 
növelése az Unió egész területén, 
médiamegjelenéssel/újságcikkekkel valamennyi 
tagállamban

Médiamegjelenések/újságcikkek száma a tagállamokban 
összesen: hatvan 2010-ben

Médiamegjelenések/újságcikkek száma a tagállamokban 
összesen: 80

A vállalkozásindítás időtartamának és 
bonyolultságának csökkentése az új vállalkozások 
esetében

A vállalkozásindítási időtartamának csökkenése: 7 
munkanap.

A vállalkozásindítási időtartamának csökkenése: 5
munkanap.

A Parlament módosítása

Konkrét célkitűzés: Az uniós vállalkozások, ideértve az idegenforgalmi ágazatot is, versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükséges keretfeltételek javítása

Eredménymutató Legutóbbi ismert eredmény Középtávú cél (eredmény) 2017-ig
Kkv-kkal kapcsolatos szakpolitika 
kidolgozása
Kkv-tesztet alkalmazó tagállamok száma Kkv-tesztet alkalmazó tagállamok száma: 15 tagállam Kkv-tesztet alkalmazó tagállamok száma: 21

Az Európai Vállalkozások Díja ismertségének 
növelése az Unió egész területén, 
médiamegjelenéssel/újságcikkekkel valamennyi 
tagállamban

Médiamegjelenések/újságcikkek száma a tagállamokban 
összesen: 2010-ben: 60.

Médiamegjelenések/újságcikkek száma a tagállamokban 
összesen: 80
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A vállalkozásindítás időtartamának és 
bonyolultságának csökkentése az új vállalkozások 
esetében

A vállalkozásindítási időtartamának csökkenése: 7 
munkanap.

A vállalkozásindítási időtartamának csökkenése: 2020-ra 
3 munkanap.

Or. it

Módosítás 442
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – Konkrét célkitűzés: Az uniós vállalkozások, ideértve az idegenforgalmi ágazatot is, versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükséges keretfeltételek javítása – Kkv-kal kapcsolatos szakpolitika kidolgozása

A Bizottság által javasolt szöveg

Konkrét célkitűzés: Az uniós vállalkozások, ideértve az idegenforgalmi ágazatot is, versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükséges keretfeltételek javítása

Eredménymutató Legutóbbi ismert eredmény Középtávú cél (eredmény) 2017-ig
Kkv-kkal kapcsolatos szakpolitika 
kidolgozása
Kkv-tesztet alkalmazó tagállamok száma Kkv-tesztet alkalmazó tagállamok száma: 15 Kkv-tesztet alkalmazó tagállamok száma: 21

Az Európai Vállalkozások Díja ismertségének 
növelése az Unió egész területén, 
médiamegjelenéssel/újságcikkekkel valamennyi 
tagállamban

Médiamegjelenések/újságcikk-kivágások száma a 
tagállamokban összesen: 2010-ben 60

Médiamegjelenések/újságcikk-kivágások száma a 
tagállamokban összesen: 80
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A vállalkozásindítás időtartamának és 
bonyolultságának csökkentése az új vállalkozások 
esetében

A vállalkozásindítási időtartamának csökkenése: 7 
munkanap

A vállalkozásindítási időtartamának csökkenése: 5
munkanap

A Parlament módosítása

Konkrét célkitűzés: Az uniós vállalkozások – különösen a kkv-k – fenntartható versenyképességéhez szükséges 
keretfeltételek javítása

Eredménymutató Legutóbbi ismert eredmény Középtávú cél (eredmény) 2017-ig
Kkv-kkal kapcsolatos szakpolitika 
kidolgozása
Kkv-tesztet alkalmazó tagállamok száma Kkv-tesztet alkalmazó tagállamok száma: 15 Kkv-tesztet alkalmazó tagállamok száma: 23

Az Európai Vállalkozások Díja ismertségének 
növelése az Unió egész területén, 
médiamegjelenéssel/újságcikkekkel 
valamennyi tagállamban

Médiamegjelenések/újságcikk-kivágások száma a 
tagállamokban összesen: 2010-ben 60

Médiamegjelenések/újságcikk-kivágások száma a 
tagállamokban összesen: 80

A vállalkozásindítás időtartamának és 
bonyolultságának csökkentése az új 
vállalkozások esetében

A vállalkozásindítási időtartamának csökkenése: 7 
munkanap

A vállalkozásindítási időtartamának csökkenése: 4
munkanap

Or. en

Módosítás 443
Mario Pirillo
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Rendeletre irányuló javaslat
I. Melléklet – Konkrét célkitűzés: Az uniós vállalkozások, ideértve az idegenforgalmi ágazatot is, versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükséges keretfeltételek javítása – idegenforgalom

A Bizottság által javasolt szöveg

Konkrét célkitűzés: Az uniós vállalkozások, ideértve az idegenforgalmi ágazatot is, versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükséges keretfeltételek javítása

Eredménymutató Legutóbbi ismert eredmény Középtávú cél (eredmény) 2017-ig

Idegenforgalom
Finanszírozási pályázatok száma Finanszírozási pályázatok száma (minden pályázati 

felhívásra) összesen: kb. 75 évente (2011. évi átlag)
Finanszírozási pályázatok száma (minden pályázati 
felhívásra) összesen: több mint 100 évente

A kkv-k aránya (és ennek tendenciája) az 
idegenforgalommal kapcsolatos finanszírozási 
lehetőségekre pályázatot benyújtók között

Eddig nem címeztek pályázati felhívást közvetlenül a 
kkv-knak

A pályázati felhívások 30 %-a közvetlenül a kkv-knak 
szól

Az „európai minőségi turizmus” címkét 
alkalmazó szervezetek száma

Eddig még egy cég sem alkalmazza az „európai 
minőségi turizmus” címkét (kidolgozás alatt álló 
intézkedés)

Az értékelési rendszerek által 50 %-ban lefedett 
vállalkozások részt vehetnek az „európai minőségi 
turizmus” címke programban

A „Kiemelt európai úti célok” programban 
népszerűsített fenntartható turizmusfejlesztési 
modelleket alkalmazó úti célok száma

Az odaítélt „Kiemelt európai úti célok” címek száma 
összesen 98 (átlagosan 20 évente – 2007-ben 10, 2008-
ban 20, 2009-ben 22, 2010-ben 25, 2011-ben 21)

ál több úti cél alkalmazza a „Kiemelt európai úti célok” 
programban népszerűsített fenntartható 
turizmusfejlesztési modelleket (évente akár 30).

A Parlament módosítása

törölve törölve törölve

Or. it
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Módosítás 444
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – Konkrét célkitűzés: Az uniós vállalkozások, ideértve az idegenforgalmi ágazatot is, versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükséges keretfeltételek javítása – Idegenforgalom

A Bizottság által javasolt szöveg

Konkrét célkitűzés: Az uniós vállalkozások, ideértve az idegenforgalmi ágazatot is, versenyképességéhez és
fenntarthatóságához szükséges keretfeltételek javítása;

Eredménymutató Legutóbbi ismert eredmény Középtávú cél (eredmény) 2017-ig
Idegenforgalom
Finanszírozási pályázatok száma Finanszírozási pályázatok száma (minden pályázati 

felhívásra) összesen: kb. 75 évente (2011. évi átlag)
Finanszírozási pályázatok száma (minden pályázati 
felhívásra) összesen: több mint 100 évente 

A kkv-k aránya (és ennek tendenciája) az 
idegenforgalommal kapcsolatos finanszírozási 
lehetőségekre pályázatot benyújtók között

Eddig nem címeztek pályázati felhívást közvetlenül a 
kkv-knak

A pályázati felhívások 30 %-a közvetlenül a kkv-knak 
szól

Az „európai minőségi turizmus” címkét 
alkalmazó szervezetek száma

Eddig még egy cég sem alkalmazza az „európai 
minőségi turizmus” címkét (kidolgozás alatt álló 
intézkedés)

Az értékelési rendszerek által 50 %-ban lefedett 
vállalkozások részt vehetnek az „európai minőségi 
turizmus” címke programban

A „Kiemelt európai úti célok” programban 
népszerűsített fenntartható turizmusfejlesztési 
modelleket alkalmazó úti célok száma

Az odaítélt „Kiemelt európai úti célok” címek száma 
összesen 98 (átlagosan 20 évente – 2007-ben 10, 2008-
ban 20, 2009-ben 22, 2010-ben 25, 2011-ben 21) 

200-nál több úti cél alkalmazza a „Kiemelt európai úti 
célok” programban népszerűsített fenntartható 
turizmusfejlesztési modelleket (évente akár 30).
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A Parlament módosítása

Konkrét célkitűzés: Az uniós vállalkozások, ideértve az idegenforgalmi ágazatot is, versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükséges keretfeltételek javítása;

Eredménymutató Legutóbbi ismert eredmény Középtávú cél (eredmény) 2017-ig
Turizmus és kulturális emlékek
Finanszírozási pályázatok száma Finanszírozási pályázatok száma (minden pályázati 

felhívásra) összesen: kb. 75 évente (2011. évi átlag)
Finanszírozási pályázatok száma (minden pályázati 
felhívásra) összesen: több mint 100 évente 

A kkv-k aránya (és ennek tendenciája) az 
idegenforgalommal kapcsolatos finanszírozási 
lehetőségekre pályázatot benyújtók között, köztük 
a kulturális értékek megőrzésével, felélesztésével 
és elterjesztésével kapcsolatos projektek.

Eddig nem címeztek pályázati felhívást közvetlenül a 
kkv-knak

A pályázati felhívások 30 %-a közvetlenül a kkv-knak 
szól

Az „európai minőségi turizmus” címkét 
alkalmazó szervezetek száma

Eddig még egy cég sem alkalmazza az „európai 
minőségi turizmus” címkét (kidolgozás alatt álló 
intézkedés)

Az értékelési rendszerek által 50 %-ban lefedett 
vállalkozások részt vehetnek az „európai minőségi 
turizmus” címke programban

A „Kiemelt európai úti célok” programban 
népszerűsített fenntartható turizmusfejlesztési 
modelleket alkalmazó úti célok száma

Az odaítélt „Kiemelt európai úti célok” címek száma 
összesen 98 (átlagosan 20 évente – 2007-ben 10, 2008-
ban 20, 2009-ben 22, 2010-ben 25, 2011-ben 21) 

200-nál több úti cél alkalmazza a „Kiemelt európai úti 
célok” programban népszerűsített fenntartható 
turizmusfejlesztési modelleket (évente akár 30).

Or. en

Módosítás 445
Gaston Franco
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Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – Konkrét célkitűzés: Az uniós vállalkozások, ideértve az idegenforgalmi ágazatot is, versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükséges keretfeltételek javítása – Idegenforgalom

A Bizottság által javasolt szöveg

Konkrét célkitűzés: : Az uniós vállalkozások, ideértve az idegenforgalmi ágazatot is, versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükséges keretfeltételek javítása

Eredménymutató Legutóbbi ismert eredmény Középtávú cél (eredmény) 2017-ig
Idegenforgalom
Finanszírozási pályázatok száma Finanszírozási pályázatok száma (minden pályázati 

felhívásra) összesen: kb. 75 évente (2011. évi átlag)
Finanszírozási pályázatok száma (minden pályázati 
felhívásra) összesen: több mint 100 évente

A kkv-k aránya (és ennek tendenciája) az 
idegenforgalommal kapcsolatos finanszírozási 
lehetőségekre pályázatot benyújtók között

Eddig nem címeztek pályázati felhívást közvetlenül a 
kkv-knak

A pályázati felhívások 30 %-a közvetlenül a kkv-knak 
szól

Az „európai minőségi turizmus” címkét 
alkalmazó szervezetek száma

Eddig még egy cég sem alkalmazza az „európai 
minőségi turizmus” címkét (kidolgozás alatt álló 
intézkedés)

Az értékelési rendszerek által 50 %-ban lefedett 
vállalkozások részt vehetnek az „európai minőségi 
turizmus” címke programban

A „Kiemelt európai úti célok” programban 
népszerűsített fenntartható turizmusfejlesztési 
modelleket alkalmazó úti célok száma

Az odaítélt „Kiemelt európai úticélok” címek száma 
összesen 98 (átlagosan 20 évente – 2007-ben -10, 2008-
ban -20, 2009-ben -22, 2010-ben -25, 2011-ben -21). 

200-nál több úti cél alkalmazza a „Kiemelt európai úti 
célok” programban népszerűsített fenntartható 
turizmusfejlesztési modelleket (évente akár 30).

A Parlament módosítása

Konkrét célkitűzés: : Az uniós vállalkozások, ideértve az idegenforgalmi ágazatot is, versenyképességéhez és 
fenntarthatóságához szükséges keretfeltételek javítása
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Eredménymutató Legutóbbi ismert eredmény Középtávú cél (eredmény) 2017-ig
Idegenforgalom
Finanszírozási pályázatok száma Finanszírozási pályázatok száma (minden pályázati 

felhívásra) összesen: kb. 75 évente (2011. évi átlag)
Finanszírozási pályázatok száma (minden pályázati 
felhívásra) összesen: több mint 100 évente

A kkv-k aránya (és ennek tendenciája) az 
idegenforgalommal kapcsolatos finanszírozási 
lehetőségekre pályázatot benyújtók között

Eddig nem címeztek pályázati felhívást közvetlenül a 
kkv-knak

A pályázati felhívások 30 %-a közvetlenül a kkv-knak 
szól

Az „európai minőségi turizmus” címkét 
alkalmazó szervezetek száma

Eddig még egy cég sem alkalmazza az „európai 
minőségi turizmus” címkét (kidolgozás alatt álló 
intézkedés)

Az értékelési rendszerek által 50 %-ban lefedett 
vállalkozások részt vehetnek az „európai minőségi 
turizmus” címke programban

A „Kiemelt európai úti célok” programban és a 
versenyképes és fenntartható európai 
idegenforgalmi régiók hálózata által
népszerűsített fenntartható turizmusfejlesztési 
modelleket alkalmazó úti célok száma

Az odaítélt „Kiemelt európai úticélok” címek száma 
összesen 98 (átlagosan 20 évente – 2007-ben -10, 2008-
ban -20, 2009-ben -22, 2010-ben -25, 2011-ben -21). 

200-nál több úti cél alkalmazza a „Kiemelt európai úti 
célok” programban és a versenyképes és fenntartható 
európai idegenforgalmi régiók hálózata által 
népszerűsített fenntartható turizmusfejlesztési 
modelleket (évente akár 30).

Azon úti célok száma, amelyek tesztelték a fenntartható 
turizmus mutatóinak használhatóságát: 2011-ben 29 és
2012-ben 12.

Or. fr

Módosítás 446
Mario Pirillo
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Rendeletre irányuló javaslat
I. Melléklet – Konkrét célkitűzés: Az idegenforgalmi vállalkozások vonzerejének és fenntarthatóságának elősegítése (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

A különös célkitűzés: Az idegenforgalmi vállalkozások vonzerejének és fenntarthatóságának elősegítése
Eredményességi mutató: Legutóbbi ismert eredmény Középtávú cél (eredmény) 2017-ig
Az idegenforgalmi vállalkozások 
vonzerejét növelő intézkedések
Finanszírozási pályázatok száma Finanszírozási pályázatok száma (minden 

pályázati felhívásra) összesen: kb. 75 évente 
(2011. évi átlag)

Finanszírozási pályázatok száma (minden pályázati felhívásra) 
összesen: több mint 100 évente 

A kkv-k aránya (és ennek tendenciája) az 
idegenforgalommal kapcsolatos finanszírozási 
lehetőségekre pályázatot benyújtók között

Eddig nem címeztek pályázati felhívást 
közvetlenül a kkv-knak

A pályázati felhívások 30 %-a közvetlenül a kkv-knak szól

Egy fenntartható idegenforgalmi modell 
ösztönzése
Az „európai minőségi turizmus” címkét alkalmazó 
szervezetek száma

Eddig még egy cég sem alkalmazza az „európai 
minőségi turizmus” címkét (kidolgozás alatt 
álló intézkedés)

Az értékelési rendszerek által 50 %-ban lefedett vállalkozások 
részt vehetnek az „európai minőségi turizmus” címke 
programban

A „Kiemelt európai úti célok” programban 
népszerűsített fenntartható turizmusfejlesztési 
modelleket alkalmazó úti célok száma

Az odaítélt „Kiemelt európai úti célok” címek 
száma összesen 98 (átlagosan 20 évente –
2007-ben 10, 2008-ban 20, 2009-ben 22, 2010-

ál több úti cél alkalmazza a „Kiemelt európai úti célok” 
programban népszerűsített fenntartható turizmusfejlesztési 
modelleket (évente akár 30).
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ben 25, 2011-ben 21)

Or. it

Módosítás 447
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – Konkrét célkitűzés: A kkv-k forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában

A Bizottság által javasolt szöveg

Konkrét célkitűzés: A kkv-k forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában
Eredménymutató Legutóbbi ismert eredmény Középtávú cél (eredmény) 2017-ig
Növekedést támogató pénzügyi eszközök
Kölcsön- (hitel-) garanciában részesülő cégek 
száma és a kölcsön értéke

A javasolt pénzügyi eszközöket még nem indították el, 
azok nem azonosak a jelenlegi eszközökkel, így az 
utóbbiakkal kapcsolatos adatok nem hasonlíthatók 
össze

Kölcsön- (hitel-) garanciában részesülő cégek száma 
(+/- 95 000) és a kölcsön értéke (+/- 10,7 milliárd euró)

Kockázati tőkéből támogatott cégek száma és a
befektetések értéke (ezen belül a határokon 
átnyúló ügyletek)

Kockázati tőkéből támogatott cégek száma: (+/- 180) és 
a befektetések értéke (+/- 220 millió euró)

A Parlament módosítása
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Konkrét célkitűzés: A kkv-k forráshoz jutásának javítása 
Eredménymutató Legutóbbi ismert eredmény Középtávú cél (2017)
Növekedést támogató pénzügyi eszközök
A program szerinti garanciából részesülő és
kölcsönben (hitelben) részesülő cégek száma és a 
kölcsön értéke

2011. december 31-én 10,2 milliárd euró értékű 
mozgósított hitel 171 000 kkv részére (SMEG).

Garancia alapján kölcsönben (hitelben) részesülő cégek 
száma (+/- 145 000) és a kölcsön értéke (+/- 9,6 milliárd 
euró)

A programból kockázati tőkebefektetésben 
részesülő cégek száma és a teljes befektetett 
összeg.

2011. december 31-én 1,9 milliárd euró értékű 
mozgósított kockázati tőke 194 kkv részére (GIF).

A programból kockázati tőkebefektetésben részesülő
cégek száma és a teljes befektetett összeg. (+/- 240) és a 
befektetések teljes összege (+/- 2,0 milliárd euró)

Or. en

Módosítás 448
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – Konkrét célkitűzés: A kkv-k forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában – Növekedést támogató 
pénzügyi eszközök

A Bizottság által javasolt szöveg

Konkrét célkitűzés: A kkv-k forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában
Eredménymutató Legfrissebb ismert eredmény Középtávú cél (eredmény) 2017-ig
Növekedést támogató pénzügyi eszközök
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Kölcsön- (hitel-) garanciában részesülő cégek 
száma és a kölcsön értéke

A javasolt pénzügyi eszközöket még nem indították el, 
azok nem azonosak a jelenlegi eszközökkel, így az 
utóbbiakkal kapcsolatos adatok nem hasonlíthatók össze

Kölcsön- (hitel-) garanciában részesülő cégek száma (+/-
95 000) és a kölcsön értéke (+/- 10,7 milliárd euró)

Kockázati tőkéből támogatott cégek száma és a 
befektetések értéke (ezen belül a határokon 
átnyúló ügyletek)

Kockázati tőkéből támogatott cégek száma: (+/- 180) és 
a befektetések értéke (+/- 220 millió euró)

A Parlament módosítása

Konkrét célkitűzés: A kkv-k forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában
Eredménymutató Legfrissebb ismert eredmény Középtávú cél (eredmény) 2017-ig
Növekedést támogató pénzügyi eszközök
Kölcsön- (hitel-) garanciában részesülő cégek 
száma és a kölcsön értéke

A javasolt pénzügyi eszközöket még nem indították el, 
azok nem azonosak a jelenlegi eszközökkel, így az 
utóbbiakkal kapcsolatos adatok nem hasonlíthatók össze

Kölcsön- (hitel-) garanciában részesülő cégek száma (+/-
95 000) és a kölcsön értéke (+/- 10,7 milliárd euró)

Kockázati tőkéből támogatott cégek száma és a 
befektetések értéke (ezen belül a határokon 
átnyúló ügyletek)

Kockázati tőkéből támogatott cégek száma: (+/- 180) és 
a befektetések értéke (+/- 220 millió euró)

(új) Tőke- és hitelprogramokban résztvevő 
tagállamok száma

Legalább 20 (vagy esetleg mind a 27) tagállamból 
vegyenek részt pénzügyi intézmények a Programban.

Or. hu

Indokolás

Minthogy a CIP-EIP garanciaprogramját mindössze 11 tagállam pénzügyi intézetei vették igénybe, az új COSME programban szükséges, hogy a 
pénzügyi eszközök konstrukcióit az eddig igénybe nem vevő tagállamok intézményei számára is elérhetővé tegyék speciális intézkedésekkel.
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Módosítás 449
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – Konkrét célkitűzés: Az uniós és a globális piacokhoz való hozzáférés javítása – Enterprise Europe Network

A Bizottság által javasolt szöveg

Konkrét célkitűzés: Az uniós és a globális piacokhoz való hozzáférés javítása
Eredménymutató Legutóbbi ismert eredmény Középtávú cél (eredmény) 2017-ig
Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network 
Aláírt partnerségi megállapodások száma Aláírt partnerségi megállapodások száma: 1 950 (2010) Aláírt partnerségi megállapodások száma: 3000 évente

A hálózati márka és márkakultúra nagyobb 
ismertsége (pl. márkatudatosság a kkv-k körében)

A hálózati márka és márkakultúra ismertségének 
növelése: még nem volt mérve

A hálózati márka és márkakultúra ismertségének 
növelése: a kkv-k 30 %-a ismeri

Ügyfél-elégedettségi arány (egy adott 
szolgáltatással kapcsolatban elégedettségről és 
hozzáadott értékről beszámoló kkv-k százalékos 
aránya)

Ügyfél-elégedettségi arány (egy adott szolgáltatással 
kapcsolatban elégedettségről és hozzáadott értékről 
beszámoló kkv-k százalékos aránya): 78 %

Ügyfél-elégedettségi arány (egy adott szolgáltatással 
kapcsolatban elégedettségről és hozzáadott értékről 
beszámoló kkv-k százalékos aránya): >80 %

Támogató szolgáltatásokat igénybe vevő kkv-k 
száma:

Vállalkozástámogatási szolgáltatásokat igénybe vevő 
kkv-k száma: 435 000 (2010)

Vállalkozástámogatási szolgáltatásokat igénybe vevő 
kkv-k száma 500 000 évente

Közvetítői rendezvényeken és vállalati 
küldetéseken részt vevő kkv-k száma

Közvetítői rendezvényeken és vállalati küldetéseken 
részt vevő kkv-k száma: 45 000 (2010)

Közvetítői rendezvényeken és vállalati küldetéseken 
részt vevő kkv-k száma: 60 000 évente

A Parlament módosítása

Konkrét célkitűzés: Az uniós és a globális piacokhoz való hozzáférés javítása



PE492.830v01-00 92/105 AM\908222HU.doc

HU

Eredménymutató Legutóbbi ismert eredmény Középtávú cél (eredmény) 2017-ig
Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network 
Aláírt partnerségi megállapodások száma Aláírt partnerségi megállapodások száma: 1 950 (2010) Aláírt partnerségi megállapodások száma: 3000 évente

A hálózati márka és márkakultúra nagyobb 
ismertsége (pl. márkatudatosság a kkv-k körében)

A hálózati márka és márkakultúra ismertségének 
növelése: még nem volt mérve

A hálózati márka és márkakultúra ismertségének 
növelése: a kkv-k 30 %-a ismeri

Ügyfél-elégedettségi arány (egy adott 
szolgáltatással kapcsolatban elégedettségről és 
hozzáadott értékről beszámoló kkv-k százalékos 
aránya)

Ügyfél-elégedettségi arány (egy adott szolgáltatással 
kapcsolatban elégedettségről és hozzáadott értékről 
beszámoló kkv-k százalékos aránya): 78 %

Ügyfél-elégedettségi arány (egy adott szolgáltatással 
kapcsolatban elégedettségről és hozzáadott értékről 
beszámoló kkv-k százalékos aránya): ≥85 %

Támogató szolgáltatásokat igénybe vevő kkv-k 
száma:

Vállalkozástámogatási szolgáltatásokat igénybe vevő 
kkv-k száma: 435 000 (2010)

Vállalkozástámogatási szolgáltatásokat igénybe vevő 
kkv-k száma 500 000 évente

Közvetítői rendezvényeken és vállalati 
küldetéseken részt vevő kkv-k száma

Közvetítői rendezvényeken és vállalati küldetéseken 
részt vevő kkv-k száma: 45 000 (2010)

Közvetítői rendezvényeken és vállalati küldetéseken 
részt vevő kkv-k száma: 60 000 évente

Or. en

Módosítás 450
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – Konkrét célkitűzés: Az uniós és a globális piacokhoz való hozzáférés javítása – Kkv-k üzleti támogatása az Unión kívüli 
piacokon

A Bizottság által javasolt szöveg
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Konkrét célkitűzés: Az uniós és a globális piacokhoz való hozzáférés javítása
Eredménymutató Legutóbbi ismert eredmény Középtávú cél (eredmény) 2017-ig
Kkv-k üzleti támogatási az Unión kívüli 
piacokon
Az Unión kívül nemzetközi tevékenységekben 
(kivitel, behozatal, közetlen külföldi befektetések 
és más tevékenységek) részt vevő kkv-k aránya 
(%)

13 % (2009) 17 % (2017)

A Parlament módosítása

Konkrét célkitűzés: Az uniós és a globális piacokhoz való hozzáférés javítása
Eredménymutató Legutóbbi ismert eredmény Középtávú cél (eredmény) 2017-ig
Kkv-k üzleti támogatása az Unión kívüli 
piacokon
Az Unión kívül nemzetközi tevékenységekben 
(kivitel, behozatal, közetlen külföldi befektetések 
és más tevékenységek) részt vevő kkv-k aránya 
(%)

13 % (2009) 20 % (2017)

Or. en
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Módosítás 451
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. MELLÉKLET
A 9a. cikkben említett, az Enterprise 
Europe Network által nyújtott 
szolgáltatások részletei
1. Az információra, a visszacsatolásra, a 
vállalkozások együttműködésére és a 
nemzetköziesítésre vonatkozó 
szolgáltatások az egységes piacon és 
harmadik országokban:
a) az áruk és szolgáltatások belső 
piacának működéséhez és lehetőségeihez 
kapcsolódó információk terjesztése, 
beleértve a finanszírozáshoz való 
hozzáférésre és a kkv-k 
fenntarthatóságának javítására vonatkozó 
uniós jogot, szabványokat és közbeszerzési 
lehetőségeket,
b) az érintett régiókban működő kkv-k 
szempontjából lényeges uniós 
kezdeményezések, politikák és programok 
aktív támogatása, és az ilyen programok 
pályázati eljárásáról információk nyújtása 
a kkv-k számára,
(c) a kkv-kra vonatkozó meglévő 
jogszabályok hatásainak méréséhez 
szükséges eszközök működtetése,
d) hozzájárulás a Bizottság 
hatástanulmányainak elkészítéséhez,
e) más megfelelő eszközök alkalmazása a 
kkv-knak az uniós politikaalkotási 
folyamatba való bevonása érdekében,
f) a kkv-k támogatása a határokon 
átnyúló tevékenységek és nemzetközi 
hálózatok kialakításában,
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g) a kkv-k megfelelő eszközökkel történő 
támogatása megfelelő partnerek 
keresésében a magán- vagy az állami 
szférából.
2. Az innovációra, valamint a technológia 
és a know-how átadására vonatkozó 
szolgáltatások:
a) információterjesztés és 
tudatosságnövelés az innovációra 
vonatkozó politikák, jogszabályok és 
támogatási programok tekintetében,
b) az elért eredmények terjesztésében és 
kiaknázásában való részvétel,
c) közvetítés a technológia és a know-how 
átadása, valamint mindenféle innovációs 
partnerek közötti partnerség kialakítása 
során,
d) a vállalkozások, különösen a kkv-k 
innovációra való ösztönzése,
(e) más innovációs szolgáltatásokhoz, 
többek között a szellemi tulajdonhoz 
kapcsolódó szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés megkönnyítése,
3. A „Horizont 2020” keretprogramban 
való kkv-részvétel bátorítására vonatkozó 
szolgáltatások:
a) tudatosságnövelés a kkv-k körében a 
„Horizont 2020” keretprogram 
tekintetében,
b) a kkv-k támogatása a kutatási és 
technológiafejlesztési igényeik 
meghatározásában és megfelelő partnerek 
felkutatásában,
c) a kkv-k támogatása a „Horizont 2020” 
keretprogramban való részvételt célzó 
projektjavaslatok elkészítésében és 
koordinálásában.

Or. en

Indokolás

A 77. módosítás (jelentéstervezet) kiegészítése az 1. pont b) pontjában a következővel: „az 
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érintett régiókban.”

Módosítás 452
Andrzej Grzyb

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Melléklet törölve

Or. en

Módosítás 453
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mellékletet el kell hagyni.

Or. sl

Módosítás 454
Andrzej Grzyb

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szakasz törölve

Or. en

Módosítás 455
Josefa Andrés Barea
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 szakasz – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A hitelgarancia-eszközt (LGF) az uniós 
vállalkozások növekedését és a kutatást, 
fejlesztést és innovációt támogató egységes 
uniós hitelfinanszírozási eszköz részeként 
kell alkalmazni, ugyanazt a megvalósítási 
mechanizmust használva, mint a Horizont 
2020 keretprogram hitelfinanszírozási 
eszközének kkv-re vonatkozó, 
keresletorientált keretét (RSI II), az alábbi 
ismertetett feltételek szerint.

3. A hitelgarancia-eszközt (LGF) az uniós 
vállalkozások növekedését és a kutatást, 
fejlesztést és innovációt támogató egységes 
uniós hitelfinanszírozási eszköz részeként 
kell alkalmazni, ugyanazt a megvalósítási 
mechanizmust használva, mint a Horizont 
2020 keretprogram hitelfinanszírozási 
eszközének kkv-re vonatkozó, 
keresletorientált keretét (RSI II), az alábbi 
ismertetett feltételek szerint. Ezt az eszközt 
a vállalkozások életének valamennyi 
fázisában – alapítás, fejlesztés, átruházás 
– alkalmazni kell, a tevékenységi körön 
vagy a piac méretén alapuló 
megkülönböztetés nélkül. Ez az eszköz 
mindenfajta beruházásra vonatkozik, 
ideértve az immateriálisakat is.

Or. es

Módosítás 456
Andrzej Grzyb

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A növekedést szolgáló tőkefinanszírozási 
eszköz (EFG)

törölve

1. Az EFG-nek főként olyan alapokat kell 
megcéloznia, amelyek kockázati tőkét és 
köztes finanszírozást, mint például 
alárendelt és osztalékra jogosító 
kölcsönöket biztosítanak terjeszkedési és 
növekedési fázisban lévő 
vállalkozásoknak, különösen azoknak, 
melyek határokon átnyúlóan 
tevékenykednek, ugyanakkor lehetőségük 
van befektetésre a vállalkozás korai 
fázisában, a Horizont 2020 keretprogram 
szerinti kutatási, fejlesztési és innovációs 
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tőkefinanszírozási eszközével együttesen. 
Ez utóbbi esetben az EFG-ből származó 
befektetés nem haladhatja meg a teljes 
uniós befektetés 20 %-át, kivéve a 
többfokozatú alapokat, ahol az EFG-ből 
és a kutatási, fejlesztési és innovációs 
tőkefinanszírozási eszközéből származó 
finanszírozás arányos alapon történik, az 
alapok befektetési politikájától függően. 
Az EFG-nek kerülnie kell a kivásárlási, és 
a megszerzett vállalkozás megszüntetésére 
irányuló kiváltási tőkejuttatást. A 
Bizottság a változó piaci feltételektől 
függően dönthet a 20 %-os küszöb 
módosításáról.
2. A támogatás az alábbi befektetési 
formák egyikében valósul meg:
a) közvetlenül az Európai Beruházási 
Alap (EBA) vagy a Bizottság nevében a 
végrehajtással megbízott más szervezetek 
által; vagy
b) határokon átnyúló „befektetési alapba 
fektető alapok” („funds-of-funds”) vagy 
befektetési eszközök révén, amelyeket a 
Bizottság nevében az EBA vagy a 
végrehajtással megbízott más szervezetek 
magánbefektetőkkel és/vagy nemzeti 
költségvetési intézményekkel közösen 
hoznak létre;

Or. en

Módosítás 457
Konrad Szymański, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 szakasz – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az EFG-nek főként olyan alapokat kell 
megcéloznia, amelyek kockázati tőkét és 
köztes finanszírozást, mint például 
alárendelt és osztalékra jogosító 
kölcsönöket biztosítanak terjeszkedési és 

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

növekedési fázisban lévő 
vállalkozásoknak, különösen azoknak, 
melyek határokon átnyúlóan 
tevékenykednek, ugyanakkor lehetőségük 
van befektetésre a vállalkozás korai 
fázisában, a Horizont 2020 keretprogram 
szerinti kutatási, fejlesztési és innovációs 
tőkefinanszírozási eszközével együttesen. 
Az EFG-nek kerülnie kell a kivásárlási, és 
a megszerzett vállalkozás megszüntetésére 
irányuló kiváltási tőkejuttatást.

Or. en

Indokolás

A 20 százalékos küszöbérték csökkenti a rugalmasságot és korlátozza a COSME és a Horizont 
2020 tőkefinanszírozási eszköz egységes eszközként való alkalmazásának körét.

Módosítás 458
Konrad Szymański, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 szakasz – 2 b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) határokon átnyúló „befektetési alapba 
fektető alapok” („funds-of-funds”) vagy 
befektetési eszközök révén, amelyeket a 
Bizottság nevében az EBA vagy a 
végrehajtással megbízott más szervezetek 
magánbefektetőkkel és/vagy nemzeti 
költségvetési intézményekkel közösen 
hoznak létre;

b) határokon átnyúló „befektetési alapba 
fektető alapok” („funds-of-funds”) vagy 
befektetési eszközök révén, amelyeket az 
EBA vagy a Bizottság nevében a 
végrehajtással megbízott más szervezetek 
(többek között magánszektorbeli 
alapkezelők és nemzeti gazdasági 
szereplők) magánszektorbeli befektetőkkel
és/vagy nemzeti költségvetési 
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intézményekkel közösen hoznak létre.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek egyértelművé kell tennie, hogy a magánszektorbeli alapkezelők és a nemzeti 
gazdasági szereplők megbízhatók a végrehajtással, és szerepük nem korlátozódik a közös 
beruházások biztosítására.

Módosítás 459
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 szakasz – 2 b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) határokon átnyúló „befektetési alapba 
fektető alapok” („funds-of-funds”) vagy 
befektetési eszközök révén, amelyeket a 
Bizottság nevében az EBA vagy a 
végrehajtással megbízott más szervezetek 
magánbefektetőkkel és/vagy nemzeti 
költségvetési intézményekkel közösen 
hoznak létre;

b) határokon átnyúló „befektetési alapba 
fektető alapok” („funds-of-funds”) vagy 
befektetési eszközök révén, amelyeket a 
Bizottság nevében az EBA vagy a 
végrehajtással megbízott más szervezetek 
magánbefektetőkkel, nemzeti költségvetési 
intézményekkel és regionális és helyi 
szinten működő kockázati 
tőketársaságokkal közösen hoznak létre;

Or. it

Indokolás

Kis méretükből fakadóan a kkv-knak a kezdeti szakaszban szükségük van az adott területen 
gyökerező befektetések valós jelenlétére, többek között az információk esetleges 
aszimmetriájából fakadó piaci hiányosságok minimálisra csökkentése érdekében.

Módosítás 460
Andrzej Grzyb

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 szakasz
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hitelgarancia-eszköz (LGF) törölve
1. A hitelgarancia-eszközt az EBA vagy a 
Bizottság nevében a végrehajtással 
megbízott más szervezet kezeli. Az eszköz 
az alábbiakat nyújtja:
viszontgarancia és más 
kockázatmegosztási konstrukciók 
garanciarendszerek számára;
közvetlen garanciák és más 
kockázatmegosztási konstrukciók a 
részvételi kritériumokat teljesítő minden 
más pénzügyi közvetítő számára.
2. Az LGF az alábbi két intézkedésből áll:
az első intézkedés – hitelfinanszírozás 
kölcsönökön (ideértve az alárendelt és az 
osztalékra jogosító kölcsönt is) vagy 
lízingen keresztül – csökkenti azokat a 
nehézségeket, amelyekkel a kkv-k 
szembesülnek a finanszírozáshoz jutás 
során vagy a feltételezett nagy kockázat 
vagy a megfelelő biztosíték hiánya miatt;
a második intézkedés – a kkv-k 
hitelportfóliójának értékpapírosítása –
kiegészítő hitelfinanszírozást mozgósít a 
kkv-k számára a célintézményekkel kötött 
megfelelő kockázatmegosztási 
megállapodások alapján. E tranzakciók 
támogatásának feltétele a hitelnyújtó 
intézmények arra vonatkozó 
kötelezettségvállalása, hogy az ilyen 
módon szerzett likvid eszközök vagy a 
mozgósított tőke jelentős részét ésszerű 
időn belül új kkv-hitelezésre fordítják. Az 
új, idegen tőkével való finanszírozás 
nagyságát a garantált portfóliókockázat 
nagysága alapján számítják ki, és a 
lejárati idővel együtt ebben is minden, 
tőkét nyújtó intézménnyel külön 
állapodnak meg.
3. Az értékpapírosított portfolióban lévő 
kölcsönök kivételével a hitelgarancia-
eszköz legfeljebb 150 000 eurós és 
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legalább 12 hónapos futamidejű 
kölcsönöket fedezhet. Az LGF-et úgy kell 
kialakítani, hogy adatokat szolgáltasson a 
támogatott innovatív kkv-kről, mind a 
számukat, mind a kölcsönök nagyságát 
illetően.

Or. en

Módosítás 461
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 szakasz – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az értékpapírosított portfolióban lévő 
kölcsönök kivételével a hitelgarancia-
eszköz legfeljebb 150 000 eurós és
legalább 12 hónapos futamidejű 
kölcsönöket fedezhet. Az LGF-et úgy kell 
kialakítani, hogy adatokat szolgáltasson a 
támogatott innovatív kkv-kről, mind a 
számukat, mind a kölcsönök nagyságát 
illetően.

3. Az értékpapírosított portfolióban lévő 
kölcsönök kivételével a hitelgarancia-
eszköz legalább 12 hónapos futamidejű 
kölcsönöket fedez.

A valamely pénzügyi közvetítővel 
megkötött minden egyes végrehajtási 
megállapodás tartalmazza a 
hitelgarancia-eszközből fedezhető hitel 
maximális összegét. Az ily módon 
meghatározott összeg megállapításakor 
figyelembe vételre kerülnek a rögzített 
célkitűzések, a vállalkozások típusa és az 
adott megállapodás által érintett 
intézkedés típusa. Az összeg nem 
haladhatja meg a 300 000 eurót.
Az LGF-et úgy kell kialakítani, hogy a kis 
és közepes méretű vállalkozások 
meghatározásáról szóló 2003/361/EK 
bizottsági ajánlásban meghatározott 
vállalkozások típusai szerint adatokat 
szolgáltasson mind a kölcsönök számát, 
mind azok nagyságát illetően.
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Or. fr

Indokolás

A 150 000 eurós küszöb a kisvállalkozásokat bünteti. Kizárja a jelenleg a kkv-garanciakeret 
finanszírozásában részesülő intézkedések támogatását. Megfosztja e vállalkozásokat attól, 
hogy bármilyen egyéb finanszírozásban részesüljenek, mivel e vállalkozások sajátosságaik 
folytán a növekedést szolgáló tőkefinanszírozási eszközből (EFG) vagy a „Horizont 2020" 
eszközeiből nem támogathatók, lévén, hogy ezek az eszközök más célkitűzésekkel rendelkeznek 
és más vállalkozásokat céloznak. Ezenfelül az ERFA pénzügyi eszközeit sem használják fel e 
vállalkozások javára.

Módosítás 462
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 szakasz – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az értékpapírosított portfolióban lévő 
kölcsönök kivételével a hitelgarancia-
eszköz legfeljebb 150 000 eurós és 
legalább 12 hónapos futamidejű 
kölcsönöket fedezhet. Az LGF-et úgy kell 
kialakítani, hogy adatokat szolgáltasson a 
támogatott innovatív kkv-kről, mind a 
számukat, mind a kölcsönök nagyságát 
illetően.

3. Az értékpapírosított portfolióban lévő 
kölcsönök kivételével a hitelgarancia-
eszköz legfeljebb 150 000 eurós és 
legalább 12 hónapos futamidejű 
kölcsönöket fedezhet. Az LGF a 150 000 
eurót meghaladó összegű kölcsönöket 
abban az esetben fedezheti, ha azok 
futamideje legalább 12 hónap, és ha az 
érintett kkv-k megfelelnek a COSME 
szerinti támogathatósági kritériumoknak, 
de nem teljesítik a Horizont 2020 
hitelfinanszírozási eszközének a kkv-kre 
vonatkozó kerete szerinti támogathatósági 
kritériumokat. A pénzügyi közvetítők 
feladata azt bizonyítani, hogy az adott kkv 
jogosult-e vagy sem a Horizont 2020 
keretprogram hitelfinanszírozási 
eszközének a kkv-kre vonatkozó keretéből 
történő támogatásra. A Bizottság 
ajánlásokat adhat azokra a példaértékű 
esetekre vonatkozóan, amelyeknél az LGF 
fedezetet biztosít a 150 000 eurót 
meghaladó összegű kölcsönökre.

Or. en
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Módosítás 463
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 szakasz – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az értékpapírosított portfolióban lévő 
kölcsönök kivételével a hitelgarancia-
eszköz legfeljebb 150 000 eurós és 
legalább 12 hónapos futamidejű 
kölcsönöket fedezhet. Az LGF-et úgy kell 
kialakítani, hogy adatokat szolgáltasson a 
támogatott innovatív kkv-kről, mind a 
számukat, mind a kölcsönök nagyságát 
illetően.

3. Az értékpapírosított portfolióban lévő 
kölcsönök kivételével a hitelgarancia-
eszköz legfeljebb 500 000 eurós és 
legalább 12 hónapos futamidejű 
kölcsönöket fedezhet. Az LGF-et úgy kell 
kialakítani, hogy adatokat szolgáltasson a 
támogatott innovatív kkv-kről, mind a 
számukat, mind a kölcsönök nagyságát 
illetően.

Or. it

Indokolás

La proposta della Commissione fissa un prestito di max. € 150,000 come criterio di 
ammissibilità per le garanzie previste COSME. Tutte le operazioni con importi superiori a 
questa soglia dovrebbe invece entrare nel Programma Orizzonte 2020. Tale soglia è troppo 
bassa per il finanziamento delle start-up e i trasferimenti di business, infatti, il fabbisogno 
finanziario per tali operazioni può facilmente superare questo importo. Tuttavia, non tutte le 
PMI con esigenze di finanziamento superiori a € 150,000 sono aziende innovative e quindi 
sarebbero escluse dal sostegno finanziario dell'UE, nonostante eventuali vantaggi dei loro 
progetti di investimento. La soglia di € 500.000 permetterebbe di garantire più elevati livelli 
di investimenti e sarebbe più adeguati per operazioni come start up o il trasferimento di 
business.

Módosítás 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 szakasz – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az értékpapírosított portfolióban lévő 
kölcsönök kivételével a hitelgarancia-
eszköz legfeljebb 150 000 eurós és 
legalább 12 hónapos futamidejű 
kölcsönöket fedezhet. Az LGF-et úgy kell 
kialakítani, hogy adatokat szolgáltasson a 
támogatott innovatív kkv-kről, mind a 

3. Az értékpapírosított portfolióban lévő 
kölcsönök kivételével a hitelgarancia-
eszköz legfeljebb 1 000 000 eurós és 
legalább 12 hónapos futamidejű 
kölcsönöket fedezhet. Az LGF-et úgy kell 
kialakítani, hogy adatokat szolgáltasson a 
támogatott innovatív kkv-kről, mind a 
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számukat, mind a kölcsönök nagyságát 
illetően.

számukat, mind a kölcsönök nagyságát 
illetően.

Or. en


