
AM\1007243HU.doc PE521.791v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Regionális Fejlesztési Bizottság

2013/2176(INI)

21.10.2013

MÓDOSÍTÁS:
1 - 31

Véleménytervezet
Karin Kadenbach
(PE519.736v01-00)

hogyan járulhat hozzá az Európai Unió a vállalkozások, gazdálkodó 
szervezetek és induló vállalkozások számára előnyösebb környezet 
kialakításához új munkahelyek teremtése érdekében?
(2013/2176(INI))



PE521.791v01-00 2/18 AM\1007243HU.doc

HU

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1007243HU.doc 3/18 PE521.791v01-00

HU

Módosítás 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a 2014–2020 közötti 
időszak kohéziós politikája fontos és 
hatékony eszköz az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
megteremtésében és az Unióban a 
munkahelyteremtés terén az egyik 
legfontosabb szerepet betöltő kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) széles körű 
intézkedések általi támogatásában;

1. hangsúlyozza, hogy a 2014–2020 közötti 
időszak kohéziós politikája fontos és 
hatékony eszköz az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
megteremtésében és az Unióban a 
munkahelyteremtés terén az egyik 
legfontosabb szerepet betöltő kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) létesítésének 
és fejlesztésének széles körű intézkedések 
általi támogatásában;

Or. ro

Módosítás 2
Justina Vitkauskaite Bernard

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a 2014–2020 közötti 
időszak kohéziós politikája fontos és 
hatékony eszköz az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
megteremtésében és az Unióban a 
munkahelyteremtés terén az egyik 
legfontosabb szerepet betöltő kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) széles körű 
intézkedések általi támogatásában;

1. hangsúlyozza, hogy a 2014–2020 közötti 
időszak kohéziós politikája fontos és 
hatékony eszköz az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
megteremtésében és az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseinek elérésében, 
valamint az Unióban a munkahelyteremtés 
terén az egyik legfontosabb szerepet 
betöltő kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
széles körű intézkedések és innovatív 
pénzügyi eszközök általi támogatásában;

Or. en
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Módosítás 3
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a 2014–2020 közötti 
időszak kohéziós politikája fontos és 
hatékony eszköz az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
megteremtésében és az Unióban a 
munkahelyteremtés terén az egyik 
legfontosabb szerepet betöltő kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) széles körű 
intézkedések általi támogatásában;

1. hangsúlyozza, hogy a 2014–2020 közötti 
időszak kohéziós politikája fontos és 
hatékony eszköz az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
megteremtésében és az Unióban a 
munkahelyteremtés terén az egyik 
legfontosabb szerepet betöltő kis- és 
középvállalkozások (kkv-k), köztük a 
mikrovállalkozások széles körű 
intézkedések általi támogatásában;

Or. en

Módosítás 4
Hans-Peter Martin

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a 2014–2020 közötti 
időszak kohéziós politikája fontos és 
hatékony eszköz az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
megteremtésében és az Unióban a 
munkahelyteremtés terén az egyik 
legfontosabb szerepet betöltő kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) széles körű 
intézkedések általi támogatásában;

1. hangsúlyozza, hogy a 2014–2020 közötti 
időszak kohéziós politikája fontos és 
hatékony eszköz az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
megteremtésében és az Unióban a 
munkahelyteremtés terén az egyik 
legfontosabb szerepet betöltő induló 
vállalkozások, valamint a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) széles körű 
intézkedések általi támogatásában;

Or. de

Módosítás 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy az Eurostat 
szerint a gazdasági válság a kis- és 
középvállalkozások számára 
megnehezítette a bankhitelhez jutást, 
valamint hogy 2007 és 2010 között az 
elutasított hitelkérelmek aránya 19 
tagállamban nőtt abból a 20 tagállamból, 
amelyre vonatkozóan adatok állnak 
rendelkezésre;

Or. fr

Módosítás 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felszólítja a Tanácsot, hogy az uniós 
költségvetési forrásokat (COSME, 
Horizont 2020) és a strukturális alapokból 
származó forrásokat az EBB, az Európai 
Integrációs Alap és a vállalkozásokat 
támogató, állami tulajdonban lévő
nemzeti bankok hitelezési kapacitásaival 
ötvözve fogadja el azokat a 
legambiciózusabb intézkedéseket, 
amelyeket az Európai Bizottság és az 
Európai Beruházási Bank a többéves 
pénzügyi keretben kidolgozandó közös 
kockázatmegosztási mechanizmus 
keretében javasol.

Or. fr
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Módosítás 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1c) felkéri a tagállamokat és a régiókat, 
hogy gondoskodjanak hatékony 
tájékoztatási és támogatási 
mechanizmusokról annak érdekében, 
hogy a kkv-k részesülhessenek az uniós 
forrásokból; emlékeztet arra, hogy noha 
2007 és 2011 között a tagállamok 23 
milliárd eurót használtak fel a kkv-kat 
támogató operatív programokra, az uniós 
szakpolitikák és a kkv-k közötti 
összefüggések továbbra is bonyolultak, 
kiváltképpen az uniós alapok többszintű 
kezelése, a nehézkes bürokratikus 
eljárások, a pályázati felhívások szűk 
határideje, a pénzügyi konstrukciós 
eszközök nem megfelelő egyszerűsítése és 
az egyes projektek előfinanszírozására 
kötelezett kkv-k pénzhiánya miatt;

Or. fr

Módosítás 8
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kijelenti, hogy az Unió társadalmi 
kohéziója szempontjából kiemelkedően 
fontos a regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás növelése révén az Unióban 
tapasztalható magas munkanélküliségi 
arány kezelése, különösen a fiatalok 
körében; felhívja ezért az európai 
strukturális és beruházási alapokat, hogy
összpontosítsanak a munkahelyteremtésre, 
a kis- és egyéb vállalkozások, valamint az 
induló vállalkozások számára kedvezőbb 

2. kijelenti, hogy az Unió társadalmi 
kohéziója szempontjából kiemelkedően 
fontos a regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás növelése révén az Unióban 
tapasztalható magas munkanélküliségi 
arány kezelése, különösen a fiatalok 
körében; felhívja ezért a tagállamokat, 
hogy az európai strukturális és beruházási 
alapok felhasználása során
összpontosítsanak a munkahelyteremtésre, 
a kis- és egyéb vállalkozások, valamint az 
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környezet megteremtése által; induló vállalkozások számára kedvezőbb 
környezet megteremtése által;

Or. en

Módosítás 9
Justina Vitkauskaite Bernard

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kijelenti, hogy az Unió társadalmi 
kohéziója szempontjából kiemelkedően 
fontos a regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás növelése révén az Unióban 
tapasztalható magas munkanélküliségi 
arány kezelése, különösen a fiatalok 
körében; felhívja ezért az európai 
strukturális és beruházási alapokat, hogy 
összpontosítsanak a munkahelyteremtésre, 
a kis- és egyéb vállalkozások, valamint az 
induló vállalkozások számára kedvezőbb 
környezet megteremtése által;

2. kijelenti, hogy az Unió társadalmi 
kohéziója szempontjából kiemelkedően 
fontos a regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás növelése, valamint a 
vállalkozói szellem megteremtése révén az 
Unióban tapasztalható magas 
munkanélküliségi arány kezelése, 
különösen a fiatalok, a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő fiatalok (NEET-fiatalok) és 
más kiszolgáltatott csoportok körében; 
felhívja ezért az európai strukturális és 
beruházási alapokat, hogy 
összpontosítsanak a munkahelyteremtésre 
és az üzleti lehetőségekre, a kis- és egyéb 
vállalkozások, valamint az induló 
vállalkozások számára kedvezőbb 
környezet és a megfelelő szabályozási 
keret megteremtése által;

Or. en

Módosítás 10
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kijelenti, hogy az Unió társadalmi 2. kijelenti, hogy az Unió társadalmi 
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kohéziója szempontjából kiemelkedően 
fontos a regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás növelése révén az Unióban 
tapasztalható magas munkanélküliségi 
arány kezelése, különösen a fiatalok 
körében; felhívja ezért az európai 
strukturális és beruházási alapokat, hogy 
összpontosítsanak a munkahelyteremtésre, 
a kis- és egyéb vállalkozások, valamint az 
induló vállalkozások számára kedvezőbb 
környezet megteremtése által;

kohéziója szempontjából kiemelkedően 
fontos a regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás növelése révén az Unióban 
tapasztalható magas munkanélküliségi 
arány kezelése, különösen a fiatalok 
körében; felhívja ezért az európai 
strukturális és beruházási alapokat, hogy 
összpontosítsanak a munkahelyteremtésre, 
a mikro-, kis-, közép- és egyéb 
vállalkozások, valamint az induló 
vállalkozások számára kedvezőbb 
környezet megteremtése által;

Or. en

Módosítás 11
Hans-Peter Martin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kijelenti, hogy az Unió társadalmi 
kohéziója szempontjából kiemelkedően 
fontos a regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás növelése révén az Unióban 
tapasztalható magas munkanélküliségi 
arány kezelése, különösen a fiatalok 
körében; felhívja ezért az európai 
strukturális és beruházási alapokat, hogy 
összpontosítsanak a munkahelyteremtésre, 
a kis- és egyéb vállalkozások, valamint az 
induló vállalkozások számára kedvezőbb 
környezet megteremtése által;

2. kijelenti, hogy az Unió társadalmi 
kohéziója szempontjából kiemelkedően 
fontos a regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás növelése révén az Unióban 
tapasztalható magas munkanélküliségi 
arány kezelése, különösen a fiatalok 
körében; felhívja ezért az európai 
strukturális és beruházási alapokat, hogy 
összpontosítsanak a fenntartható
munkahelyteremtésre, a kis- és egyéb 
vállalkozások, valamint az induló 
vállalkozások számára kedvezőbb 
környezet megteremtése által;

Or. de

Módosítás 12
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok helyi és 
regionális szinten támogatják a hatóságokat 
és az érintetteket az innováció elősegítése 
és a kkv-k versenyképességének javítása 
érdekében, hogy ezáltal kezeljék a jelenlegi 
gazdasági kihívásokat, és különösen a 
magas munkanélküliségi arányt;

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok helyi és 
regionális szinten támogatják a hatóságokat 
és az érintetteket a kutatás, a fejlesztés és
az innováció elősegítése és a kkv-k 
versenyképességének javítása érdekében, 
hogy ezáltal szembenézzenek a jelenlegi 
gazdasági kihívásokkal, és különösen a 
magas munkanélküliségi aránnyal;

Or. en

Módosítás 13
Justina Vitkauskaite Bernard

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok helyi és 
regionális szinten támogatják a hatóságokat 
és az érintetteket az innováció elősegítése 
és a kkv-k versenyképességének javítása 
érdekében, hogy ezáltal kezeljék a jelenlegi 
gazdasági kihívásokat, és különösen a 
magas munkanélküliségi arányt;

3. hangsúlyozza, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok helyi, 
nemzeti és regionális szinten támogatják a 
hatóságokat és az érintetteket az innováció 
és a munkahelyi tanulás elősegítése, 
valamint a kkv-k versenyképességének 
javítása érdekében, hogy ezáltal kezeljék a 
jelenlegi gazdasági és társadalmi
kihívásokat, és különösen a magas 
munkanélküliségi arányt;

Or. en

Módosítás 14
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
gazdasági növekedés támogatására 
irányuló erőfeszítéseknek biztosítaniuk
kell a gazdasági és szociális 
követelmények közötti egyensúlyt, 
valamint a biztonsági és egészségügyi 
előírások alkalmazását annak érdekében, 
hogy az Unió valamennyi régiójában 
tisztességes, jól fizető állásokat kínáljanak;

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
gazdasági növekedés támogatására 
irányuló erőfeszítéseknek szem előtt kell 
tartaniuk a gazdasági és szociális 
követelmények közötti egyensúlyt, 
valamint figyelembe kell venniük a 
biztonsági és egészségügyi előírásokat, 
továbbá az Unió valamennyi régiójában 
megfelelő jövedelmet biztosító állásokat 
kell teremteniük;

Or. en

Módosítás 15
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
gazdasági növekedés támogatására 
irányuló erőfeszítéseknek biztosítaniuk kell 
a gazdasági és szociális követelmények 
közötti egyensúlyt, valamint a biztonsági 
és egészségügyi előírások alkalmazását 
annak érdekében, hogy az Unió 
valamennyi régiójában tisztességes, jól 
fizető állásokat kínáljanak;

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
gazdasági növekedés támogatására 
irányuló erőfeszítéseknek biztosítaniuk kell 
a gazdasági, szociális és környezetvédelmi
követelmények közötti egyensúlyt, 
valamint a biztonsági és egészségügyi 
előírások alkalmazását annak érdekében, 
hogy az Unió valamennyi régiójában 
tisztességes, jól fizető állásokat kínáljanak; 
javasolja, hogy használják fel a szociális 
gazdaság és a szolidáris gazdaság 
vállalkozásainak tapasztalatait, amelyek e 
célból integrált megközelítést kínálnak;

Or. en

Módosítás 16
Justina Vitkauskaite Bernard
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
gazdasági növekedés támogatására 
irányuló erőfeszítéseknek biztosítaniuk kell 
a gazdasági és szociális követelmények 
közötti egyensúlyt, valamint a biztonsági 
és egészségügyi előírások alkalmazását 
annak érdekében, hogy az Unió 
valamennyi régiójában tisztességes, jól 
fizető állásokat kínáljanak;

4. hangsúlyozza, hogy egy fenntartható 
gazdaság keretében megvalósuló
növekedés, innováció és 
munkahelyteremtés támogatására irányuló 
erőfeszítéseknek az intelligens szakosodás 
támogatása és az ökoszisztéma tiszteletben 
tartása mellett biztosítaniuk kell a 
gazdasági és szociális követelmények 
közötti egyensúlyt, valamint a biztonsági 
és egészségügyi előírások alkalmazását 
annak érdekében, hogy az Unió 
valamennyi régiójában tisztességes, jól 
fizető állásokat kínáljanak;

Or. en

Módosítás 17
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
gazdasági növekedés támogatására 
irányuló erőfeszítéseknek biztosítaniuk kell 
a gazdasági és szociális követelmények 
közötti egyensúlyt, valamint a biztonsági 
és egészségügyi előírások alkalmazását 
annak érdekében, hogy az Unió 
valamennyi régiójában tisztességes, jól 
fizető állásokat kínáljanak;

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
gazdasági növekedés támogatására 
irányuló erőfeszítéseknek biztosítaniuk kell 
a gazdasági és szociális követelmények 
közötti egyensúlyt, valamint a biztonsági 
és egészségügyi előírások alkalmazását 
annak érdekében, hogy az Unió 
valamennyi régiójában tisztességes, jól 
fizető és minőségi állásokat kínáljanak;

Or. en

Módosítás 18
Oldřich Vlasák
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapokra fontos 
szerep hárul a fiatalok vállalkozási 
készségeit fejlesztő konkrét projektek 
támogatásában, és hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy minden tagállam és 
régió teljes mértékben éljen ezzel a 
lehetőséggel a fiatalok 
munkanélküliségének kezelése érdekében;

5. rámutat arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapokra fontos 
szerep hárul az egyének, köztük a fiatalok 
vállalkozási és kreatív készségeit fejlesztő 
konkrét projektek támogatásában, és 
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 
minden tagállam és régió teljes mértékben 
éljen ezzel a lehetőséggel a fiatalok 
munkanélküliségének kezelése érdekében;

Or. en

Módosítás 19
Justina Vitkauskaite Bernard

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapokra fontos 
szerep hárul a fiatalok vállalkozási 
készségeit fejlesztő konkrét projektek 
támogatásában, és hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy minden tagállam és 
régió teljes mértékben éljen ezzel a 
lehetőséggel a fiatalok 
munkanélküliségének kezelése érdekében;

5. rámutat arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapokra fontos 
szerep hárul a fiatalok 
önfoglalkoztatásának, valamint a
vállalkozási és vállalkozói készségeiket
fejlesztő konkrét projektek támogatásában, 
és hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy minden tagállam és régió teljes 
mértékben éljen ezzel a lehetőséggel a 
fiatalok munkanélküliségének kezelése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 20
Iosif Matula

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapokra fontos 
szerep hárul a fiatalok vállalkozási 
készségeit fejlesztő konkrét projektek 
támogatásában, és hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy minden tagállam és 
régió teljes mértékben éljen ezzel a 
lehetőséggel a fiatalok 
munkanélküliségének kezelése érdekében;

5. rámutat arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapokra fontos 
szerep hárul a fiatalok vállalkozási 
készségeit fejlesztő konkrét projektek 
támogatásában, és hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy minden tagállam és 
régió teljes mértékben éljen ezzel a 
lehetőséggel a fiatalok 
munkanélküliségének kezelése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapoknak 
prioritásként kell tekinteniük az optimális 
keret kialakítására bizonyos projektek 
elindításához, így például a fiatalok 
induló vállalkozásaihoz;

Or. ro

Módosítás 21
Iosif Matula

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapokra fontos 
szerep hárul a fiatalok vállalkozási 
készségeit fejlesztő konkrét projektek 
támogatásában, és hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy minden tagállam és 
régió teljes mértékben éljen ezzel a 
lehetőséggel a fiatalok 
munkanélküliségének kezelése érdekében;

5. rámutat arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapokra fontos 
szerep hárul a fiatalok vállalkozási 
készségeit fejlesztő konkrét projektek 
támogatásában, és hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy minden tagállam és 
régió teljes mértékben éljen ezzel a 
lehetőséggel a fiatalok 
munkanélküliségének kezelése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok révén a 
helyi és regionális hatóságoknak különös
figyelmet kell fordítaniuk a vállalkozói 
tevékenység helyi szintű előmozdítására;

Or. ro
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Módosítás 22
Hans-Peter Martin

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapokra fontos 
szerep hárul a fiatalok vállalkozási 
készségeit fejlesztő konkrét projektek 
támogatásában, és hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy minden tagállam és 
régió teljes mértékben éljen ezzel a 
lehetőséggel a fiatalok 
munkanélküliségének kezelése érdekében;

5. rámutat arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapokra fontos 
szerep hárul a fiatalok vállalkozási 
készségeit fejlesztő konkrét projektek 
támogatásában, és hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy minden tagállam és 
régió teljes mértékben éljen ezzel a 
lehetőséggel a fiatalok 
munkanélküliségének kezelése érdekében; 
továbbá hangsúlyozza, hogy felül kell 
vizsgálni az európai strukturális és 
beruházási alapokból finanszírozott 
meglévő projektek sikerességét, és a nem 
kellően hatékonyan felhasznált forrásokat 
olyan projektekbe kell átcsoportosítani, 
amelyek hozzájárulnak a fiatalok 
munkanélküliségének kezeléséhez;

Or. de

Módosítás 23
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza a kkv-k számára nyitva 
álló lehetőségeket arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok eszközei 
révén forráshoz jussanak, és rámutat ezen 
eszközök bővítésének szükségességére, 
tekintettel arra, hogy a forráshoz jutással 
kapcsolatos nehézségek képezik jelenleg a 
kkv-k növekedését gátló egyik legfőbb 
akadályt;

6. hangsúlyozza a kkv-k számára nyitva 
álló lehetőségeket arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok innovatív 
pénzügyi eszközei révén forráshoz 
jussanak, és rámutat arra, hogy ki kell 
terjeszteni ezen eszközök alkalmazási 
körét, és garantálni kell azok jogi 
egyértelműségét, tekintettel arra, hogy a 
forráshoz jutással kapcsolatos nehézségek 
képezik jelenleg a kkv-k növekedését gátló 
egyik legfőbb akadályt; rámutat arra, 
hogy a pénzügyi eszközök szerepének 
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megerősítése révén garantálni lehet a 
feltöltődő alapokat, erősíteni lehet a köz-
és magánszféra közötti partnerségeket, az 
uniós költségvetés vonatkozásában pedig 
multiplikátor hatás érhető el; e 
tekintetben üdvözli, hogy a pénzügyi 
eszközök alkalmazását a 2014–2020 
közötti új programozási időszakban 
valamennyi tematikus célkitűzésre, 
valamint európai strukturális és 
beruházási alapra kiterjesztik;

Or. en

Módosítás 24
Justina Vitkauskaite Bernard

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza a kkv-k számára nyitva 
álló lehetőségeket arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok eszközei 
révén forráshoz jussanak, és rámutat ezen 
eszközök bővítésének szükségességére, 
tekintettel arra, hogy a forráshoz jutással 
kapcsolatos nehézségek képezik jelenleg a 
kkv-k növekedését gátló egyik legfőbb 
akadályt;

6. hangsúlyozza a kkv-k számára nyitva 
álló lehetőségeket arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok eszközei 
és innovatív rendszerei révén forráshoz 
jussanak, és rámutat ezen eszközök 
bővítésének és a bevált gyakorlatok régiók 
közötti megosztásának szükségességére, 
tekintettel arra, hogy a forráshoz jutással 
kapcsolatos nehézségek képezik jelenleg a 
kkv-k növekedését gátló egyik legfőbb 
akadályt;

Or. en

Módosítás 25
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza a kkv-k számára nyitva 
álló lehetőségeket arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok eszközei 
révén forráshoz jussanak, és rámutat ezen 
eszközök bővítésének szükségességére, 
tekintettel arra, hogy a forráshoz jutással 
kapcsolatos nehézségek képezik jelenleg a 
kkv-k növekedését gátló egyik legfőbb 
akadályt;

6. hangsúlyozza a kkv-k számára nyitva 
álló lehetőségeket arra, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok eszközei 
révén forráshoz jussanak, és rámutat ezen 
eszközök – köztük a rugalmas 
mikrofinanszírozási eszközök –
bővítésének szükségességére, tekintettel 
arra, hogy a forráshoz jutással kapcsolatos 
nehézségek képezik jelenleg a kkv-k 
növekedését gátló egyik legfőbb akadályt;

Or. en

Módosítás 26
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza a vállalkozások és az 
oktatási ágazat határokon átnyúló 
projekteken, az egyetemek és műszaki 
főiskolák közötti együttműködésen és az
innovatív klaszterek létrehozásán 
keresztül történő bevonásának 
fontosságát;

Or. en

Módosítás 27
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza a pénzügyi eszközöknek 
a kkv-k kölcsönök, garanciák vagy 
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tőkerészesedés útján történő 
támogatásában betöltött szerepét; 
hangsúlyozza, hogy az európai 
strukturális és befektetési alapok mellett 
ezen eszközök felhasználásának 
növekedése is kívánatos lesz az új, 2014–
2020 közötti programozási időszakban, és 
sürgeti a tagállamokat, hogy használják ki 
e lehetőségekben rejlő előnyöket;

Or. pl

Módosítás 28
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy a tudományos és 
kutatási területekkel folytatott 
együttműködés lehetővé tétele érdekében 
az európai strukturális és beruházási 
alapokat elérhetővé kell tenni a 
kisvállalkozások, így például az 
egyszemélyes vállalkozások számára;

Or. en

Módosítás 29
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. rámutat arra, hogy az új kohéziós 
politikai időszakra (2014–2020) irányadó 
rendelkezések csökkenteni fogják a kkv-k 
adminisztratív terheit, ezáltal hozzájárulva 
a munkahelyteremtés feltételeinek 
javításához.

7. rámutat arra, hogy az új kohéziós 
politikai időszakra (2014–2020) irányadó 
rendelkezéseknek csökkenteniük kell a 
kkv-k adminisztratív terheit, ezáltal 
hozzájárulva a munkahelyteremtés 
feltételeinek javításához; felszólítja a 
tagállamokat, hogy minden lehetőséget 
ragadjanak meg nemzeti szabályaik 
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egyszerűsítésére, ami javítja az európai 
strukturális és beruházási alapok 
végrehajtását a kkv-k tekintetében.

Or. en

Módosítás 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. rámutat arra, hogy az új kohéziós 
politikai időszakra (2014–2020) irányadó 
rendelkezések csökkenteni fogják a kkv-k 
adminisztratív terheit, ezáltal hozzájárulva 
a munkahelyteremtés feltételeinek 
javításához.

7. rámutat arra, hogy az új kohéziós 
politikai időszakra (2014–2020) irányadó 
rendelkezések csökkenteni fogják a kkv-k 
adminisztratív terheit, különösen akkor, 
ha munkanélkülieket alkalmaznak, ezáltal 
hozzájárulva a munkahelyteremtés 
feltételeinek javításához.

Or. ro

Módosítás 31
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. rámutat arra, hogy a magas 
színvonalú oktatás biztosítása érdekében 
elő kell segíteni a tanulószerződéses 
gyakorlati képzésre irányuló helyi és 
regionális finanszírozási programokat az 
oktatás megkezdése előtt és annak teljes 
időtartama alatt.

Or. en


