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Módosítás 1
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a hosszú távú 
tőkebefektetetések jelentőségét, amelyek a 
hatékony uniós regionális politika 
elengedhetetlen feltételei; hangsúlyozza –
tekintettel a beruházási hitelhez jutás terén 
tapasztalható jelentős regionális 
különbségekre – az európai strukturális és 
beruházási alapok szerepét a növekedés 
hosszú távú ösztönzőinek kialakításában;

1. hangsúlyozza a hosszú távú 
tőkebefektetetések jelentőségét, amelyek a 
hatékony uniós regionális politika 
elengedhetetlen feltételei; hangsúlyozza –
tekintettel a beruházási hitelhez jutás terén 
tapasztalható jelentős regionális 
különbségekre – az európai strukturális és 
beruházási alapok szerepét a növekedés és 
foglalkoztatás hosszú távú ösztönzőinek 
kialakításában;

Or. en

Módosítás 2
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a hosszú távú 
tőkebefektetetések jelentőségét, amelyek a 
hatékony uniós regionális politika 
elengedhetetlen feltételei; hangsúlyozza –
tekintettel a beruházási hitelhez jutás terén 
tapasztalható jelentős regionális 
különbségekre – az európai strukturális és 
beruházási alapok szerepét a növekedés 
hosszú távú ösztönzőinek kialakításában;

1. hangsúlyozza a hosszú távú 
tőkebefektetetések jelentőségét, amelyek a 
hatékony uniós regionális politika 
elengedhetetlen feltételei; hangsúlyozza –
tekintettel a beruházási hitelhez jutás terén 
tapasztalható jelentős regionális 
különbségekre – az európai strukturális és 
beruházási alapok szerepét a növekedés 
hosszú távú ösztönzőinek kialakításában; 
megjegyzi ebben a tekintetben, hogy a 
forrásokat hatékonyan kell felhasználni;

Or. de
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Módosítás 3
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. sajnálja, hogy makroökonómiai 
feltételrendszert vezettek be a kohéziós 
politika terén, amelyek az európai 
források befagyasztásával szankcionálják 
a tagállamokat; attól tart, hogy az ilyen 
feltételek eltántorítják a bankokat a 
pénzügyi eszközökhöz való 
hozzájárulástól, ezáltal még inkább 
megfosztva a régiókat a hosszú távú 
beruházási lehetőségektől, amelyekre oly 
nagy szükségük van;

Or. en

Módosítás 4
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli a Bizottság javaslatát a 
beruházási tőkéhez jutás függetlenebbé 
tételére a klasszikus kereskedelmi banki 
kölcsönfinanszírozástól, amely nem 
bizonyult elég ellenállónak a válságokkal 
szemben;

2. üdvözli a Bizottság javaslatát a 
beruházási tőkéhez jutás függetlenebbé 
tételére a klasszikus kereskedelmi banki 
kölcsönfinanszírozástól, amelyről 
bebizonyosodott, hogy könnyen válságba 
kerülhet;

Or. en

Módosítás 5
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet a számos 
tagállamban régóta és jelenleg is fennálló 
helyzetre, amelyben a kereskedelmi 
bankok csak elégtelen feltételek mellett 
biztosítanak forrásokat a kis- és 
középvállalkozások beruházásai számára;

3. felhívja a figyelmet a számos 
tagállamban régóta és jelenleg is fennálló 
helyzetre, amelyben a kereskedelmi 
bankok továbbra is méltánytalanul nehéz
feltételek mellett biztosítanak forrásokat 
magánszemélyek és a gazdaság, és 
különösen a kis- és középvállalkozások 
beruházásai számára;

Or. en

Módosítás 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet a számos 
tagállamban régóta és jelenleg is fennálló 
helyzetre, amelyben a kereskedelmi 
bankok csak elégtelen feltételek mellett 
biztosítanak forrásokat a kis- és 
középvállalkozások beruházásai számára;

3. felhívja a figyelmet a számos 
tagállamban régóta és jelenleg is fennálló 
helyzetre, amelyben a kereskedelmi 
bankok méltánytalanul nehéz feltételek 
mellett biztosítanak forrásokat a kis- és 
középvállalkozások beruházásai számára, 
különösen új kisvállalkozások, 
mikrovállalkozások és a fiatalok által 
indított, vagy vidéki térségekben működő
kkv-k számára; 

Or. fr

Módosítás 7
Michael Theurer

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet a számos 
tagállamban régóta és jelenleg is fennálló 
helyzetre, amelyben a kereskedelmi 

3. felhívja a figyelmet a számos 
tagállamban régóta és jelenleg is fennálló 
helyzetre, amelyben a kereskedelmi 
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bankok csak elégtelen feltételek mellett 
biztosítanak forrásokat a kis- és 
középvállalkozások beruházásai számára;

bankok méltánytalanul nehéz feltételek 
mellett biztosítanak forrásokat a kis- és 
középvállalkozások beruházásai számára; 
ezért szükségesnek véli egyéb 
finanszírozási formák létrehozását, 
különösen a kkv-k hiteligényének 
kielégítése érdekében;

Or. de

Módosítás 8
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet a számos 
tagállamban régóta és jelenleg is fennálló 
helyzetre, amelyben a kereskedelmi 
bankok csak elégtelen feltételek mellett 
biztosítanak forrásokat a kis- és 
középvállalkozások beruházásai számára;

3. felhívja a figyelmet a számos 
tagállamban régóta és jelenleg is fennálló 
helyzetre, amelyben a kereskedelmi 
bankok továbbra is méltánytalanul nehéz
feltételek mellett biztosítanak forrásokat a 
kis- és középvállalkozások beruházásai 
számára, megfosztva ezzel különösen a 
mikro- és kisvállalkozásokat a 
támogatástól;

Or. en

Módosítás 9
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet a számos 
tagállamban régóta és jelenleg is fennálló 
helyzetre, amelyben a kereskedelmi 
bankok csak elégtelen feltételek mellett 
biztosítanak forrásokat a kis- és 
középvállalkozások beruházásai számára;

3. felhívja a figyelmet a számos 
tagállamban régóta és jelenleg is fennálló 
helyzetre, amelyben a kereskedelmi 
bankok továbbra is méltánytalanul nehéz
feltételek mellett biztosítanak forrásokat a 
kis- és középvállalkozások beruházásai 
számára; hangsúlyozza a kkv-k 
finanszírozáshoz jutásának elősegítése 
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érdekében javasolt, illetve elfogadott 
jogszabályok előzetes és utólagos 
értékelésének fontosságát;

Or. en

Módosítás 10
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza a szövetkezeti bankok 
fontos szerepét a kis- és 
középvállalkozások finanszírozásában, a 
szociális gazdaságban, valamint a 
regionális vagy helyi kisléptékű
beruházásokban;

Or. en

Módosítás 11
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. kéri a tagállamokat, hogy ne 
emeljenek akadályokat és korlátozásokat, 
amelyek megakadályozhatják a 
szövetkezetek és szociális vállalkozásokat 
az európai strukturális és beruházási 
alapokhoz való hozzáférésben, és 
teremtsenek kedvező környezetet az 
ökológiai és szociális innováció terén tett 
fenntartható beruházásokhoz és a helyi és 
regionális szintű munkahelyteremtéshez;

Or. en
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Módosítás 12
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. kéri az Európai Bizottságtól és a 
tagállamoktól a bankunió 
megvalósításának felgyorsítását, annak 
érdekében, hogy a bankok visszatérjenek 
a reálgazdaság finanszírozásához, és 
kielégítsék a magán- és közberuházási 
igényeket, tekintetbe véve, hogy számos 
közpénzen feltőkésített bank nem nyújt 
pénzügyi támogatást a kkv-knak, illetve a 
regionális és helyi szintű beruházásokhoz;

Or. en

Módosítás 13
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a decentralizált struktúrájú 
regionális pénzügyi intézmények szerepét, 
amelyek a pénzügyi válság idején is stabil 
finanszírozási lehetőségeket biztosítottak a 
helyi gazdaság számára, és kiemeli, hogy 
ezeket a – például szövetkezeti jellegű –
helyi és regionális struktúrákat meg kell 
őrizni és bővíteni kell;

4. hangsúlyozza a decentralizált struktúrájú 
regionális pénzügyi intézmények szerepét,
amelyek a pénzügyi válság idején is stabil 
finanszírozási lehetőségeket biztosítottak a 
regionális és helyi gazdaság számára, és 
kiemeli, hogy ezeket a – például 
szövetkezeti jellegű – helyi és regionális 
struktúrákat erősíteni kell; rámutat 
továbbá a mikrohitelezési lehetőségek, 
illetve a mikro-, kis - és 
középvállalkozások alternatív 
finanszírozásának fontosságára, amelyet 
a válságból való kilábalási stratégiák és az 
Unió hosszú távú céljainak központi 
elemévé kellene tenni;
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Or. en

Módosítás 14
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat, hogy a kohéziós politikában 
a jövőben erősíteni kell a pénzügyi 
eszközök használatát különösen a kkv-k 
vonatkozásában, hiszen így garantálni 
lehet a megújuló pénzalapok működését, 
erősíteni lehet a köz-és magánszféra 
partnerségét és multiplikátorhatás érhető
el az uniós költségvetés révén;

Or. en

Módosítás 15
Dimitar Stoyanov

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5а. üdvözli a Bizottság javaslatát a banki 
és egyéb finanszírozás elérhetőbbé tételére 
a kkv-k számára, szem előtt tartva, hogy a 
kis- és középvállalkozások fejlesztése és 
támogatása a regionális politika központi 
elemei a válság idején.

Or. bg

Módosítás 16
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy emellett a közvetlenül odaítélt, vissza 
nem térítendő támogatások is elérhetők 
maradjanak, mivel ezáltal megnyílik a 
lehetőség a régiók számára, hogy a helyi 
szükségleteknek megfelelő eszközt vagy 
eszközcsomagot válasszák; egyetért annak 
szükségességével, hogy a regionális szintű 
egyéni megoldások terhei ne legyenek 
nagyobbak a standard uniós eszközök 
terheinél;

6. hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy emellett a közvetlenül odaítélt, vissza 
nem térítendő támogatások is elérhetők 
maradjanak, mivel ezáltal megnyílik a 
lehetőség a helyhatóságok és régiók 
számára, hogy a helyi szükségleteknek 
megfelelő eszközt vagy eszközcsomagot 
válasszák;

Or. en

Módosítás 17
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólít a finanszírozási eszközök 
alapos számviteli nyilvántartására és 
átláthatóságára, nem csökkentve 
mindeközben a visszafizetendő eszközök 
egyik fő előnyét – a kis- és 
középvállalkozások csekély adminisztratív 
terheit – új és pótlólagos követelmények 
révén.

7. felszólít a finanszírozási eszközök 
alapos nyilvántartási, felügyeleti és 
könyvvizsgálati folyamatainak 
kialakítására, nem csökkentve 
mindeközben a visszafizetendő eszközök 
egyik fő előnyét – a kis- és 
középvállalkozások csekély adminisztratív 
terheit – új és pótlólagos követelmények 
révén. rámutat ebben a tekintetben a 
kohéziós politikák terén alkalmazott 
pénzügyi eszközök egyedi szerepére, 
amelyek általában a kevésbé fejlett, illetve 
gazdasági nehézségekkel küzdő régiókban 
finanszíroznak projekteket, a piaci 
kudarcok és az optimális szint alatti 
finanszírozás problémája orvoslásának 
céljával, ezért nem csupán a rövid távú 
haszonra összpontosítanak, hanem a 
magas szociális-gazdasági haszonra is;

Or. en
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Módosítás 18
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. kéri a Bizottságot, hogy erősítse az 
EBB-vel folytatott párbeszédet és a vele 
ápolt kapcsolatokat a testreszabott hitelek 
és garanciarendszerek kialakítása 
céljából; bátorítja az EBB-t a 
tagállamokkal és a régiókkal folytatott 
szoros együttműködésre az európai 
strukturális és beruházási alapok új, 
innovatív pénzügyi eszközeinek 
végrehajtása, valamint a szociális 
gazdaság területét célzó beruházási 
stratégiáik folytatása során; kéri továbbá 
az EBB-t a nagyobb rugalmasság 
lehetőségének mérlegelésére a 
testreszabott hitelek és egyéb testreszabott 
eszközök nagyságát és szabályait illetően, 
hogy a lehető legkompatibilisebbek 
legyenek az európai strukturális és 
beruházási alapok által nyújtott 
eszközökkel, különösen a fiatal 
vállalkozók és szociális vállalkozások 
megfelelő finanszírozását illetően;

Or. en

Módosítás 19
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. kéri a helyi és regionális szint 
sajátosságainak és kettős szerepének 
fokozottabb tekintetbe vételét a pénzügyi 

8. kéri a helyi és regionális szint 
sajátosságainak fokozottabb 
tekintetbevételét a pénzügyi piacok 
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piacok jogszabályi keretének kialakítása és 
felügyeletük során, és ezzel 
összefüggésben rámutat, hogy a városok és 
régiók a pénzügyi piacokon egyrészt 
hosszú távú befektetéseket eszközölnek, 
másrészt maguk is befektetések célpontjai 
lehetnek;

jogszabályi keretének kialakítása és 
felügyeletük során, és ezzel 
összefüggésben rámutat, hogy a városok és 
régiók a pénzügyi piacokon egyrészt 
hosszú távú befektetéseket eszközölnek, 
ugyanakkor maguk is befektetések 
célpontjai lehetnek.

Or. en


