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Módosítás 1
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli a Számvevőszék „Az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) 
támogatott pénzügyi konstrukciók kkv-k 
részére” című, 2/2012. sz. különjelentését; 
úgy véli, hogy egy ilyen ellenőrzési 
jelentés a 2007–2013-es jogalkotási ciklus 
végén is rendkívül hasznos lenne, hiszen 
további következtetésekre adna módot a 
kkv-k részére az ERFA általi 
társfinanszírozásban biztosított pénzügyi 
konstrukciók teljesítménye 
vonatkozásában;

1. üdvözli a Számvevőszék „Az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) 
támogatott pénzügyi konstrukciók kkv-k 
részére” című, 2/2012. sz. különjelentését; 
úgy véli, hogy egy ilyen ellenőrzési 
jelentés a 2007–2013-es jogalkotási ciklus 
végén is rendkívül hasznos lenne, hiszen 
további következtetésekre adna módot a 
kkv-k részére az ERFA általi 
társfinanszírozásban biztosított pénzügyi 
konstrukciók teljesítménye 
vonatkozásában; úgy véli továbbá, hogy 
amennyiben a jelentést a jelenlegi 
programozási időszak végén állítják össze, 
el lehet kerülni a már elkövetett hibák 
megismétlését, valamint lehetőség nyílik 
az ERFA által társfinanszírozott további 
pénzügyi konstrukciók hatékonyságának 
és eredményességének fokozására is; 

Or. ro

Módosítás 2
Jean-Jacob Bicep

Véleménytervezet
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. elismeri, hogy a fiskális megszorítások 
és a magánszektor korlátozott hitelfelvételi 
kapacitása korában a kkv-knak fokozott 
európai támogatást kell nyújtani, hogy
folytatódjék a munkahelyteremtés, az 
innováció és a növekedés; megjegyzi, hogy 
a kohéziós politika – mint a konvergencia 

2. elismeri, hogy a fiskális megszorítások 
és a magánszektor korlátozott hitelfelvételi 
kapacitása korában a kkv-knak fokozott 
európai támogatást kell nyújtani, hogy 
folytatódjék a munkahelyteremtés, az 
innováció és a növekedés; rámutat, hogy a 
kkv-k közötti piaci verseny bárminemű 
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és az egész Európai Unió fenntartható 
fejlődése szempontjából rendkívül fontos 
befektetési eszköz – a kkv-k számára 
nyújtott két fő uniós támogatási csatorna 
egyike; ezért hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politikában a jövőben erősíteni 
kell a pénzügyi konstrukciók használatát a 
kkv-k vonatkozásában, hiszen így 
garantálni lehet a feltöltődő pénzalapokat, 
erősíteni lehet köz- és magánszféra 
partnerségét és az EU költségvetése révén 
multiplikátorhatás érhető el;

torzulásának elkerülése érdekében 
fokozott figyelmet kell fordítani a 
fenntartható és helyi fejlődést előmozdító 
kkv-kra; megjegyzi, hogy a kohéziós 
politika – mint a konvergencia és az egész 
Európai Unió fenntartható fejlődése 
szempontjából rendkívül fontos befektetési 
eszköz – a kkv-k számára nyújtott két fő 
uniós támogatási csatorna egyike; ezért 
hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikában 
a jövőben erősíteni kell a pénzügyi 
konstrukciók használatát a kkv-k 
vonatkozásában, hiszen így garantálni lehet 
a feltöltődő pénzalapokat, erősíteni lehet 
köz- és magánszféra partnerségét és az EU 
költségvetése révén multiplikátorhatás 
érhető el;

Or. fr

Módosítás 3
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. elismeri, hogy a fiskális megszorítások 
és a magánszektor korlátozott hitelfelvételi 
kapacitása korában a kkv-knak fokozott 
európai támogatást kell nyújtani, hogy 
folytatódjék a munkahelyteremtés, az 
innováció és a növekedés; megjegyzi, hogy 
a kohéziós politika – mint a konvergencia 
és az egész Európai Unió fenntartható 
fejlődése szempontjából rendkívül fontos 
befektetési eszköz – a kkv-k számára 
nyújtott két fő uniós támogatási csatorna 
egyike; ezért hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politikában a jövőben erősíteni 
kell a pénzügyi konstrukciók használatát a 
kkv-k vonatkozásában, hiszen így 
garantálni lehet a feltöltődő pénzalapokat, 
erősíteni lehet köz- és magánszféra 
partnerségét és az EU költségvetése révén 

2. elismeri, hogy a fiskális megszorítások 
és a magánszektor korlátozott hitelfelvételi 
kapacitása korában a kkv-k, és különösen a 
mikrovállalkozások a leginkább érintettek, 
azért nekik fokozott európai támogatást 
kell nyújtani, hogy folytatódjék a 
munkahelyteremtés, az innováció és a 
növekedés; megjegyzi, hogy a kohéziós 
politika – mint a konvergencia és az egész 
Európai Unió fenntartható fejlődése 
szempontjából rendkívül fontos befektetési 
eszköz – a kkv-k számára nyújtott két fő 
uniós támogatási csatorna egyike; ezért 
hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikában 
a jövőben erősíteni kell a pénzügyi 
konstrukciók használatát a kkv-k 
vonatkozásában, hiszen így garantálni lehet 
a feltöltődő pénzalapokat, erősíteni lehet 
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multiplikátorhatás érhető el; köz- és magánszféra partnerségét és az EU 
költségvetése révén multiplikátorhatás 
érhető el;

Or. ro

Módosítás 4
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2a. rámutat, hogy a finanszírozáshoz való 
hozzáférés korlátozottsága az induló 
vállalkozások számának csökkenéséhez 
vezetett, és hogy az ERFA által 
társfinanszírozott pénzügyi eszközök egyre 
nagyobb szerepet töltenek be a 
vállalkozási kedv ösztönzésében;

Or. ro

Módosítás 5
Jean-Jacob Bicep

Véleménytervezet
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. elismeri, hogy a Számvevőszék 
áttekintett néhány, az ERFA által 
társfinanszírozott, pénzügyi konstrukciókat 
is tartalmazó projektet a 2000–2006-os és a 
2007–2013-as programozási időszakból, 
azonban rámutat arra, hogy a korlátozott 
számú elemzett projekt és tagállam nem 
biztos, hogy jól reprezentálják az ERFA-
pénzeszközök felhasználását az EU egész 
területén;

3. elismeri, hogy a Számvevőszék 
áttekintett néhány, az ERFA által 
társfinanszírozott, pénzügyi konstrukciókat 
is tartalmazó projektet a 2000–2006-os és a 
2007–2013-as programozási időszakból, 
azonban rámutat arra, hogy a korlátozott 
számú elemzett projekt és tagállam nem 
biztos, hogy jól reprezentálják az ERFA-
pénzeszközök felhasználását az EU egész 
területén; úgy véli, hogy a 2007–2013-as 
programozási időszak végén készülő 
ellenőrzési jelentésnek az uniós források 
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felhasználására vonatkozó értékelés 
teljességének biztosítása érdekében ki kell 
térnie a legkülső régiók kkv-éi számára 
nyújtott pénzügyi segélyekre; 

Or. fr

Módosítás 6
Jean-Jacob Bicep

Véleménytervezet
7 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7. támogatja a Számvevőszék arra irányuló 
felhívását, hogy határozzák meg 
egyértelműbben a tőkeáttétel fogalmát a 
pénzügyi eszközökben; hangsúlyozza 
azonban, hogy a magasabb tőkeáttétel 
megvalósítására irányuló nyomás fényében 
fontos emlékeztetni arra, hogy a pénzügyi 
eszközök a kohéziós politikában általában 
a fejletlenebb régiókban és a gazdasági 
nehézségekkel küzdő régiókban 
finanszíroznak projekteket azzal a céllal, 
hogy javítsák a piaci kudarcok és a 
szuboptimális befektetések miatt kialakult 
helyzeteket, ezért a kohéziós politikában a 
pénzügyi eszközök nem kizárólag a rövid 
távú nyereségre, hanem a magas 
társadalmi-gazdasági haszonra is 
összpontosítanak; rámutat, hogy a 
programok kialakításának és 
végrehajtásának többszintű irányítása és 
megosztott kezelése alapvető eleme a 
kohéziós politikának, ami lehetővé teszi a 
regionális és nemzeti hatóságok számára a 
programok tervezésében és 
végrehajtásában való részvételt;
hangsúlyozza ezért, hogy a jogi keretnek 
bizonyos mértékig rugalmasnak kell 
maradnia a definíciók és a tőkeáttételre 
vonatkozó előírások terén is;

7. támogatja a Számvevőszék arra irányuló 
felhívását, hogy határozzák meg 
egyértelműbben a tőkeáttétel fogalmát a 
pénzügyi eszközökben; hangsúlyozza 
azonban, hogy a magasabb tőkeáttétel 
megvalósítására irányuló nyomás fényében 
fontos emlékeztetni arra, hogy a pénzügyi 
eszközök a kohéziós politikában általában 
a fejletlenebb régiókban és a gazdasági 
nehézségekkel küzdő régiókban 
finanszíroznak projekteket azzal a céllal, 
hogy javítsák a piaci kudarcok és a 
szuboptimális befektetések miatt kialakult 
helyzeteket, ezért a kohéziós politikában a 
pénzügyi eszközök nem kizárólag a rövid 
távú nyereségre, hanem a – különösen a 
regionális szinten érzékelhető – magas 
társadalmi-gazdasági haszonra is 
összpontosítanak; rámutat, hogy a 
programok kialakításának és 
végrehajtásának többszintű irányítása és 
megosztott kezelése alapvető eleme a 
kohéziós politikának, ami lehetővé teszi a 
regionális és nemzeti hatóságok számára a 
programok tervezésében és 
végrehajtásában való részvételt;
hangsúlyozza ezért, hogy a jogi keretnek 
bizonyos mértékig rugalmasnak kell 
maradnia a definíciók és a tőkeáttételre 
vonatkozó előírások terén is;
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Or. fr


