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RÖVID INDOKOLÁS

The proposed Competitiveness and Innovation Framework Programme aims at bringing 
together into a common framework existing specific Community support programmes and 
relevant parts of other Community programmes in fields critical to boosting European 
productivity, innovation capacity and sustainable growth, while addressing complementary 
environmental concerns. 

Your draftsman welcomes this initiative to bring greater coherence and synergy between the 
relevant Community programmes and instruments.  

The Framework Programme is to run from 2007 until 2013 with a budget of EUR 4,21 billion. 
It will comprise 3 sub-programmes:

• the Entrepreneurship and Innovation Programme,
• the ICT (information and communication technology) Policy Support Programme,
• the Intelligent Energy - Europe Programme.

Your draftsman recognises the important role played by the SMEs in the EU economy. 
Therefore, he welcomes the fact that SMEs are at the core of the new Programme and 
strategy.

The specific programmes and instruments should facilitate adjustment of companies to 
structural change, encourage a favourable for entrepreneurship and enterprise cooperation, 
with particular attention to SMEs, and foster better exploitation of the innovative potential of 
enterprises.

The Community must also equip itself with a sound analytical basis to support policy making 
in the fields of SMEs, entrepreneurship, innovation and competitiveness in industrial sectors. 
Such a basis should add value to the information available at national level in these fields. 

The Community should provide for the common development of competitiveness strategies 
for industrial and service sectors. The Community should also promote best practices in 
relation to an entrepreneurial environment and culture, including corporate social 
responsibility and equal gender opportunity, and to promote the emergence of young 
entrepreneurs.

The Entrepreneurship and Innovation programme should respond to the changing financing 
needs of SMEs, including the need for proximity financing and their adaptation to the new 
financial environment whilst avoiding market distortions.

Your draftsperson has suggested some amendments to the Commission proposal, mainly 
introducing employment and social policy elements.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja  az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1) preambulumbekezdés

(2) A Közösségben a versenyképesség és az 
innovációs kapacitás fokozása, a tudásalapú 
társadalom haladása és a kiegyensúlyozott 
gazdasági növekedésen alapuló fenntartható 
fejlődés érdekében létre kell hozni a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogramot (a továbbiakban: 
„keretprogram”).

(2) Figyelemmel a teljes foglalkoztatás 
lisszaboni célkitűzésének elérésére, a 
Közösségben a versenyképesség és az 
innovációs kapacitás fokozása, ami 
hozzájárul a társadalmi fejlődéshez és 
kohézióhoz, a tudásalapú társadalom 
haladása és a kiegyensúlyozott gazdasági 
növekedésen alapuló fenntartható fejlődés 
érdekében létre kell hozni a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogramot (a továbbiakban: 
„keretprogram”).

Indokolás

If competitiveness and innovation need to be promoted in the Community, it is precisely 
because the final beneficiaries of positive results will be European Union citizens themselves, 
in particular workers. The final objective therefore of the actions introduced by the 
framework programme in question is to achieve full employment, as provided for by the 
Lisbon Strategy.

Módosítás: 2
(3) preambulumbekezdés

(3) Ez összhangban van a tavaszi Európai 
Tanácsnak benyújtott, a „Közös munkával a 
növekedésért és a munkahelyekért – A 
lisszaboni stratégia új kezdete”2 című 

(3) Ez összhangban van a tavaszi Európai 
Tanácsnak benyújtott, a „Közös munkával a 
növekedésért és a munkahelyekért – A 
lisszaboni stratégia új kezdete”3 című 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 COM (2005) 24, 2005.2.2.
3 COM (2005) 24, 2005.2.2.
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bizottsági közleménnyel, amely 
megállapítja, hogy a növekedés és a 
versenyképesség megteremtése, valamint az 
az igény, hogy Európa a beruházások és a 
munkahelyek szempontjából vonzóbbá 
váljon, cselekvéseket tesz szükségessé;
emlékeztet, hogy a vállalkozói 
kezdeményezést ösztönözni kell, a 
vállalkozások indításához elegendő 
kockázati tőkét kell rendelkezésre bocsátani, 
és a szilárd európai ipari alapot fenn kell 
tartani, miközben támogatni kell az 
innovációt és különösen az ökoinnovációt, 
vagyis a környezetvédelmi technológiák 
használatához kapcsolódó vagy azokat 
alkalmazó innovációt, továbbá az 
információs és kommunikációs technológiák 
(IKT) alkalmazását és az erőforrások 
fenntartható használatát. Míg a 
versenyképességet föként a nyitott és 
versenyfeltételek között működő piacon 
jelen lévő és a megfelelő keretfeltételek, 
különösen az innovációt elősegítő 
szabályozó környezet által támogatott, aktív 
vállalkozások határozzák meg, a közösségi 
finanszírozás szerepet játszik a 
multiplikátorhatás és a kiegészítő 
finanszírozás biztosításában a piaci 
működőképesség hiányának leküzdése 
érdekében.

bizottsági közleménnyel, amely 
megállapítja, hogy a kiegyensúlyozott 
gazdasági növekedés és a versenyképesség 
megteremtése, valamint az az igény, hogy 
Európa a beruházások és a munkahelyek 
szempontjából vonzóbbá váljon, 
cselekvéseket tesz szükségessé; emlékeztet, 
hogy a vállalkozói kezdeményezést 
ösztönözni kell, a vállalkozások indításához 
elegendő kockázati tőkét kell rendelkezésre 
bocsátani, a munkahelyek számát növelni, 
minőségüket pedig javítani kell és a szilárd 
európai ipari alapot fenn kell tartani, 
miközben támogatni kell az innovációt és 
különösen az ökoinnovációt, vagyis a 
környezetvédelmi technológiák 
használatához kapcsolódó vagy azokat 
alkalmazó innovációt, továbbá az 
információs és kommunikációs technológiák 
(IKT) alkalmazását és az erőforrások 
fenntartható használatát. Míg a 
versenyképességet főként a nyitott és 
versenyfeltételek között működő piacon 
jelen lévő és a megfelelő keretfeltételek, 
különösen az innovációt elősegítő 
szabályozó környezet, képzett munkaerő és 
Európa társadalmi kohéziója által 
támogatott, aktív vállalkozások határozzák 
meg, a közösségi finanszírozás szerepet 
játszik a multiplikátorhatás és a kiegészítő 
finanszírozás biztosításában a piaci 
működőképesség hiányának leküzdése 
érdekében.

Indokolás

The creation of more businesses and a strengthening of the entrepreneurial spirit can and 
must contribute not only to developing jobs in the market, but also to improving existing ones.

Módosítás: 3
(10) preambulumbekezdés

(10) Biztosítani kell, hogy a finanszírozás 
csak a piaci hiányosságok kiküszöbölésére 
korlátozódjon, ezért a piac torzulásainak 
elkerülése érdekében a keretprogramból 

(10) Biztosítani kell, hogy a finanszírozás 
csak a piaci hiányosságok, köztük a 
munkaerő-piaci hiányosságok
kiküszöbölésére korlátozódjon, ezért a piac 
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történő finanszírozásnak összhangban kell 
lennie a Közösség állami támogatásokra 
vonatkozó szabályaival, a kapcsolódó 
eszközökkel és a KKV-k fogalmának 
érvényes közösségi meghatározásával.

torzulásainak elkerülése érdekében – ami 
többek között a munkanélküliség további 
növekedését jelentheti – a keretprogramból 
történő finanszírozásnak összhangban kell 
lennie a Közösség állami támogatásokra 
vonatkozó szabályaival, a kapcsolódó 
eszközökkel és a KKV-k fogalmának 
érvényes közösségi meghatározásával.

Indokolás

It is not only the functioning of the goods and financial market that is important, the labour 
market is also important and also needs proper attention from the Community and its 
financial intervention where this is deemed necessary owing to particular difficulties.

Módosítás: 4
(12) preambulumbekezdés

(12) A keretprogramot és az egyedi 
programokat rendszeresen felül kell 
vizsgálni és értékelni kell a folyamatos 
kiigazítás érdekében.

(12) A keretprogramot és az egyedi 
programokat rendszeresen felül kell 
vizsgálni. Ennek érdekében a Bizottság 
minden egyes egyedi program esetében éves 
végrehajtási jelentést készít a pénzügyi 
végrehajtásról, az eredményekről és a 
hatásokról. A keretprogramot és az egyedi 
programokat a folyamatos kiigazítás 
érdekében értékelni fogják.

Indokolás

This amendment aims at clarifying to a limited extent the way in which the programmes will 
be monitored and evaluated. The text of this recital is too vague.

Módosítás: 5
(18) preambulumbekezdés

(18) Az Európai Befektetési Alap (EBA) a 
Közösség KKV-k számára nyújtható 
kockázatitőke-beruházással és 
garanciaeszközökkel foglalkozó speciális 
szerve. Az EBA hozzájárul a közösségi 
célkitűzések megvalósításához, többek 
között a tudásalapú társadalom, az 
innováció, a gazdasági növekedés, a 
foglalkoztatás és a vállalkozási kedv 

(18) Az Európai Befektetési Alap (EBA) a 
Közösség KKV-k számára nyújtható 
kockázatitőke-beruházással és 
garanciaeszközökkel foglalkozó speciális 
szerve. Az EBA hozzájárul a közösségi 
célkitűzések megvalósításához, többek 
között a tudásalapú társadalom, az 
innováció, a gazdasági növekedés, a 
foglalkoztatás és a vállalkozási kedv 
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ösztönzése területén. Az EBA biztosítja a 
közösségi programok irányításához 
szükséges folyamatosságot, amely 
tekintetben széles körű tapasztalattal 
rendelkezik. Ezért a KKV-kat célzó
közösségi pénzügyi eszközöknek a Bizottság 
nevében az EBA által történő működtetését a 
független értékelések jó gyakorlatnak 
minősítették. Az EBA egyben megfelelő 
technikai eszközökkel rendelkezik azon új, 
állami-magán partnerségen alapuló tagállami 
projektek támogatására, amelyek célja 
ösztönözni a nagy kockázattal járó tőkepiaci 
befektetéseket az innovatív kisvállalkozások 
fejlesztése érdekében.

ösztönzése területén. Az EBA biztosítja a 
közösségi programok irányításához 
szükséges folyamatosságot, amely 
tekintetben széles körű tapasztalattal 
rendelkezik. Ezért a KKV-kat célzó 
közösségi pénzügyi eszközöknek a Bizottság 
nevében az EBA által történő működtetését a 
független értékelések jó gyakorlatnak 
minősítették. Az EBA egyben megfelelő 
technikai eszközökkel rendelkezik azon új, 
állami-magán partnerségen alapuló tagállami 
projektek támogatására, amelyek célja a 
nagy kockázattal járó tőkepiaci befektetések 
ösztönzése az innovatív kisvállalkozások 
fejlesztése érdekében, és 
mikrofinanszírozási eszközök megteremtése 
az újszerű technológiai formákat 
hasznosító női vagy családi vállalkozások 
rugalmas formái számára. Az EBA KKV-
kal kapcsolatos tevékenységeinek 
láthatóságát javítani kell.

Indokolás

EIF plays an important role in supporting SMEs, but there is still a lack of visibility of their 
actions amongst the principal interested parties, SMEs.

Módosítás: 6
(20) preambulumbekezdés

(20) A vállalkozást és az innovációt 
támogató szolgáltatások fontos szerepet 
játszanak a KKV-k számára az áruk és 
szolgáltatások közös piacának működéséhez 
és lehetőségeihez kapcsolódó 
információkhoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint az innováció, az 
ismeretek és a technológia nemzetközi 
szintű átadásában. Döntő szerepet játszanak 
továbbá a KKV-k számára a rájuk 
alkalmazandó közösségi jogszabályokra, 
valamint a jövőbeli jogszabályokra 
vonatkozó információkhoz való hozzáférés 
megkönnyítésében, hogy azokra a KKV-k 
költséghatékony módon felkészülhessenek 
és azokhoz igazodhassanak. A külső 

(20) A vállalkozást és az innovációt 
támogató szolgáltatások fontos szerepet 
játszanak a KKV-k számára az áruk és 
szolgáltatások közös piacának működéséhez 
és lehetőségeihez kapcsolódó 
információkhoz való hozzáférés 
biztosításában, valamint az innováció, az 
ismeretek és a technológia nemzetközi 
szintű átadásában. Döntő szerepet játszanak 
továbbá a KKV-k számára a rájuk 
alkalmazandó közösségi jogszabályokra, 
valamint a jövőbeli jogszabályokra, 
különösen a munkajogra és a szociális 
jogszabályokra vonatkozó információkhoz 
való hozzáférés megkönnyítésében, hogy 
azokra a KKV-k költséghatékony módon 
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értékelések hangsúlyozták, hogy a 
vállalkozást támogató európai szolgáltatások 
horizontális szerepét erősíteni kell. Ez a 
közösségi programokra vonatkozó 
információk terjesztését és a KKV-k e 
programokban, különösen a kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
közösségi keretprogramban való részvételét 
érinti. Az értékelések hangsúlyozták még a 
Bizottság és a KKV-k közötti párbeszéd 
megkönnyítésének fontosságát.

felkészülhessenek és azokhoz 
igazodhassanak. A külső értékelések 
hangsúlyozták, hogy a vállalkozást támogató 
európai szolgáltatások horizontális szerepét 
erősíteni kell. Ez a közösségi programokra 
vonatkozó információk terjesztését és a 
KKV-k e programokban, különösen a 
kutatási, technológiafejlesztési és 
demonstrációs közösségi keretprogramban 
való részvételét érinti. Az értékelések 
hangsúlyozták még a Bizottság és a KKV-k 
közötti párbeszéd megkönnyítésének 
fontosságát.

Indokolás

Labour law and social legislation form an important part of legislation that can be 
burdensome for enterprises, especially SMEs. Therefore, the access to this (future) social 
legislation is of particular importance.

Módosítás: 7
(21) preambulumbekezdés

(21) A Közösségnek szilárd analitikai alapot 
kell kiépítenie a KKV-k, a vállalkozás, az 
innováció és az ipari ágazatok 
versenyképességének területein a politika 
kialakításának támogatása érdekében. Egy 
ilyen alap segíthet e területeken a nemzeti 
szinten rendelkezésre álló információk 
értékének növeléséhez. A Közösségnek 
gondoskodnia kell az ipari és a szolgáltatási 
ágazatok versenyképességi stratégiáinak 
közös kidolgozásáról, valamint a 
vállalkozási környezettel és kultúrával 
kapcsolatos legjobb gyakorlat 
előmozdításáról, beleértve a vállalkozások 
társadalmi felelősségét, a nemek 
egyelőségét és a fiatal vállalkozók 
kiemelkedését. 

(21) A Közösségnek szilárd analitikai alapot 
kell kiépítenie a KKV-k, a vállalkozás, az 
innováció és az ipari ágazatok 
versenyképességének területein a politika 
kialakításának támogatása érdekében. Egy 
ilyen alap segíthet e területeken a nemzeti 
szinten rendelkezésre álló információk 
értékének növeléséhez. A Közösségnek 
gondoskodnia kell az ipari és a szolgáltatási 
ágazatok versenyképességi stratégiáinak 
közös kidolgozásáról, valamint a 
vállalkozási környezettel, a munkavállalók 
oktatási szintjének folyamatos javításával, a 
férfiak és nők számára egyaránt biztosított
vállalkozói kultúra fejlesztésével, valamint
a képzés, a foglalkoztatás és az élethosszig 
tartó tanulás tekintetében az 
esélyegyenlőség, valamint a férfiak és nők 
közötti egyenlő bánásmód elvén alapuló 
vállalati szociális felelősség fejlesztésével 
kapcsolatos legjobb gyakorlat 
előmozdításáról és a tapasztalatok
hasznosításáról.
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Módosítás: 8
(22) preambulumbekezdés

(22) A 2003. március 20-i és 21-i Európai 
Tanács elsőbbséget biztosított az innováció 
és a vállalkozások támogatásának, és 
hangsúlyozta annak szükségességét, hogy 
Európa többet tegyen az ötletek valóságos 
hozzáadott értékké alakításában. A Tanács 
további intézkedéseket szorgalmazott a 
vállalkozások számára kedvező innovációs 
feltételek megteremtése érdekében. Az 
innováció lineáris modellje, amely abból 
indul ki, hogy a kutatás közvetlenül az 
innovációhoz vezet, alkalmatlannak 
bizonyult az innovációs teljesítmény 
magyarázatára és a megfelelő innovációs 
politikai reakciók kidolgozására. 
Felismervén, hogy az innovációs folyamat 
központi eleme a vállalkozás, a 
vállalkozások innovációs tevékenységeinek 
ösztönzésére és az innováció piaci 
befogadásának előkészítésére szolgáló 
finanszírozási eszközök, illetve az 
innovációirányítás és az innovációs kultúra a 
vállalkozási és innovációs program részét 
képezi. Ez hozzájárulhat annak 
biztosításához, hogy az innováció a 
versenyképesség javítását szolgálja, és hogy 
hatását a vállalkozások szintjén a gyakorlati 
alkalmazás során fejti ki. A 2004. március 
25–26-i Európai Tanács hozzátette, hogy a 
tiszta technológiák létfontosságúak a 
vállalkozások és a környezetvédelem közötti 
szinergiák teljes körű kiaknázásához. Az 
ökoinnováció támogatása, amely az 
innovatív tiszta technológiákra is kiterjed, 
hozzájárulhat a technológiai potenciál 
kiaknázásához.

(22) A 2003. március 20-i és 21-i Európai 
Tanács elsőbbséget biztosított az innováció 
és a vállalkozások támogatásának, és 
hangsúlyozta annak szükségességét, hogy 
Európa többet tegyen az ötletek valóságos 
hozzáadott értékké alakításában. A Tanács 
további intézkedéseket szorgalmazott a 
vállalkozások számára kedvező innovációs 
feltételek megteremtése érdekében. Az 
innováció lineáris modellje, amely abból 
indul ki, hogy a kutatás közvetlenül az 
innovációhoz vezet, alkalmatlannak 
bizonyult az innovációs teljesítmény 
magyarázatára és a megfelelő innovációs 
politikai reakciók kidolgozására. 
Felismervén, hogy az innovációs folyamat 
központi elemei a vállalkozások és azok
munkavállalói, a vállalkozások innovációs 
tevékenységeinek ösztönzésére, az összes 
képzési szinten fontos tevékenységi területet 
jelentő vállalkozói szellem célzottabb 
bevonására és az innováció piaci 
befogadásának előkészítésére szolgáló 
finanszírozási eszközök, illetve az 
innovációirányítás és az innovációs kultúra a 
vállalkozási és innovációs program részét 
képezi. Ez hozzájárulhat annak 
biztosításához, hogy az innováció a 
versenyképesség javítását szolgálja, és hogy 
hatását a vállalkozások szintjén a gyakorlati 
alkalmazás során fejti ki. A 2004. március 
25–26-i Európai Tanács hozzátette, hogy a 
tiszta technológiák létfontosságúak a 
vállalkozások és a környezetvédelem közötti 
szinergiák teljes körű kiaknázásához. Az 
ökoinnováció támogatása, amely az 
innovatív tiszta technológiákra is kiterjed, 
hozzájárulhat a technológiai potenciál 
kiaknázásához. Minden szinten 
kihasználatlan lehetőség és bőséges tudás
rejlik a vállalkozások munkavállalói 
körében is, amit a versenyképesség és 
vállalkozói szellem javítása érdekében 



PE 360.138v03-00 10/16 AD\582530HU.doc

HU

hasznosítani kellene.

Módosítás: 9
(27) preambulumbekezdés

(27) Az IKT a tudásalapú gazdaság gerince. 
A modern gazdaságokban a 
termelékenységnövekedés mintegy 
felerészben az IKT révén valósul meg, 
amely egyben sajátos megoldásokat kínál a 
legfontosabb társadalmi kihívások 
megoldására. Az állami és a közérdekű 
szolgáltatások javításának a vonatkozó 
közösségi politikákkal szoros 
együttműködésben kell történnie, különösen 
a közegészségügy, az oktatás és képzés, a 
környezetvédelem, a közlekedés és a belső 
piac kiépítése, illetve a versenypolitika 
területén.

(27) Az IKT a tudásalapú gazdaság gerince. 
A modern gazdaságokban a 
termelékenységnövekedés mintegy 
felerészben az IKT révén valósul meg, 
amely egyben sajátos megoldásokat kínál a 
legfontosabb társadalmi kihívások 
megoldására. Az állami és a közérdekű 
szolgáltatások javításának a vonatkozó 
közösségi politikákkal szoros 
együttműködésben kell történnie, különösen 
a közegészségügy, szociális ellátás és a 
speciális ellátást igénylő személyek 
gondozása, az oktatás és képzés, a 
foglalkoztatás, a környezetvédelem, a 
közlekedés és a belső piac kiépítése, illetve a 
versenypolitika területén.

Indokolás

The protection of persons with special needs and employment are included in Community 
policies concerning public sector and general welfare services.

Módosítás: 10
(28) preambulumbekezdés

(28) Ösztönözni kell az innovatív, IKT-alapú 
megoldások bevezetését és helyes 
alkalmazását, különösen a közérdekű 
szolgáltatások területén. A közösségi 
támogatás az információs társadalom 
kiépítését célzó cselekvések összehangolását 
és végrehajtását is megkönnyíti az összes 
tagállamban.

(28) Ösztönözni kell az innovatív, IKT-alapú 
megoldások bevezetését és helyes 
alkalmazását, különösen a közérdekű 
szolgáltatások területén. A közösségi 
támogatás a senkit sem kizáró információs 
társadalom kiépítését célzó cselekvések 
összehangolását és végrehajtását is 
megkönnyíti az összes tagállamban.

Indokolás

Brings the recital in line with Articles 2, 26 and 29 of this proposal.
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Módosítás: 11
1. cikk (3) bekezdés

(3) A keretprogram nem foglalja magában a 
Szerződés 166. cikkével összhangban 
végzett kutatási és technológiafejlesztési 
tevékenységeket.

(3) A keretprogram nem foglalja magában a 
Szerződés 166. cikkével összhangban 
végzett kutatási és technológiafejlesztési 
tevékenységeket, de nem is ellentétes 
azokkal.

Indokolás

Community activities in the fields of research and technological development on the one 
hand and competitiveness and innovation on the other not only should not overlap, but 
should complement and reinforce each other in order to be more effective.

Módosítás: 12
2. cikk (1) bekezdés ba) pont (új)

ba) a munkavállalók folyamatos 
képzésének és oktatásának elősegítése;

Indokolás

In a competitive and innovative economy the issue of the educational level of workers is 
vital, since they are central to such an economy.

Módosítás: 13
6. cikk (1) bekezdés e) pont

e) információcsere, terjesztés és a 
tudatosság növelése;

e) az információ, a tapasztalatok és a 
legjobb gyakorlat megosztása és terjesztése,
és a tudatosság növelése;

Indokolás

In order to promote implementation of the programme, the promotion, communication and 
sharing of information and experience and the dissemination of best practices is essential.

Módosítás: 14
10. cikk (1) bekezdés

(1) A vállalatok, a KKV-k, a vállalkozás, az 
innováció és az ipari versenyképesség 
támogatásra egy program (a továbbiakban: 

(1) A vállalatok, a KKV-k, a vállalkozás, az 
innováció, az ismeretek terjesztése és az 
ipari versenyképesség támogatására egy 
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„vállalkozási és innovációs program”) kerül 
létrehozásra.

program (a továbbiakban: „vállalkozási és 
innovációs program”) kerül létrehozásra.

Indokolás

The dissemination of knowledge plays a key role in the taking of entrepreneurial initiatives 
and promoting entrepreneurship.

Módosítás: 15
10. cikk (2) bekezdés aa) pont (új)

aa) jó minőségű munkahelyek 
megteremtése a kreatív és innovatív 
ágazatokban.

Indokolás

The programme must have a very clear and explicit objective of creating quality employment.

Módosítás: 16
10. cikk (2) bekezdés ea) pont 

ea) a munkavállalók folyamatos oktatása és 
képzése.

Indokolás

See justification for Article 2, paragraph 1, point (b a)(new).

Módosítás: 17
11a. cikk (új) 

11a. cikk
Jó minőségű munkahelyek a kreatív és 

innovatív ágazatokban
A jó minőségű munkahelyek kreatív és 
innovatív ágazatokban történő 
megteremtésére irányuló intézkedések 
körébe a következők tartozhatnak:
a) a megfelelő foglalkoztatási gyakorlatok 
ösztönzése a munkavállalók részvételével;
b) a szövetkezetek és a szociális gazdasági
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vállalkozások támogatásának ösztönzése;
c) az együttműködés és a legjobb 
gyakorlatok megosztásának támogatása a 
foglalkoztatás és a fenntartható fejlődés 
szempontjából.

Indokolás

The programme must have a very clear and explicit objective of creating quality employment. 
Particular attention needs to be paid to cooperatives and social economy enterprises.

Módosítás: 18
14. cikk a) pont 

a) a vállalkozói kedv, a vállalkozási 
képesség és kultúra ösztönzését, valamint a 
vállalkozói kockázat és sikerek egyensúlyát, 
különösen a fiatal vállalkozók tekintetében;

a) a vállalkozói kedv, a vállalkozási 
képesség és kultúra ösztönzését a 
vállalkozások munkavállalóinak körében 
minden szinten, valamint a vállalkozói 
kockázat és sikerek egyensúlyát, különösen 
a fiatal vállalkozók tekintetében;

Módosítás: 19
14. cikk ca) pont (új) 

ca) a képzés minden szintjén fontos
tevékenységi területnek tekintett vállalkozói 
kedv támogatása.

Módosítás: 20
15a. cikk (új)

15α. cikk
A munkavállalók oktatása és képzése

A munkavállalók folyamatos oktatásával és 
képzésével összefüggő tevékenységek 
körébe a következők tartozhatnak:
a) új technológiai tudás terjesztése a 
munkavállalók körében, a szakértelmük és 
képességeik javítását célzó speciális
szemináriumokon keresztül;
b) a munkavállalók rendszeres 
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időközönként történő folyamatos oktatása 
és képzése egyrészről az innovációs kultúra 
elősegítése, másrészről pedig olyan 
feltételek bevezetés érdekében, amelyek 
mellett a munkavállalók kreatív 
kezdeményezéseke és tevékenységekre
vállalkozhatnak. 

Indokolás

This new article follows on naturally from the addition of a new objective regarding the 
education and training for workers in Article 10 ‘Objectives and Fields of Action’. The 
means of achieving this objective are mentioned here.

Módosítás: 21
24. cikk da) pont (új)

da) a szűk keresztmetszetek, valamint a 
tagállamok pénzügyi politikájának és 
adózásának koordinálását célzó 
intézkedések azonosítása a KKV-k számára 
a kockázati tőkéhez való hozzáférés
megkönnyítése érdekében.

Módosítás: 22
28. cikk a) pont

a) az IKT által lehetővé tett folyamatokban, 
szolgáltatásokban és termékekben az 
innováció előmozdítása, különösen a KKV-k 
és a közszolgáltatások területén, figyelembe 
véve a szükséges tudásbeli
követelményeket;

a) az IKT által lehetővé tett folyamatokban, 
szolgáltatásokban és termékekben az 
innováció előmozdítása, különösen a KKV-k 
és a közszolgáltatások területén, figyelembe 
véve a magas szintű képzéssel szemben
támasztott szükséges követelményeket a 
széles skálájú tudás megvalósítása, 
valamint az élethosszig tartó tanulás 
gyakorlati alkalmazásának biztosítása
érdekében; 

Indokolás

A workforce which is highly specialised is better able to meet the rapidly changing 
requirements of business and can be more easily transferred to new jobs.
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Módosítás: 23
28. cikk c) pont 

c) azon lehetőségek és előnyök előmozdítása 
és a rájuk vonatkozó tudatosság növelése, 
amelyeket az IKT a polgárok és a 
vállalkozások számára jelent, valamint az 
IKT kirajzolódó fejlődési irányairól szóló 
európai szintű viták ösztönzése.

c) azon lehetőségek és előnyök előmozdítása 
és a rájuk vonatkozó tudatosság növelése, 
amelyeket az IKT a polgárok, különösen 
pedig a munkanélküliek és a speciális 
igényekkel rendelkező személyek és a 
vállalkozások számára jelent, valamint az 
IKT kirajzolódó fejlődési irányairól szóló 
európai szintű viták ösztönzése.

Indokolás

This amendment underscores the importance of using ICTs for certain vulnerable 
categories of person which we should pay more attention to.

Módosítás: 24
29. cikk c) pont

c) a közérdekű területeken és az IKT által 
lehetővé tett társadalmi részvétel érdekében 
az elektronikai szolgáltatások minőségének, 
hatékonyságának és hozzáférhetőségének
javítása, beleértve az interoperábilis 
páneurópai vagy határokon átnyúló 
közszolgáltatásokat, valamint a közös 
érdekű szolgáltatási elemek kialakítását és a 
helyes gyakorlatok cseréjét.

c) a közérdekű területeken és az IKT által 
lehetővé tett társadalmi részvétel érdekében 
az elektronikai szolgáltatások 
hozzáférhetőségének, minőségének, 
hatékonyságának és rendelkezésre állásának
javítása, beleértve az interoperábilis 
páneurópai vagy határokon átnyúló 
közszolgáltatásokat, valamint a közös 
érdekű szolgáltatási elemek kialakítását és a 
helyes gyakorlatok cseréjét.

Indokolás

The access to electronic services in areas of public interest should also be improved in order 
to avoid people being excluded from public services because they don't have access to 
electronic services.
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