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RÖVID INDOKOLÁS

1. The establishment of a Competitiveness and Innovation Framework Programme for 2007-
2013 (CIP) focussing attention on small businesses is in principle to be welcomed. The 
new programme not only brings together several other programmes but also sets out new 
priority areas.

2. As the programme only accounts for one-tenth of the total research effort, despite a 
projected investment of EUR 4 212.6 million, there is a need to ensure that promotional 
funds are predominantly of benefit to businesses and are not absorbed in administrative 
spending or organisations.

3. One of the main aims of the CIP should be to support small and medium-sized enterprises 
(SMEs) developing innovative ideas in production processes and making them 
marketable. It is this ‘transformation process’ that needs deliberate support, because many 
technically promising ideas and research projects do not result in marketable products.

4. The reporting and monitoring requirements, and statistics, should be limited to the 
absolutely essential minimum, to do justice to the aim of cutting down on bureaucracy.

5. The amalgamation of nine existing support programmes in the CIP is clearly welcome. 
This is likely to reduce the administrative effort and ease the access of small businesses to 
the European Union’s support programmes.

6. The ‘intelligent energy’ sector covers the whole range of innovation potential in the
energy field. Supporting innovation for renewable energies and energy efficiency should 
be welcomed, but they are only one part of the energy sector. In the same way, innovation 
for extraction technology, systems technology, the processing industry and all existing 
branches of the energy industry need supporting.

7. Measures to support entrepreneurship and entrepreneurial skills should be addressed not 
just to those starting up businesses but to all small businesses with growth potential.

8. The aim of strengthening the competitiveness of businesses through internationalisation or 
Europeanisation should be welcomed. SMEs deliver entrepreneurial innovation when they 
are encouraged to make greater use of the European single market’s advantages.

9. The application procedure for businesses must be simple and quick to complete, so that it 
does not cause unnecessary expense or waste time. For small businesses it should be 
possible to opt for a simple procedure, in which to begin with they need only submit an 
outline form, and on receiving a favourable decision within two months hand in all the 
other information required. Alternatively companies can send in all the information 
straight away, perhaps saving time between the application and the disbursement of 
funding. In applications by joint projects, the rule should be for participants from two 
countries to be sufficient.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris 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
(10) preambulumbekezdés

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

(10) 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

Concentration on the main conditions for funding.

Módosítás: 2
(17) preambulumbekezdés

(17) A KKV-knak szóló piacalapú közösségi 
pénzügyi eszközök kiegészítik és erősítik a 
nemzeti pénzügyi rendszereket. A közösségi 
pénzügyi eszközök ösztönözhetik a 
magánbefektetések növekedését az új 
innovatív vállalkozások létrehozásában, és 
segíthetik a nagy növekedési potenciállal 
rendelkező vállalkozásokat abban, hogy a 
bővítési fázisban a sajáttőke-hiány 
csökkenjen. Elősegíthetik továbbá a 
meglévő KKV-k hitelfinanszírozáshoz való 

(17) A KKV-knak szóló piacalapú közösségi 
pénzügyi eszközök kiegészítik és erősítik a 
nemzeti pénzügyi rendszereket. A közösségi 
pénzügyi eszközök ösztönözhetik a 
magánbefektetések növekedését az új 
innovatív vállalkozások létrehozásában, és 
segíthetik a nagy növekedési potenciállal 
rendelkező vállalkozásokat abban, hogy a 
bővítési fázisban a sajáttőke-hiány 
csökkenjen. Elősegíthetik továbbá a 
meglévő KKV-k hitelfinanszírozáshoz való 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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hozzáférését olyan tevékenységek számára, 
amelyek erősítik versenyképességüket és 
növekedési potenciáljukat.

hozzáférését olyan tevékenységek számára, 
amelyek erősítik versenyképességüket és 
növekedési potenciáljukat. Megkönnyíthetik 
a KKV-k kockázati tőkéhez való 
hozzáférését olyan tevékenységek céljára, 
amelyek a kutatási eredmények piacképes
termékké való alakítására irányulnak.
Ezért a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, 
hogy a vállalkozási és innovációs program 
finanszírozási eszközei igénybe vehetik-e a 
hetedik kutatási keretprogram 
előirányzatait, és ha igen, milyen 
mértékben.

Indokolás

In view of the large risk involved, there is a major funding gap in the field of technology 
transfer, i.e. the transformation of the results of research into marketable products. However, 
the CIP programme’s budget is insufficient to narrow this gap significantly. Accordingly the 
Commission should link up to the Seventh Research Framework programme and make it 
possible to draw on finance from this source for investment in funds operating in the field of 
technology transfer.

Módosítás: 3
(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 
értékelések hangsúlyozták, hogy a 
vállalkozást támogató európai szolgáltatások
horizontális szerepét erősíteni kell. Ez a 

(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, a technológiák és a kutatási 
eredmények 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 értékelések 
hangsúlyozták, hogy a vállalkozást támogató 
európai szolgálatok, például az európai
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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.

tájékoztatási központok (EIC-k), illetve az 
innovációközvetítő központok (IRC-k)
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, valamint 
európai közbeszerzési pályázatokon való 
részvételét érinti. Az értékelések 
hangsúlyozták még a Bizottság és a KKV-k 
közötti párbeszéd megkönnyítésének 
fontosságát. Ezzel összefüggésben 
garantálni kell a közpénzek felhasználása 
során az átláthatóságot a vállalkozásokat
támogató európai szolgálatok hatékony 
működése érdekében.

Indokolás

In the past, the EIC and IRC have shown themselves to be useful contact points for SMEs. The 
new tendering procedure for business support networks, scheduled for 2006, should draw on 
existing experience and should be used as an opportunity for administrative simplification. 
Accordingly we need to ensure that efficient operations are not hampered by disproportionate 
reporting obligations. Participation in the dissemination of recent research results, and 
support for SMEs in their access to Europe-wide public tendering procedures, should also 
form part of the networks’ activities. Both are of great importance for the innovation process 
and the expansion of a firm’s business operations.

Módosítás: 4
(20a) preambulumbekezdés (új)

(20a) A Bizottságnak kiemelt jelentőséget 
kell tulajdonítania az EU peremterületein 
működő KKV-k támogatásának. Ezért 
ösztönözni kell a vállalkozásokat és az
innovációt segítő szolgálatok és hálózatok 
támogatását a legkülső régiókban.

Indokolás

The European networks for the promotion of innovation mainly operate in large urban areas, 
spreading their benefits on a small scale. Importance should also be attached to promoting 
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these networks in the most remote regions of the EU so that SMEs can exploit any 
opportunities that present themselves.

Módosítás: 5
(30a) preambulumbekezdés (új)

(30a) Európa versenyképességének 
erősítése és egy egységes információs
társadalom létrehozása érdekében 
elsőbbséget kell adni a digitális 
technológiának, azzal a fő céllal, hogy 
csökkenjen a „digitális szakadék” a 
különböző régiók és szociális csoportok 
között.

Indokolás

As with many of the basic Lisbon policies, it is vital both for European competitiveness and 
social cohesion to bridge the digital divide between regions and social groups. No European 
citizen should be excluded from the information society.

Módosítás: 6
(42a) preambulumbekezdés (új)

(42a) A jövőben növekedni fog a tiszta 
technológiák és a megújuló 
energiaforrások iránti igény. Az EU 
iparának e tevékenységek terén világvezető 
pozíció elérését kell célul kitűznie. Azok a 
vállalkozások, amelyek hamarabb 
alkalmazkodnak a szigorúbb 
környezetvédelmi normákhoz, döntő előnyt 
élvezhetnek.

Indokolás

The development of clean technologies and renewable sources of energy should be a prime 
EU objective since it is these that will give European enterprises a significant competitive 
edge in the future.
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Módosítás: 7
1. cikk (2) bekezdés

2. A keretprogram hozzájárul a Közösség, 
mint fejlett tudásalapú társadalom, 
versenyképességi és innovációs 
kapacitásához, amely kiegyensúlyozott 
gazdasági növekedésen alapuló 
fenntartható fejlődéssel, valamint a 
környezet minőségének magas szintű
védelmén és javításán nyugvó, rendkívül 
versenyképes szociális piacgazdasággal 
rendelkezik.

2. A keretprogram hozzájárul a Közösség, 
mint fejlett tudásalapú társadalom,
versenyképességi és innovációs 
kapacitásához, amely egy rendkívül 
versenyképes szociális piacgazdaság 
keretén belül kiegyensúlyozott gazdasági 
növekedést ér el, és ily módon magas szintű
szociális védelmet és környezetvédelmi 
normákat garantál. Ennek megfelelően 
kiemelt hangsúlyt fektet a KKV-k 
támogatására, valamint a kutatási 
eredmények innovatív felhasználására.

Indokolás

Simplification and clarification of wording.

Módosítás: 8
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, kifejezetten támogatja
azonban a kutatási és fejlesztési 
eredmények innovatív vállalkozói 
alkalmazását.

Indokolás

The application of research and development results in entrepreneurial production processes 
and marketable products is crucial when exploiting the innovation potential.

Módosítás: 9
4. cikk d) pont

d) más harmadik országok, amennyiben 
megállapodások ezt lehetővé teszik.

törölve
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Indokolás

Extending the programme to cover the whole world is beyond the financial scope of the 
programme and will mean that urgent tasks cannot be tackled properly.

Módosítás: 10
5. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben említett éves 
munkaprogramok több mint 1 millió eurós 
költségvetési bontást érintő módosításait a
46. cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(2) Az (1) bekezdésben említett éves 
munkaprogramok több mint 1 millió eurós 
költségvetési ráfordítást érintő módosításai
csak az Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően léphetnek hatályba.

Indokolás

In this way major programme and budget changes will be subject to public scrutiny.

Módosítás: 11
6. cikk (1) bekezdés b) pont

b) a különböző érdekeltek hálózatainak a 
kiépítése;

b) a különböző érdekeltek hálózatainak a 
kiépítése; különös tekintettel az Európai 
Unió európai tájékoztatási központjainak 
hálózatára;

Indokolás

The Euro Info Centre network already has experience in this field and so can also provide 
assistance for small businesses.

Módosítás: 12
6. cikk (1) bekezdés d) pont

d) politikai elemzések, fejlesztés és 
koordináció a részt vevő országokkal;

törölve

Indokolás

Concentrating funding on the essential tasks means reducing the number of applicants.

Módosítás: 13
6. cikk (1) bekezdés f) pont
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f) a tagállamok és régiók együttes 
cselekvéseinek a támogatása;

f) a KKV-k közötti együttműködés kedvező 
feltételeinek megteremtése;

Indokolás

Concentration of funding for SMEs and desirable environment to develop innovative SMEs' 
activities.

Módosítás: 14
6. cikk (1) bekezdés h) pont

h) a nemzeti és regionális szintű hatóságok 
közötti twinning.

h) nemzeti és regionális szintű 
együttműködés a kis- és 
középvállalkozásokat képviselő nem 
kormányzati intézmények, illetve azok 
társulásai között.

Indokolás

The promotion of innovation in businesses should take priority and so it makes better sense to 
support institutions close to the businesses than just to promote twinning between authorities.

Módosítás: 15
8. cikk (5) bekezdés

(5) A keretprogram és annak egyedi 
programja közbenső és végleges 
értékelésének főbb eredményeit a Bizottság 
továbbítja az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának.

(5) A keretprogram és annak egyedi 
programjai éves végrehajtási jelentését, 
valamint közbenső és végleges 
értékelésének főbb eredményeit a Bizottság 
továbbítja az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának.

Indokolás

In order to decide yearly the necessary funding and budgetary conditions, the EP as budget 
authority should be informed regularly about the state of play of implementation.

Módosítás: 16
I. Cím 9a. cikk (új)
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9a. cikk
Kérelmezési eljárás

1. Az Európai Bizottság egyszerű és 
bürokráciamentes kérelmezési eljárást 
alakít ki, amely lehetővé teszi a résztvevők 
számára, hogy egy első, rövid 
szabványosított kérelemben 
megvizsgáltathassák a projekt 
támogathatóságát, még mielőtt be kellene 
nyújtani a kérelmezéshez szükséges 
részletes dokumentumokat.
2. Az egyszerűsített eljárás során a 
Bizottságnak a véleményezésre az 
egyszerűsített kérelem beérkezésétől a 
döntésig két hónap áll rendelkezésére.
3. Azokat a résztvevőket, akik rögtön az 
összes dokumentumot benyújtják, nem 
lehet az egyszerűsített kérelmezési
eljáráshoz utasítani.
4. A Bizottság az egyszerűsített kérelmezési
eljárás keretén belül további kéthónapos 
időszakot engedélyez annak lehetővé tétele 
érdekében, hogy a KKV-k kiterjedt
bürokrácia nélkül vehessenek részt az 
Európai Unió támogatást nyújtó 
programjaiban.
5. Ez az eljárási mód a keretprogram összes 
részprogramja esetében érvényes.

Indokolás

The application procedure for businesses must be simply designed, to avoid creating undue 
hurdles that might discourage the use of innovation funding. A simplified procedure makes 
special sense for small businesses as unnecessary further work is avoided if project funding is 
turned down.

Módosítás: 17
10. cikk (2) bekezdés b) pont

b) a KKV-k közötti együttműködés kedvező 
feltételeinek megteremtése;

b) a KKV-k közötti együttműködés kedvező 
feltételeinek megteremtése, nemzeti, és 
különösképpen határokon átnyúló szinten;
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Indokolás

Cross-border cooperation between SMEs needs stepping up. Both national cooperation as 
well as cross-border cooperation are equally important for the promotion of entrepreneurship 
and innovation.

Módosítás: 18
10. cikk (2) bekezdés d) pont

d) vállalkozói és innovációs kultúra; d) a vállalkozói szellem és a vállalkozói 
képességek támogatása;

Indokolás

Entrepreneurship and entrepreneurial skills are essential to create innovation in industry.

Módosítás: 19
10. cikk (2) bekezdés e) pont

e) a vállalkozáshoz és az innovációhoz 
kapcsolódó gazdasági és igazgatási reform.

e) a bürokratikus akadályok felszámolása
és a megfelelő keretfeltételek megteremtése.

Indokolás

Concentration on the entrepreneurial part of the programme.

Módosítás: 20
11. cikk, bevezető rész

A KKV-k beindításához és növekedéséhez 
szükséges finanszírozáshoz és az innovációs 
tevékenységekbe – beleértve az 
ökoinnovációt is – történő befektetések 
finanszírozásához való hozzáféréssel 
kapcsolatos cselekvések magukban 
foglalhatják a következőket:

A KKV-k beindításához és növekedéséhez 
szükséges finanszírozáshoz és az innovációs 
tevékenységekbe – beleértve az 
ökoinnovációt is – történő befektetések, 
valamint az üzleti tevékenységek 
nemzetközi kiterjesztésének
finanszírozásához való hozzáféréssel 
kapcsolatos cselekvések magukban 
foglalhatják a következőket:

Indokolás

Promoting the internationalisation of SMEs should also be an explicit objective of the 
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financial instruments. In practice, the difficulties involved in cross-border investment projects 
are often exacerbated because specific additional risks arising from the SMEs’ foreign 
activity cannot be shared. The internationalisation of SMEs is clearly a task for the EU if ever 
there was one, given its cross-border nature, and should therefore be promoted not only by 
advisory services but also financially.

Módosítás: 21
12. cikk ba) pont (új)

ba) az innovatív KKV-k együttműködésének 
erősítése szerte Európában az innovációt és 
csúcstechnológiát előmozdító, egymással 
együttműködő kutatási intézmények 
létrehozása érdekében;

Indokolás

Research is one of the foundations on which efforts to boost innovation should be based. 
SMEs in similar sectors could cooperate through cost-sharing to finance effectively the 
innovation of research establishments to provide them with a continuous input of new, 
innovative ideas.

Módosítás: 22
12. cikk c) pont

c) a nemzetközi üzleti együttműködés 
előmozdítása és megkönnyítését.

c) a határokon átnyúló üzleti 
együttműködés előmozdítását és 
megkönnyítését az európai egységes piacon 
belül, valamint harmadik országok 
vállalkozásaival, a kereskedelmi és 
befektetési kapcsolatok elmélyítése 
érdekében.

Indokolás

Internationalising or Europeanising entrepreneurial activity will encourage competitiveness.

Módosítás: 23
13. cikk d) pont

d) a transznacionális ismeret- és 
technológiaátadásra, valamint a szellemi és 

d) a transznacionális ismeret- és 
technológiaátadásra, az EU területén 
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ipari tulajdonjogok kezelésére vonatkozó 
szolgáltatások támogatását;

működő KKV-k közötti innovatív ötletek 
elterjesztésére vonatkozó, valamint a 
szellemi és ipari tulajdonjogok védelme 
érdekében megfelelő garanciákat nyújtó
szolgáltatások támogatását;

Indokolás

Given that there have already been delays in establishing a Community patent, leaving 
European enterprises, and particularly SMEs, unprotected, the dissemination and transfer of 
knowledge and innovative ideas should be accompanied by appropriate measures to 
safeguard intellectual and industrial property rights.

Módosítás: 24
14. cikk c) pont

c) a politikák kidolgozása és a szereplők –
beleértve a nemzeti és regionális 
programvezetőket is – közötti 
együttműködés támogatását.

c) a politikák kidolgozása és a szereplők 
közötti együttműködés támogatását.

Indokolás

The support should go not to advisory companies or consultancies but to innovation-oriented 
businesses.

Módosítás: 25
14. cikk ca) pont (új)

ca) az emberi erőforrások KKV-k és 
kutatóintézetek közötti mobilitásának 
előmozdítása a véleménycsere és a bevált 
gyakorlatok cseréje céljából.

Indokolás

A better combination of entrepreneurship and innovation culture calls for greater and 
improved interaction between research and industry. This can be taken further by promoting 
contacts between scientists and entrepreneurs in order to exchange views and practices.
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Módosítás: 26
15. cikk

15. cikk törölve
A vállalkozással és az innovációval 
kapcsolatos gazdasági és igazgatási reform
A vállalkozással és az innovációval 
kapcsolatos gazdasági és igazgatási 
reformot érintő cselekvések magukban 
foglalhatják a következőket:
a) az adatgyűjtést, a teljesítményelemzést és 
monitoringot, valamint a politika 
kidolgozását és koordinálását;
b) az ipari és szolgáltatási ágazathoz 
kapcsolódó versenyképességi stratégiák 
meghatározásához és támogatáshoz való 
hozzájárulást;
c) a kölcsönös kiválósági tanulás 
támogatását a nemzeti és regionális 
igazgatásban.

Indokolás

Supporting economic and administrative reform is a national task and therefore comes under 
the subsidiarity rule.

Módosítás: 27
16. cikk (1) bekezdés

(1) A közösségi pénzügyi eszközöket azzal a 
céllal kell működtetni, hogy megkönnyítsék 
a KKV-k számára azok életciklusa bizonyos 
szakaszaiban - alapításuk, elindításuk, 
bővítésük, valamint az átadás során - a 
finanszírozáshoz való hozzáférést. A KKV-k 
által az olyan tevékenységekbe, mint a 
technológiafejlesztés, az innováció és a 
technológiaátadás történő befektetések a 
pénzügyi eszközök alkalmazási körébe 
tartoznak.

(1) A közösségi pénzügyi eszközöket azzal a 
céllal kell működtetni, hogy megkönnyítsék 
a KKV-k számára azok életciklusa bizonyos 
szakaszaiban - alapításuk, elindításuk, 
bővítésük, valamint az átadás során - a 
finanszírozáshoz való hozzáférést. A KKV-k 
által az olyan tevékenységekbe, mint a 
technológiafejlesztés, az innováció és a 
technológiaátadás, valamint az üzleti 
tevékenység országhatárokon átnyúló
kibővítésébe történő befektetések a pénzügyi 
eszközök alkalmazási körébe tartoznak.
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Indokolás

The competitiveness and innovative effort of businesses in the European single market needs 
strengthening.

Módosítás: 28
17. cikk (2) bekezdés (2) albekezdés

Az első rész, a GIF 1 a korai beruházásokat 
(alapítás előtti, beindítás) foglalja magában. 
Ennek célja a szakosodott kockázatitőke-
alapokba, úgymint a korai stádiumban 
történő, a regionálisan működő, illetve a 
meghatározott ágazatokat, technológiákat 
vagy K+F-et célzó alapokba és az 
inkubátorházakhoz kapcsolódó alapokba 
történő befektetések, amelyek cserébe a 
KKV-k számára tőkét biztosítanak. Az 
„üzleti angyalok” által támogatott alapokban 
és beruházási eszközökben is részt vehet 
társfinanszírozóként.

Az első rész, a GIF 1 a korai beruházásokat 
(alapítás előtti, beindítás) foglalja magában. 
Ennek célja a szakosodott kockázatitőke-
alapokba, úgymint a korai stádiumban 
történő, a regionálisan működő, illetve a 
meghatározott ágazatokat, technológiákat 
vagy K+F-et célzó alapokba és az 
inkubátorházakhoz kapcsolódó alapokba 
történő befektetések, amelyek cserébe a 
KKV-k számára tőkét biztosítanak. A GIF 1 
befektethet alapítótőke-alapokba, 
kezdőtőkealapokba, és 
technológiatranszfert előmozdító alapokba, 
amelyeket kizárólag vagy túlnyomórészt 
kormányok és/vagy (támogató) 
közintézmények finanszíroznak, vagy 
amelyek elsőbbségi elbánásban részesítik a 
magánbefektetőket az állami befektetőkkel 
szemben, amennyiben ezeket az 
alapokat/programokat piacgazdasági 
szempontok szerint igazgatják. Az „üzleti 
angyalok” által támogatott alapokban és 
beruházási eszközökben, valamint a 
technológiatranszfer területén végzett 
kísérleti projektekben is részt vehet 
társfinanszírozóként.

Indokolás

Die ETF-Startkapitalfazilität, die der GIF 1 im Rahmen des Mehrjahresprogramms 
vorausging, wurde in den letzten Jahren sehr selten in Anspruch genommen, da es an privaten 
Kapitalgebern fehlte, die bereit waren, den erforderlichen Anteil von 50% des in den 
betreffenden Fonds investierten Kapitals zu übernehmen. Um das Funktionieren der GIF 1 zu 
gewährleisten, sollte sie für öffentliche Kapitalgeber geöffnet werden.

Die GIF 1 sollte auch im Bereich des Technologietransfers eingesetzt und ihr Schwerpunkt 
auf Pilotprojekte gelegt werden, da die Finanzierungslücke in diesem Bereich nicht mit 
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Mitteln aus dem Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation geschlossen 
werden kann.

Módosítás: 29
18. cikk (2) bekezdés (2) albekezdés

Az első rész: (a) hitelfinanszírozás 
kölcsönökön vagy lízingen keresztül, 
amelynek feladata, hogy KKV-knek a 
tudásalapú tevékenységekhez – úgymint a 
technológiai fejlesztéshez, az innovációhoz 
és a technológiaátadáshoz – kapcsolódó 
ismert kockázat és a megfelelő garancia 
hiánya miatti, a finanszírozáshoz való 
hozzáféréssel kapcsolatos különleges 
nehézségeit csökkentse.

Az első rész: (a) hitelfinanszírozás 
kölcsönökön vagy lízingen keresztül, 
amelynek feladata, hogy KKV-knek a 
tudásalapú tevékenységekhez – úgymint a 
technológiai fejlesztéshez, az innovációhoz 
és a technológiaátadáshoz, vagy az üzleti 
tevékenység országhatárokon átnyúló 
kibővítéséhez – kapcsolódó ismert kockázat 
és a megfelelő garancia hiánya miatti, a 
finanszírozáshoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos különleges nehézségeit 
csökkentse.

Indokolás

Insbesondere KMUs stehen vor Finanzierungsschwierigkeiten bei Ausweitung ihrer 
Geschäftstätigkeiten in Nachbarländer, da die Finanzinstitute höhere Risiken einschätzen 
oder unzureichende Informationen über das Investitionsgebiet vorliegen haben.

Módosítás: 30
20. cikk (2) bekezdés, bevezető rész

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
pénzügyi támogatást a hálózati partnereknek 
lehet nyújtani, különösen a következők 
biztosítása érdekében:

(2) A meglévő, vállalkozásokat támogató
európai hálózatok – különösen az európai 
tájékoztatási központok (EIC-k) és az 
innovációközvetítő központok (IRC-k) –
kiépített piaci és szakismeretére építve a 
vállalkozásközeli tanácsadó irodákat fel 
kell hívni arra, hogy szorosan működjenek 
együtt és biztosítsák az (1) bekezdésben
megnevezett szolgáltatásokat a 
vállalkozásoknak, különösen a KKV-knek. 
A pénzügyi támogatást a hálózati 
partnereknek lehet nyújtani, különösen a 
következők biztosítása érdekében:

Indokolás

The existing experience of EICs and IRCs should be put to use.
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Módosítás: 31
20. cikk (2) bekezdés a) pont

a) az információra, a visszacsatolásra és a 
vállalkozások együttműködésére vonatkozó 
szolgáltatások;

a) az információra, a támogatásra, a 
visszacsatolásra és a vállalkozások 
együttműködésére vonatkozó (például az 
európai tájékoztatási központok (EIC-k)
által nyújtott) szolgáltatások, melyek 
elősegítik a KKV-k irányításának 
professzionálisabb alapokra való 
helyezését;

Indokolás

In the light of Basel II, new rating procedures and the need for closer cooperation between 
business and the capital market, it is necessary for the management, business strategy and 
business presentation of SMEs to be placed on a more professional basis in order to improve 
access to funds. The existing experience of EICs and IRCs should be put to use.

Módosítás: 32
20. cikk (2) bekezdés b) pont

b) az innovációra, a technológia- és 
ismeretátadásra vonatkozó szolgáltatások;

b) az innováció-, a technológia- és 
ismeretátadásra, valamint a kutatási 
eredmények átadására vonatkozó (például 
az innovációközvetítő központok (IRC-k)
által nyújtott) szolgáltatások;

Indokolás

Knowledge of recent research results is of key importance for a business’s own innovation 
process. The network partners should participate in the dissemination and utilisation of the 
results of research. The existing experience of EICs and IRCs should be put to use. 

Módosítás: 33
20. cikk (2) bekezdés c) pont

c) a KTF közösségi keretprogramban való 
KKV-részvétel bátorítására vonatkozó 
szolgáltatások.

c) a KTF közösségi keretprogramban való 
KKV-részvétel bátorítására vonatkozó, 
valamint a KKV-knek az európai 
közbeszerzési eljárásokhoz való 
hozzáférését segítő szolgáltatások.
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Indokolás

Participation in public tendering procedures enables SMEs to extend their business activities. 

Módosítás: 34
20. cikk (2) bekezdés ca) pont (új)

ca) a KKV-k csúcstechnológiák 
alkalmazásával kapcsolatos tényleges 
igényeinek valóságosan megfelelő 
szaktudás;

Indokolás

Taking innovative action often requires specialised information and knowledge which SMEs 
have difficulty accessing owing to their limited resources and lack of specialist personnel. The 
contribution of the European networks could be very important in this area.

Módosítás: 35
20. cikk (2) bekezdés cb) pont (új)

cb) a technológiáknak és új ötleteknek a 
tudomány és kutatás területéről a KKV-k 
felé való továbbításával kapcsolatos 
szolgáltatások.

Indokolás

The promotion of innovative ideas from the scientific field to industry will give a greater 
impulse to innovative measures. Owing to their limited opportunities for obtaining 
information, SMEs in particular should be encouraged through the European networks to 
come into contact with new, innovative ideas in the fields of research and technology which 
they will subsequently implemement.
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Módosítás: 36
20. cikk (3) bekezdés

(3) A Bizottság a hálózati partnereket a (2) 
bekezdés a), b) és c) pontjában említett 
különböző szolgáltatásokkal kapcsolatos 
ajánlattételi felhívások útján választja ki. 
Ezeket követően a Bizottság a kiválasztott 
partnerekkel partnerségi keretmegállapodást 
köthet, amely a felajánlott tevékenységek 
típusát, a támogatások odaítélésére 
vonatkozó eljárását és mindkét fél általános 
jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A 
partnerségi keretmegállapodás a program 
egész időtartamára érvényes lehet.

(3) A Bizottság a hálózati partnereket a (2) 
bekezdés a), b) és c) pontjában említett 
különböző szolgáltatásokkal kapcsolatos 
ajánlattételi felhívások útján választja ki. 
Ennek során különös fontosságot kell 
tulajdonítania a pályázóknak a 
vállalkozásokat, különösen a KKV-ket 
támogató, az üzleti tevékenységük
országhatárokon átnyúló kibővítésének 
területére vonatkozó szolgáltatások 
megtervezésével és kivitelezésével 
kapcsolatos tapasztalatára. Ezeket követően 
a Bizottság a kiválasztott partnerekkel 
partnerségi keretmegállapodást köthet, 
amely a felajánlott tevékenységek típusát, a 
támogatások odaítélésére vonatkozó 
eljárását és mindkét fél általános jogait és 
kötelezettségeit tartalmazza. A partnerségi 
keretmegállapodás a program egész 
időtartamára érvényes lehet.

Indokolás

The existing experience of EICs and IRCs should be put to use.

Módosítás: 37
21. cikk (2) bekezdés, bevezető rész

(2) Az együttműködő programok valamely 
csoportja akkor jogosult a közösségi 
támogatásra, ha:

(2) Több program közös végrehajtása akkor 
jogosult a közösségi támogatásra, ha:

Indokolás

Simpler and clearer wording.

Módosítás: 38
21. cikk (2) bekezdés b) pont

b) magukban foglalnak legalább három 
résztvevő országot, és

b) legalább két részt vevő országból való 
résztvevőket foglalnak magukban, és
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Indokolás

A minimum of two participating countries is sufficient to bring about the desired effect.

Módosítás: 39
21. cikk (3) bekezdés

(3) A közösségi ajánlattételi felhívásokat 
követően az együttműködő programok 
alkalmas csoportját támogatásra ki lehet 
választani.

(3) Az együttműködő programok alkalmas 
csoportjait ki lehet választani támogatásra.

Indokolás

Simpler wording.

Módosítás: 40
21. cikk (4) bekezdés

(4) Az együttműködő programok 
kiválasztott csoportjai számára támogatást 
lehet nyújtani azzal a céllal, hogy az egész 
csoportnak vagy a csoport egy vagy több 
egyedi cselekvésének hozzáadott értéket 
biztosítsanak, szinergiát teremtsenek az 
együttműködő programok között vagy 
biztosítsák a kritikus tömeget.

(4) Az együttműködő programok 
kiválasztott csoportjai számára támogatást 
lehet nyújtani azzal a céllal, hogy az egész 
csoportnak vagy a csoport egy vagy több 
egyedi cselekvésének hozzáadott értéket 
biztosítsanak, szinergiát teremtsenek az 
együttműködő programok között, vagy 
biztosítsák a kritikus tömeget. Ennek 
érzékelhető hozzáadott értéket kell 
teremtenie az európai innovációs térség 
számára.

Indokolás

This should entail discernible added value for the European area of innovation.

Módosítás: 41
23. cikk, cím

A nemzeti és regionális szintű hatóságok
közötti twinning

A nemzeti és regionális szintű 
gazdaságközeli szervezetek közötti twinning
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Indokolás

Ziel ist die Förderung der Innovationen im unternehmerischen Bereich, daher sollten die 
Mittel hierauf beschränkt sein. Die Zusammenarbeit von Unternehmen sowie deren 
Organisationen kann dies unterstützen.

Módosítás: 42
23. cikk (1) bekezdés

(1) A célirányos igazgatási együttműködés 
érdekében a twinninget a nemzeti 
kapcsolattartó pontokhoz benyújtandó 
ajánlattételekre vonatkozó felhívások útján 
lehet létrehozni. Ezek a pontok az illetékes 
nemzeti vagy regionális hatóságok
beleegyezésével meghatározhatnak egy 
vezető szakértőt vagy szakértői csoportot.

(1) A célirányos igazgatási együttműködés 
érdekében a gazdaságközeli szervezetek 
közötti twinninget a nemzeti kapcsolattartó 
pontokhoz benyújtandó ajánlattételekre 
vonatkozó felhívások útján lehet létrehozni. 
Ezek a pontok az illetékes nemzeti vagy 
regionális hatóságok beleegyezésével 
meghatározhatnak egy vezető szakértőt vagy 
szakértői csoportot.

Indokolás

Ziel ist die Förderung der Innovationen im unternehmerischen Bereich, daher sollten die 
Mittel hierauf beschränkt sein. Die Zusammenarbeit von Unternehmen sowie deren 
Organisationen kann dies unterstützen.

Módosítás: 43
23. cikk (2) bekezdés

(2) A Bizottság a vezető szakértő vagy a 
szakértői csoportok által elkészített 
munkatervet felülvizsgálja, és a támogatást 
odaítélheti a hatóságoknak.

(2) A Bizottság a vezető szakértő vagy a 
szakértői csoportok által elkészített 
munkatervet felülvizsgálja, és a támogatást 
odaítélheti a részt vevő szervezeteknek.

Indokolás

The aim is to support innovation in the entrepreneurial field, so funding should be confined to 
that. Cooperation between businesses and their organisations is likely to support this aim.

Módosítás: 44
23. cikk (3) bekezdés

(3) A twinninget kísérhetik a Bizottság 
központi támogatási szolgálatai.

törölve
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Indokolás

The aim is to support innovation in the entrepreneurial field, so funding should be confined to 
that. Cooperation between businesses and their organisations is likely to support this aim.

Módosítás: 45
24. cikk, bevezető rész

A Bizottság a következőket végzi: (1) A Bizottság a következőket végzi
rendszeresen:

Indokolás

This will ensure that the programme is monitored and there is regular information on its 
implementation and impact.

Módosítás: 46
24. cikk ba) pont (új)

ba) a vállalkozásokat és az innovációt 
támogató szolgálatok munkájának 
mennyiségi célok elfogadását és kapcsolódó 
jelentések rendszeres készítését magában 
foglaló értékelése;

Indokolás

The evaluation of the work of the SME support networks is important. It can be carried out by 
adopting quantitative targets which may be compared with the support services for these 
networks hitherto. These targets could be accompanied by a report evaluating the work of the 
networks and added value.

Módosítás: 47
24. cikk (1a) bekezdés (új)

Az eredményeket nyilvánosságra hozzák.

Indokolás

This will ensure that the programme is monitored and there is regular information on its 
implementation and impact.
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Módosítás: 48
25. cikk

A munkaprogram részletesen tartalmazza a 
célkitűzéseket, a prioritásokat és a működési 
ütemterveket, valamint a 16–23. cikkben 
említett intézkedések részvételi, kiválasztási 
és értékelési feltételeit.

A munkaprogram részletesen tartalmazza a 
célkitűzéseket, a prioritásokat és a működési 
ütemterveket, valamint a 16–23. cikkben 
említett intézkedések részvételi, kiválasztási 
és értékelési feltételeit. A prioritásokat és 
célokat úgy kell meghatározni, hogy az 
biztosítsa a jövőbeli fejleményekhez és az új 
prioritásokhoz való alkalmazkodás 
lehetőségét. A szabályokat és kritériumokat 
az érdekelt felekkel közösen kell kidolgozni, 
és azoknak minden érintett számára 
átláthatónak, világosnak és érthetőnek kell 
lenniük.

Indokolás

Only a flexible programme can ensure optimum use of the budget over the relatively long 
(seven-year) period. It must remain possible to re-allocate the financial instruments to other 
purposes in the light of new developments. Accordingly the criteria must be comprehensible 
and transparent for all interested parties and participants. This will facilitate the submission 
of good quality applications with a chance of success, and enhance the take-up of the 
instrument in question.

Módosítás: 49
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 és a 
vállalkozások számára jelent, az új 
technológiákkal szembeni bizalom és 
nyitottság erősítése, valamint az IKT 
kirajzolódó fejlődési irányairól szóló európai 
szintű viták ösztönzése.

Indokolás

The objective of awareness-raising campaigns and other projects in the ICT programme 
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should be to promote an open attitude on the part of citizens towards technological 
innovations. The use of new and promising procedures is often hampered by an unwarranted 
reluctance and apprehensiveness. 

Módosítás: 50
28. cikk ca) és cb) pont (új)

ca) a bürokrácia csökkentése korszerű 
elektronikus szolgáltatások által;

cb) a KKV-k olyan új, elektronikus 
kereskedelmen alapuló működési modell
alkalmazására való ösztönzésének erősítése, 
amely biztonságos elektronikus tranzakciók 
lebonyolítására alkalmas megfelelő 
infrastruktúrával is rendelkezik.

Indokolás

Less red tape will make procedures significantly easier for SMEs. At the same time, e-
commerce is crucial to the viability of European SMEs. However, it is essential to lay down 
high security standards for e-commerce to gain the confidence of European citizens.

Módosítás: 51
30. cikk

Az IKT-politikát támogató programot 
projektekkel, a legjobb gyakorlatra 
vonatkozó cselekvésekkel és tematikus 
hálózatokkal lehet végrehajtani, beleértve a 
páneurópai dimenziójú innovatív 
közszolgáltatások széles körű kipróbálására 
és demonstrációjára vonatkozó 
cselekvéseket.

Az IKT-politikát támogató programot 
projektekkel, a legjobb gyakorlatra 
vonatkozó cselekvésekkel és tematikus 
hálózatokkal lehet végrehajtani, beleértve a 
páneurópai dimenziójú innovatív 
közszolgáltatások széles körű kipróbálására 
és demonstrációjára vonatkozó 
cselekvéseket. Az egész Európára kiterjedő 
közbeszerzési eljárások és a KKV-kat 
figyelembe vevő odaítélési kritériumok 
lehetővé teszik a KKV-k számára a közös 
érdekű projektekben való részvételt.
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A projektek, a legjobb gyakorlatra 
vonatkozó cselekvések és a tematikus 
hálózatok célja az innovatív IKT-alapú 
megoldások terjesztésének és legjobb 
használatának ösztönzése, különösen a 
közérdekű szolgáltatások esetében. A 
közösségi támogatás célja továbbá, hogy 
előmozdítsa a tagállamokban az információs 
társadalom kialakítására vonatkozó 
cselekvések koordinációját és végrehajtását.

A projektek, a legjobb gyakorlatra 
vonatkozó cselekvések és a tematikus 
hálózatok célja az innovatív IKT-alapú 
megoldások terjesztésének és legjobb 
használatának ösztönzése, különösen a 
közérdekű szolgáltatások esetében. 
Következésképpen biztosítani kell, hogy az 
IKT-szolgáltatások alkalmazása valóban 
hozzájáruljon a közigazgatási struktúrák és 
eljárások egyszerűsítéséhez és 
hatékonyságának javításához. A közösségi 
támogatás célja továbbá, hogy előmozdítsa a 
tagállamokban az információs társadalom 
kialakítására vonatkozó cselekvések 
koordinációját és végrehajtását.

Indokolás

Participation in public tendering procedures will permit SMEs to expand their business 
activities. Accordingly the tendering criteria must be such that SMEs are not de facto 
excluded by inappropriately-sized lots or excessive requirements for official certificates. As 
part of the competitiveness programme, the ICT provisions should also target small and 
medium-sized businesses.

Services such as those in the field of eGovernment or eHealth must not merely reproduce the 
existing administrative and communication processes in electronic form, but must 
demonstrably contribute to simplifying, speeding up and increasing the efficiency of these 
processes.

Módosítás: 52
31. cikk (2) bekezdés (2) albekezdés

A Közösség támogatást nyújthat az 1. cikk 
a) pontjában említett projektek 
költségvetésére, azok összköltsége 
maximum 50 %-ának megfelelő összegig. A 
közszektorbeli szervek a kiegészítő 
költségek 100 %-a alapján kaphatnak 
térítést.

A Közösség támogatást nyújthat az 1. cikk 
a) pontjában említett projektek 
költségvetésére, azok összköltsége 
maximum 50 %-ának megfelelő összegig.

Indokolás

Giving all grants a ceiling of 50 % will encourage correct implementation of the programme, 
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out of self-interest. 100 % grants create incentives to misuse public funds. Placing public-
sector bodies at an advantage is a breach of the European Union’s competition rules.

Módosítás: 53
31. cikk (3) bekezdés (2) albekezdés

Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
intézkedésekre vonatkozó közösségi 
hozzájárulás a cselekvés egyedi 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges vagy 
annak megfelelő közvetlen költségekre
korlátozódik.

Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
intézkedésekre vonatkozó közösségi 
hozzájárulás a cselekvés egyedi 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges vagy 
annak megfelelő közvetlen költségek 50%-
ára korlátozódik.

Indokolás

Giving all grants a ceiling of 50 % will encourage correct implementation of the programme, 
out of self-interest (see justification to Amendment 34).

Módosítás: 54
31. cikk (4) bekezdés (2) albekezdés

A tematikus tevékenységekre vonatkozó 
támogatást a hálózat koordinálásának és 
megvalósításának támogatható, kiegészítő 
költségeire nyújtják. A közösségi részvétel 
ezen intézkedések támogatható, kiegészítő 
költségeit fedezheti.

A tematikus tevékenységekre vonatkozó 
támogatást a hálózat koordinálása és 
megvalósítása támogatható, kiegészítő 
költségeinek legfeljebb 50%-át kitevő 
juttatások képezik. A közösségi részvétel 
ezen intézkedések támogatható, kiegészítő 
költségeit fedezheti.

Indokolás

Giving all grants a ceiling of 50 % will encourage correct implementation of the programme, 
out of self-interest (see justification to Amendment 34).

Módosítás: 55
33. cikk b) pont

b) szakértők – beleértve a közintézmények 
és az érdekelt felek munkatársait is – ülései, 
konferenciák és más rendezvények 
szervezését;

b) közintézmények szakértőinek és KKV-k, 
illetve más érdekelt felek képviselőinek 
ülései, konferenciák és más rendezvények 
szervezését;
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Indokolás

Only the active involvement of SMEs is likely to ensure that measures in the ICT domain are 
designed in a business-friendly way.

Módosítás: 56
36. cikk

A munkaprogram részletesen tartalmazza a 
célkitűzéseket, a prioritásokat és azok 
végrehajtásra vonatkozó intézkedéseket, a 
működési ütemterveket, valamint a 26. 
cikkben meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban a végrehajtási intézkedések 
kiválasztására és értékelésére vonatkozó 
kritériumokat.

A munkaprogram részletesen tartalmazza a 
célkitűzéseket, a prioritásokat és azok 
végrehajtásra vonatkozó intézkedéseket, a 
működési ütemterveket, valamint a 26. 
cikkben meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban a végrehajtási intézkedések 
kiválasztására és értékelésére vonatkozó 
kritériumokat. A célkitűzéseket és 
prioritásokat úgy kell meghatározni, hogy 
az biztosítsa a jövőbeli fejleményekhez és az 
új prioritásokhoz való alkalmazkodás 
lehetőségét. A szabályokat és kritériumokat 
az érdekelt felekkel közösen kell kidolgozni, 
és azoknak minden érintett számára 
átláthatónak, világosnak és érthetőnek kell 
lenniük.

Indokolás

Making the best possible use of the budget funds over the relatively long period of seven years 
can be ensured only by giving the programme a flexible shape. It must remain possible to 
reallocate the financial instruments to other purposes in the event of new developments. At the 
same time the criteria must be realistic and transparent to all interested parties and 
participants. This will facilitate effective and successful applications for, and subsequent use 
of, the instrument concerned. 

Módosítás: 57
III. fejezet, cím

Az „Intelligens energia – Európa” program Az „Intelligens energia” program
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Indokolás

As this is a European framework programme there is no need to add the word ‘Europe’.

Módosítás: 58
37. cikk (2) bekezdés b) pont

b) az új és a megújuló energiaforrások 
előmozdítása és az energiadiverzifikáció 
támogatása;

b) az új és a megújuló energiaforrások 
előmozdítása és az energiadiverzifikáció 
támogatása, a meglévő tiszta 
energiaforrások megtartása mellett;

Indokolás

Diversifying energy supplies reduces dependence on a single energy source. But when 
choosing the individual components of the energy mix, we should also take account of the 
energy sources that are already helping to attain the Kyoto targets and safeguarding energy 
supplies in the event of a shortfall in renewable energy sources.

Módosítás: 59
38. cikk b) pont

b) a tagállamokban az energiahatékonyság, a 
megújuló energiaforrások és az 
energiadiverzifikáció területén az új és a 
leghatékonyabb technológiákba való 
befektetés fellendítése, beleértve a 
közlekedési ágazatot is, az innovatív 
technológiák sikeres demonstrációja és 
széles körben történő tényleges piaci 
befogadása közötti távolság áthidalásán 
keresztül annak érdekében, hogy felerősítse 
a köz- és magánszféra befektetéseinek 
hatásait, támogassa a kulcsfontosságú 
stratégiai technológiákat, csökkentse a 
költségeket, növelje a piaci tapasztalatot és 
hozzájáruljon az olyan pénzügyi és egyéb 
kockázatok és akadályok csökkentéséhez, 
amelyek gátolják az ilyen típusú 
befektetéseket;

b) a tagállamokban az energiahatékonyság, a 
megújuló energiaforrások és az 
energiadiverzifikáció területén az új és a 
leghatékonyabb technológiákba való 
befektetés fellendítése a meglévő tiszta 
energiaforrások megtartása mellett, 
beleértve a közlekedési ágazatot is, az 
innovatív technológiák sikeres 
demonstrációja és széles körben történő 
tényleges piaci befogadása közötti távolság 
áthidalásán keresztül annak érdekében, hogy 
felerősítse a köz- és magánszféra 
befektetéseinek hatásait, támogassa a 
kulcsfontosságú stratégiai technológiákat, 
csökkentse a költségeket, növelje a piaci 
tapasztalatot és hozzájáruljon az olyan 
pénzügyi és egyéb kockázatok és akadályok 
csökkentéséhez, amelyek gátolják az ilyen 
típusú befektetéseket;

Indokolás

Diversifying energy supplies reduces dependence on a single energy source. But when 
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choosing the individual components of the energy mix, we should also take account of the 
energy sources that are already helping to attain the Kyoto targets and safeguarding energy 
supplies in the event of a shortfall in renewable energy sources.

Módosítás: 60
40. cikk a) pont

a) a villamos energia és a fűtés centralizált 
és decentralizált előállítása érdekében 
felhasznált új és megújuló energiaforrások 
támogatását és az energiaforrások 
diverzifikációjának előmozdítását, a 41. 
cikkben meghatározott cselekvések 
kivételével;

a) a villamos energia és a fűtés centralizált 
és decentralizált előállítása érdekében 
felhasznált új és megújuló energiaforrások 
támogatását és az energiaforrások 
diverzifikációjának előmozdítását a meglévő 
tiszta energiaforrások megtartása mellett, a 
41. cikkben meghatározott cselekvések 
kivételével;

Indokolás

Diversifying energy supplies reduces dependence on a single energy source. But when 
choosing the individual components of the energy mix, we should also take account of the 
energy sources that are already helping to attain the Kyoto targets and safeguarding energy 
supplies in the event of a shortfall in renewable energy sources.

Módosítás: 61
43. cikk ea) pont (új)

ea) az energiaszektorban az innovatív 
technológiák támogatását és az ezek 
előnyeiről való tájékoztatást szolgáló 
hálózatok – mint például az 
energiatechnológiák előmozdításával 
foglalkozó szervezet (Organisation for the 
Promotion of Energy Technologies 
(OPET)) – létrehozása és pénzügyi 
támogatása.

Indokolás

The operation of appropriately organised networks will facilitate and make more effective the 
exchange of best practices and the dissemination of know-how relating to new, viable sources 
of energy.

Módosítás: 62
45. cikk
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A munkaprogram tartalmazza a 37. cikkben 
meghatározott célkitűzések végrehajtására 
vonatkozó minden egyedi cselekvés és 
intézkedés szabályait, a végrehajtásra, 
valamint a finanszírozásra vonatkozó 
rendelkezéseket és a részvétel szabályait. 
Meghatározza azon kiválasztási 
kritériumokat, amelyek tükrözik az 
„Intelligens energia – Európa” program 
célkitűzéseit, valamint a munkaprogram 
végrehajtására vonatkozó előzetes 
ütemtervet, különösen az ajánlattételi 
felhívások tartalma tekintetében.

A munkaprogram tartalmazza a 37. cikkben 
meghatározott célkitűzések végrehajtására 
vonatkozó minden egyedi cselekvés és 
intézkedés szabályait, a végrehajtásra, 
valamint a finanszírozásra vonatkozó 
rendelkezéseket és a részvétel szabályait. 
Meghatározza azon kiválasztási 
kritériumokat, amelyek tükrözik az 
„Intelligens energia” program célkitűzéseit, 
valamint a munkaprogram végrehajtására 
vonatkozó előzetes ütemtervet, különösen az 
ajánlattételi felhívások tartalma tekintetében. 
A szabályokat, intézkedéseket és 
kritériumokat az érdekelt felekkel közösen 
kell kidolgozni, és azoknak minden érintett 
számára átláthatónak, világosnak és 
érthetőnek kell lenniük.

Indokolás

Clear and transparent rules, measures and criteria will facilitate the submission of good-
quality and promising proposals by those concerned.

Módosítás: 63
II. melléklet 2.C. pont, GIF 1

A GIF 1 a 10 év feletti, jellemzően a pre-A 
(alapítás előtti) és az A (korai) fázisban lévő 
KKV-kba befektető és adott esetben 
„follow-on” beruházásokat biztosító 
közvetítő kockázati tőkealapokba fektet be. 
A közvetítő kockázati tőkealap összevont 
befektetésének legnagyobb mértéke az 
érintett alap birtokában lévő összes tőke 25 
%-a, vagy legfeljebb 50 %-a olyan új alapok 
esetében, amelyeknek egy meghatározott 
technológia vagy régió esetében 
valószínűleg különösen nagy húzóerejük 
lesz a kockázati tőkepiacok, valamint az 
„üzleti angyalok” beruházásainak 
fejlesztésében. A közvetítő kockázati 
tőkealap összevont befektetésének 
legnagyobb mértéke azokban az esetekben 
50 %, ha az alapok beruházásai az 
ökoinnovációban aktívan részt vevő KKV-
kra vonatkoznak. Egy alapba beruházott tőke 

A GIF 1 a 10 év feletti, jellemzően a pre-A 
(alapítás előtti) és az A (korai) fázisban lévő 
KKV-kba befektető és adott esetben 
„follow-on” beruházásokat biztosító 
közvetítő kockázati tőkealapokba fektet be. 
A közvetítő kockázati tőkealap összevont 
befektetésének legnagyobb mértéke az 
érintett alap birtokában lévő összes tőke 25 
%-a, vagy legfeljebb 50 %-a olyan új alapok 
esetében, amelyeknek egy meghatározott 
technológia vagy régió esetében 
valószínűleg különösen nagy húzóerejük 
lesz a kockázati tőkepiacok, valamint az 
„üzleti angyalok” beruházásainak 
fejlesztésében. A közvetítő kockázati 
tőkealap összevont befektetésének 
legnagyobb mértéke azokban az esetekben 
50 %, ha az alapok beruházásai az 
ökoinnovációban aktívan részt vevő KKV-
kra vonatkoznak. Egy alapba beruházott tőke 
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legalább 50 %-ának kell a rendes piaci 
feltételeknek megfelelő körülmények között 
működő beruházóktól származnia (a „piaci 
magánbefektető elve” értelmében), tekintet 
nélkül a tőke e részét biztosító beruházók 
jogi formájára és tulajdonosi szerkezetére. 
Egyetlen tőkealap irányában tett 
kötelezettségvállalások összege sem 
haladhatja meg a 30 millió eurót. A GIF 1 az 
EBA saját forrásaival vagy az EBB 
megbízása alatt álló forrásokkal vagy az 
EBA által kezelt más forrásokkal közös 
beruházásokat is eszközölhet.

legalább 50 %-ának kell a rendes piaci 
feltételeknek megfelelő körülmények között 
működő beruházóktól származnia (a „piaci 
magánbefektető elve” értelmében), tekintet 
nélkül a tőke e részét biztosító beruházók 
jogi formájára és tulajdonosi szerkezetére. A 
magánbefektetők lehető legnagyobb 
mértékű bevonására kell törekedni. 
Egyetlen tőkealap irányában tett 
kötelezettségvállalások összege sem 
haladhatja meg a 30 millió eurót. A GIF 1 az 
EBA saját forrásaival vagy az EBB 
megbízása alatt álló forrásokkal vagy az 
EBA által kezelt más forrásokkal közös 
beruházásokat is eszközölhet.

Indokolás

Under MAP the use of the ETF Start-up Scheme, the forerunner to GIF1, proved 
unsatisfactory. The reason was a shortage of private investors, who have to provide the 
required 50 % of the capital. Consequently under CIP, unlike under MAP, opening up to 
public investors – as the Commission wording here proposes – should be trialled with the 
involvement of as many private investors as possible, so as to achieve better use of GIF1. 

Módosítás: 64
II. melléklet 3.C. pont (2) albekezdés

A materiális és az immateriális javak –
beleértve az innovációs tevékenységeket, a 
technológiafejlesztést és a 
licenciamegszerzést – finanszírozása 
támogatható.

A materiális és az immateriális javak –
beleértve az innovációs tevékenységeket, a 
technológiafejlesztést, határokon átnyúló 
üzleti tevékenység folytatását és a 
licenciamegszerzést – finanszírozása 
támogatható.

Indokolás

The aim of internationalising small businesses should also be an explicit aim of the financial 
instruments. In business practice the funding of SMEs’ cross-border investment projects is 
often made difficult as specific additional risks of operating abroad cannot be shared by 
SMEs. Internationalising small businesses is a quintessentially EU task because of its cross-
border nature and as such should also be promoted financially – and not just by providing 
advisory services.

Módosítás: 65
III. melléklet a) pont, cím
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a) Az információra, a visszacsatolásra és a 
vállalkozások együttműködésére vonatkozó 
szolgáltatások

a) Az információra, a visszacsatolásra és a 
vállalkozások együttműködésére vonatkozó 
szolgáltatások (az eddig az európai 
tájékoztatási központok (EIC-k) által 
nyújtott szolgáltatások);

Módosítás: 66
III. melléklet a) pont 7a) francia bekezdés (új)

- a KKV-k támogatása az Európában kiírt 
közbeszerzési szerződésekhez való 
hozzáférésben.

Indokolás

Supporting small businesses with access to public tender contracts in Europe opens up 
additional business opportunities for companies and promotes competition and use of the 
European single market.

Módosítás: 67
III. melléklet c) pont második francia bekezdés (új)

- a KKV-k támogatása a KTF-re vonatkozó 
igényeik meghatározásában és a hasonló 
KTF-igényekkel rendelkező partnerek 
felkutatásában,

- a KKV-k támogatása a KTF-re vonatkozó 
igényeik meghatározásában és a hasonló 
KTF-igényekkel rendelkező partnerek 
felkutatásában, valamint a KTF-szolgáltatók 
kiválasztásában / keresésében;

Indokolás

SMEs also need contractual assistance when seeking RTD service providers.
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