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Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 53
Cím

Az Európai Parlament és a Tanács 
határozata a versenyképességi és innovációs 
keretprogram (2007–2013) létrehozásáról 

Az Európai Parlament és a Tanács 
határozata a versenyképességi és innovációs 
keretprogram különösen a kis- és 
középvállalkozások (KKV-k) számára 
történő (2007–2013) létrehozásáról 

Er. fr

Indokolás

Az indokolás 4. oldala szerint „a versenyképességi és innovációs keretprogram ... 
tevékenységeket foglalja magában. Különösen a kis- és középvállalkozásokat célozza meg...” 
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A jogalkotási szöveg azonban nem tartalmazza ezt a fontos részletet, ami azonban benne van 
a többéves program címében.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 54
(2) 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) A Közösségben a versenyképesség és az 
innovációs kapacitás fokozása, a tudásalapú 
társadalom haladása, az EU társadalmában 
bekövetkezett demográfiai változásokra 
adott válasz és a kiegyensúlyozott gazdasági 
növekedésen alapuló fenntartható fejlődés 
érdekében létre kell hozni a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogramot (a továbbiakban: 
„keretprogram”).

Er. en

Indokolás

Korunk társadalmának egyik fő kihívásáról, ami megfelelő megközelítés esetén a gazdasági 
lehetőségek letéteményese lehet, túl gyakran megfeledkeznek.

Módosítás: Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 55
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) Mivel a programot meglevő 
programokból állítják össze, a bevált 
gyakorlat érdekében helyénvaló annak 
lehetővé tétele, hogy a többi pillér is 
felhasználhassa az Intelligens Energia –
Európa program céljából létrehozott, 
meglevő, Intelligens Energiával Foglalkozó 
Végrehajtási Ügynökség bevált 
tapasztalatait. 

Er. de
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Indokolás

A KKV-k számára lehetővé kell tenni, hogy gyorsan és könnyen jussanak megbízható 
információkhoz.

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Módosítás: 56
(3a) preambulumbekezdés (új)

(3a) A feirai Tanács által 2000. június 19-
én elfogadott Kisvállalkozások Európai 
Chartája a kisvállalkozásokat „az európai 
gazdaság gerinceként” jellemzi. Az ilyen 
vállalkozások – ideértve a 
kézművesvállalkozásokat is – egyedi 
jellegét, igényeit és elvárásait 
eredményesebben figyelembe kell venni a 
nemzeti és európai politikákban. Ezért a 
keretprogramnak célul kell tűznie a 
Kisvállalkozások Európai Chartája 
végrehajtását is.

Er. fr

Indokolás

A Kisvállalkozások Európai Chartája 10 kiemelt intézkedést állapít meg, különösen a 
vállalkozási szellem és az innováció ösztönzésére. Az Európai Parlament ismételten 
megerősítette azon szándékát, hogy biztosítsa a charta eredményesebb végrehajtását a 
kisvállalkozásokra vonatkozó nemzeti és közösségi jogszabályok előkészítése, szövegezése és 
végrehajtása során. A VIK-nek ezért támogatnia kell a charta végrehajtását.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 57
(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) A keretprogramnak figyelembe kell 
vennie továbbá a Kisvállalkozások Európai 
Chartája szerinti értékelések eredményeit, 
illetve a vállalkozásokra vonatkozó 
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cselekvési tervet.

Er. sv

Indokolás

A Kisvállalkozások Európai Chartája tíz cselekvési irányvonalat tartalmaz, amelyet a 
tagállamoknak és a Bizottságnak évente értékelnie kell. Minden egyes országnak emellett meg 
kell állapítania az elért haladást. A vállalkozási cselekvési tervvel együtt ennek az 
eredménynek kell a keretprogram alapjául szolgálnia. 

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Módosítás: 58
(14) preambulumbekezdés

(14) Az ipari és a szolgáltatási ágazatban 
működő vállalkozások növekedése és 
versenyképessége a vállalkozások azon 
képességétől függ, hogy milyen gyorsan 
alkalmazkodnak a változáshoz, és mennyire 
használják ki innovációs potenciáljukat. E 
kihívás a vállalkozások minden méretét 
érinti, de különösen fontos a kisebb 
vállalkozások számára. Ezért helyénvaló a 
„vállalkozási és innovációs program” 
elnevezésű egyedi program létrehozása.

(14) Az ipari és a szolgáltatási ágazatban 
működő vállalkozások növekedése és 
versenyképessége a vállalkozások azon 
képességétől függ, hogy milyen gyorsan 
alkalmazkodnak a változáshoz, és mennyire 
használják ki innovációs potenciáljukat. E 
kihívás a vállalkozások minden méretét 
érinti, de különösen fontos a kisebb 
vállalkozások számára, amennyiben 
szükséges ösztönözni és előmozdítani a 
vállalkozói szemléletmódot és a vállalkozási 
szellemet, figyelembe véve ezek egyedi 
sajátosságait. Ezért helyénvaló a 
„vállalkozási és innovációs program” 
elnevezésű egyedi program létrehozása. 

Er. fr

Indokolás

A lisszaboni stratégia sikerének érdekében létfontosságú a vállalkozói szemléletmód. Az 
innovatív és vállalkozói szellem fejlesztése és ösztönzése érdekében megteendő intézkedések 
azonban nem egyezhetnek meg valamennyi vállalkozás esetében, mivel ezek mérete, jellege és 
tevékenységei jelentős mértékben eltérnek.
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Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Módosítás: 59
(14a) preambulumbekezdés (új)

(14a) Az innováció fogalmát tágan kell 
értelmezni, hogy ideérthető legyen a 
technológiai innováció, a fejlett, közepes és 
alacsony technológiájú vállalkozások 
kapacitásának fejlesztése, valamint a 
tevékenységek és szolgáltatások 
naprakésszé tétele, különösen a kis- és 
mikrovállalkozásoké, továbbá ezek 
modernizációja a társadalmi célkitűzések 
elérése és a munkahelyteremtés érdekében. 
Figyelembe kell venni továbbá az ilyen 
vállalkozások által a meglevő technológiák 
kiigazításában és terjesztésében játszott 
lényeges szerepet.

Er. fr

Indokolás

A kisvállalkozások, különösen az áruk és szolgáltatások hozzáadott értéket teremtő 
termelésével és feldolgozásával foglalkozók, biztosítani kívánják saját növekedésüket és 
fokozni szeretnék versenyképességüket azáltal, hogy innovatív módon kiigazítják a meglevő 
technológiát és/vagy korszerűsítik munkamódszereiket. Az innováció fogalmát ezért ki kell 
szélesíteni az ilyen vállalkozások sajátos jellegének, különösen a termelékenységük és 
munkahely-teremtési potenciáljuk növelési feltételeinek fokozottabb figyelembevétele céljából.

Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Módosítás: 60
(16) preambulumbekezdés

(16) A Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek benyújtott, „A fenntartható 
fejlődést szolgáló technológiák ösztönzése: 
az Európai Unió környezettechnológiai 
cselekvési terve” című bizottsági közlemény 
a környezetvédelmi technológiák 
fejlesztésének és befogadásának 

(16) A Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek benyújtott, „A fenntartható 
fejlődést szolgáló technológiák ösztönzése: 
az Európai Unió környezettechnológiai 
cselekvési terve” című bizottsági közlemény 
a környezetvédelmi technológiák 
fejlesztésének és befogadásának 
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támogatására közösségi programok 
létrehozását és a környezetvédelmi 
technológiákat érintő befektetési kockázat 
megosztására pénzügyi eszközök 
mozgósítását tartja szükségesnek.

támogatására közösségi programok 
létrehozását és a környezetvédelmi 
technológiákat érintő befektetési kockázat 
megosztására pénzügyi eszközök 
mozgósítását tartja szükségesnek. A 
keretprogram ezért ösztönzi majd a 
környezeti technológiák kísérleti és piaci 
replikálási projektek révén történő 
alkalmazását, ösztönözve az önkéntes 
megoldásokat olyan területeken, mint a 
környezetgazdálkodás és a fontos 
szereplőkkel való hálózati együttműködés. 
Támogatja a vállalkozások ökoinnovációját 
a kockázatitőke-alapokba történő 
társbefektetésekkel. Növeli továbbá 
valamennyi fontos érdekelt, különösen a 
pénzügyi közösség tagjai ismeretét az 
ökoinnováció gazdasági lehetőségeire 
vonatkozóan. A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják, hogy olyan 
irányítóbizottságokba, ahol ilyen 
kérdésekről folytatnak vitát és hoznak 
döntést, elegendő számú ökoinnovációs
szakértőt neveznek ki.

Er. en

Indokolás

Egyértelművé kell tennünk, hogyan kezeli a keretprogram az ökoinnovációt és hogy ez utóbbi 
pontosan mit takar. Az ökoinnováció megfelelő láthatóságának biztosításával kapcsolatosan 
az egyik legfontosabb kérdés az, hogy az ökoinnovációs szakértőknek megfelelő számban jelen 
kell lenniük a releváns szakmai bizottságokban.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 61
(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 

(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 



AM\593717HU.doc 7/115 PE 367.642v01-00

külső fordítás

HU

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 
hozzáférését olyan tevékenységek számára, 
amelyek erősítik versenyképességüket és 
növekedési potenciáljukat.

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 
hozzáférését olyan tevékenységek számára, 
amelyek erősítik versenyképességüket és 
növekedési potenciáljukat. Külön figyelmet 
kell fordítani a női vállalkozók, a fiatal 
vállalkozók és a nem európai hátterű 
vállalkozók támogatására, mivel ezek a 
csoportok gyakran nehezen férnek hozzá 
kockázati tőkéhez.

Er. sv

Indokolás

A női vállalkozók, a fiatal vállalkozók és a nem Európából származók gyakran csak nagy 
nehézségekkel tudnak kockázati tőkéhez hozzáférni. Ha Európa meg akarja valósítani a 
lisszaboni stratégia célkitűzéseit, mindenki számára meg kell adni a lehetőséget saját 
vállalkozókedve és kreativitása fejlesztésére.  

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 62
(20a) preambulumbekezdés (új)

(20a) Az innovatív kereskedelmi 
termékekké közvetlenül átalakítható tudás 
és know-how ingyenesen hozzáférhetővé 
tehető a KKV-knak a „tudásutalványok” 
KKV-k számára létrehozott nemzeti vagy 
regionális rendszere révén, mellyel
növelhető a KKV-k innovációs kapacitása. 
A tudás terjesztésének támogatása 
érdekében a KKV-k számára nyújtandó 
„tudásutalványok” tagállami szinten 
finanszírozott rendszere hasznos eszköznek 
bizonyulhat. A „tudásutalványokat” 
finanszírozhatja az EU, egészen pontosan a 
kutatási és technológiai fejlesztési 
keretprogram és a strukturális alapok 
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keretében (a „regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” célkitűzés részeként).

Er. en

Indokolás

A KKV-k számára kialakított tudásutalvány-rendszer a KKV-k támogatásának új 
mechanizmusát vezeti be a már meglevő tudás felhasználásával és ennek innovatív 
alkalmazásával, ily módon csökkentve a „tudásszakadékot”az EU iparágainak és 
vállalkozásainak tekintetében. Igen hasznos mechanizmusnak bizonyulhat, amelyet a 7. 
keretprogramhoz vagy a strukturális alapokhoz hasonlóan kell pénzügyi eszközökkel 
finanszírozni, ily módon kiegészítve a VIK célkitűzéseit.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 63
(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 és kultúrával 
kapcsolatos legjobb gyakorlat 
előmozdításáról, beleértve a vállalkozások 
társadalmi felelősségét, a nemek egyelőségét 
és a fiatal vállalkozók kiemelkedését. A 
Közösségnek rendelkeznie kell továbbá a 
fiatal innovatív vállalkozások és a fiatal 
bejegyzett vállalkozások Európa-szerte 
értelmezhető definíciójának elfogadásáról, 
amely a KKV-k számára kedvező 
adórendszert létrehozni kívánó tagállamok 
számára közös referenciamodell lehet.

Er. en
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Indokolás

Egy olyan, adócsökkentéseket és a szociális költségektől való mentesítést is magában foglaló 
kedvező adórendszer, mint amilyet a fiatal innovatív vállalkozások és a fiatal bejegyzett 
vállalkozások meghatározásában fejtenek ki, olyan tényező, amely fokozni fogja a KKV-kba 
történő beruházást. Az adóügyeket alapvetően nemzeti szinten szabályozzák, de a 
versenyképességi stratégiák közös fejlesztése az olyan tagállamok által történő végrehajtás 
közös referenciamodelljét teszi szükségessé, amelyek adójellegű ösztönzésekkel kívánnak élni 
az új vállalkozások létrehozása érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 64
(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 mikrovállalkozások, 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 mikrovállalkozások és a 
KKV-k helyzetéről szóló ilyen statisztikákat 
figyelembe kell venni és meg kell vitatni a 
Tanács tavaszi ülésein a lisszaboni 
folyamattal kapcsolatos jelentéstétellel 
összefüggésben. 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.

Er. sv

Indokolás

Au EU-nak rendelkeznie kell a mikrovállalkozásokra és KKV-kra vonatkozó releváns 
statisztikákkal és összehasonlítható adatokkal. Ezen adatokat a Tanács tavaszi ülésein a 
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legmagasabb politikai szinten meg kell vitatni a lisszaboni folyamatra vonatkozó 
jelentéstétellel összefüggésben. 

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Módosítás: 65
(21a) preambulumbekezdés (új)

(21a) A közösségi vállalkozásokról szóló 
felmérések alábecsülték a kis- és 
mikrovállalkozások fontosságát és ezek 
egyes jellemzőit. Keveset tudunk 
helyzetükről és az általuk betöltött 
szerepről, annak ellenére, hogy az Európai 
Unió gazdasági rendszerének majdnem 
98%-át teszik ki. Ezért szükség van az ilyen 
vállalkozások gazdasági és statisztikai 
felméréseire és elemzéseire, különösen a 
kézművesiparban.

Er. fr

Indokolás

Bár az Unióban letelepedett vállalkozások 98%-át kitevő kis- és mikrovállalkozásoknak van 
hivatalos definíciója, a meglevő közösségi felmérések nem elég átfogóak. Ezért intézkedést 
kell tenni a kis- és kézműves-vállalkozásokra vonatkozó statisztikai és gazdasági információk 
bővítése érdekében, hogy a nekik címzett közösségi cselekvési programokat a lehető 
legmegfelelőbben lehessen végrehajtani.
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Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 66
(22a) preambulumbekezdés (új)

(22a) Az Oslói Kézikönyv harmadik 
kiadásának (OECD/Eurostat, 2005. 
november) megfelelően az „innováció” új 
vagy jelentős fejlesztésen átment termék 
(áru vagy szolgáltatás) vagy folyamat 
alkalmazása, új marketingmódszer vagy a 
vállalkozás gyakorlata, a munkahely 
szervezete vagy a külső kapcsolatok terén 
alkalmazott új szervezési módszer. 
„Innovációs tevékenység” valamennyi 
tudományos, technológiai, szervezési, 
pénzügyi és kereskedelmi intézkedés, amely 
ténylegesen vagy szándék szerint innováció 
végrehajtását eredményezi. Egyes 
innovációs tevékenységek maguk is 
innovatívak, mások nem újszerű 
tevékenységek, ám szükségesek az 
innovációk végrehajtásához. Az innovációs 
tevékenységek része az egyedi innováció 
fejlesztéséhez közvetlenül nem kapcsolódó 
K+F is. Ebből következően a 
keretprogramnak valamennyi ágazatban 
megvalósuló innovációt magában kell 
foglalnia, és az értéklánc minden 
aspektusával kapcsolatos innovációra, 
vagyis a termelésre, forgalmazásra, 
marketingre, irányításra, emberi 
erőforrásokra stb. egyaránt 
összpontosítania kell. A keretprogram 
részét kell képeznie az intézményi 
innovációnak is, amely az 
innovációirányításhoz használt eszközök, 
módszerek, modellek és stratégiák 
innovációját jelenti.

Er. en

Indokolás

Az Oslói Kézikönyv tartalmazza az innovációs adatok gyűjtésére és értelmezésére szolgáló 
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OECD/EU-iránymutatásokat. A kézikönyvet nemrég felülvizsgálták, és a harmadik kiadás 
2005 novemberében jelent meg. A kézikönyv egyértelművé teszi az innováció fogalmát, és 
mivel az innováció VIK szerinti definíciójának összhangban kell lennie az innováció legújabb 
fogalommeghatározásaival, az Oslói Kézikönyv az ilyen definíciók kézenfekvő forrása.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 67
(23) preambulumbekezdés

(23) A tudásátadás és a tudás felhasználás 
piaca gyakran nem átlátható, és az 
információ vagy a piaci kapcsolatok hiánya 
piaci akadályokat teremt. A vállalkozások 
számára nehézséget okoz a megszokott 
tevékenységi területükön kívül eső 
technológiák integrálása és az új 
kompetenciák kialakítása. Az innováció
szempontjából magas lehet a pénzügyi 
kockázat, az innováció a fejlesztési 
nehézségek miatt csak később térül meg, és 
az adózás többnyire nincs tekintettel sikerre 
vagy sikertelenségre. A lehetőségek 
kiaknázásához szükséges képességek 
gyakran nem elegendőek. Az intézményi és 
szabályozási akadályok késleltethetik vagy 
alááshatják új piacok kialakulását vagy az 
azokhoz való hozzáférést. Ezenkívül a 
gazdasági körülmények is meghatározhatják, 
hogy sor kerül-e innovációra vagy sem.

(23) A tudásátadás és a tudás felhasználás 
piaca gyakran nem átlátható, és az 
információ vagy a piaci kapcsolatok hiánya 
piaci akadályokat teremt. A vállalkozások 
számára nehézséget okoz a megszokott 
tevékenységi területükön kívül eső 
technológiák integrálása és az új 
kompetenciák kialakítása. Az innováció 
szempontjából magas lehet a pénzügyi 
kockázat, az innováció a fejlesztési 
nehézségek miatt csak később térül meg, és 
az adózás többnyire nincs tekintettel sikerre 
vagy sikertelenségre. A lehetőségek 
kiaknázásához szükséges képességek 
gyakran nem elegendőek. Az intézményi és 
szabályozási akadályok késleltethetik vagy 
alááshatják új piacok kialakulását vagy az 
azokhoz való hozzáférést. A csődtörvények 
a bukástól való félelem miatt erőteljesen 
visszafoghatják a vállalkozói 
kockázatvállalást. Ezenkívül a gazdasági 
körülmények is meghatározhatják, hogy sor 
kerül-e innovációra vagy sem.

Er. en

Indokolás

A csődjog súlyos szabályozási teherként nehezedhet a vállalkozói kockázat vállalására és ily 
módon a kis innovatív cégek létrejöttére.
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Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 68
(25a) preambulumbekezdés (új)

(25a) Egy innovációval foglalkozó 
egységes, szakosított közösségi ügynökség 
további hatékony mechanizmusnak 
bizonyulhat az innováció EU-n belüli 
ösztönzésére.

Er. en

Indokolás

Az innováció a versenyképesség fő hajtóereje. A legújabb határozatban javasolt intézkedések 
mellett azonban európai szintű kiegészítő mechanizmus szükséges az EU megfelelő 
politikáinak összehangolása és az innováció fokozása érdekében. Szükség van egy külön 
európai innovációs ügynökségre olyan szakértői stábbal, amely ilyen tekintetben értékelni 
tudja az EU helyzetét, és javaslatokat tesz a szükséges intézkedésekre, függetlenül és 
lehetőség szerint a Bizottság által támogatott politikák mellett, ugyanakkor megtartva a 
Bizottsággal a működési kapcsolatot.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 69
(28a) preambulumbekezdés (új)

(28a) Az interoperabilitás elsődleges 
fontosságú az információs társadalom 
fejlődésében.

Er. en

Indokolás

Az interoperabilitás az innovatív információs társadalom sikerének kulcsa; az 
interoperabilitás fontosságát például a „Páneurópai e-kormányzati Szolgáltatások Európai 
Interoperabilitási Keretének” (http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761) elfogadása és 
ennek a nyílt szabványokra vonatkozó meghatározása mutatja.
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Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 70
(34) preambulumbekezdés

(34) A természeti erőforrások, amelyeknek 
körültekintő és ésszerű felhasználását a 
Szerződés 174. cikke írja elő, magukban
foglalják a megújuló energiaforrások mellett 
a kőolajat, a földgázt és a szilárd 
tüzelőanyagokat, amelyek kiemelt 
fontosságú energiaforrások, de egyben a 
széndioxid-kibocsátás fő forrásai is.

(34) A természeti erőforrások, amelyeknek 
körültekintő és ésszerű felhasználását a 
Szerződés 174. cikke írja elő, magukban 
foglalják egyes megújuló energiaforrások 
mellett a kőolajat, a földgázt és a szilárd 
tüzelőanyagokat, amelyek kiemelt 
fontosságú elsődleges energiaforrások, de 
egyben az emberi eredetű széndioxid-
kibocsátás fő forrásai is.

Er. en

Indokolás

Nem minden, a Szerződés 174. cikkében említett természeti erőforrás megújuló és viszont. A 
napenergia például – ami egyértelműen megújuló energiaforrás – nem természeti erőforrás a 
174. cikk értelmében. A víz – ami nyilvánvalóan természeti erőforrás – megújuló 
energiaforrás a hidroelektromos energia szempontjából.
A természetes forrásokból eredő CO2-kibocsátás nagyobb mértékű, mint az emberi eredetű. 
Ez utóbbi oka elsősorban a szénhidrogének, a szén és más szilárd tüzelőanyagok elégetése. 

Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 71
(34a) preambulumbekezdés (új)

(34a) Az energiaellátás diverzifikálása
csökkenti az egyetlen energiaforrástól való 
függést. Az energiacsomag egyes 
összetevőinek kiválasztása során azonban 
figyelembe kell venni a kiotói célkitűzések 
eléréséhez már hozzájáruló 
energiaforrásokat, illetve biztosítani kell az 
energiaellátást a megújuló 
energiaforrásokkal való ellátás leállásának 
esetére.

Er. en
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Indokolás

A meglevő energiaforrásokat figyelembe kell venni.

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 72
(35) preambulumbekezdés

(35) Az „Útban az energiaellátás biztonságát 
célzó európai stratégia felé” című zöld 
könyv1 megállapította, hogy az Európai Unió 
egyre inkább függ a külső 
energiaforrásoktól, és ez a függőség 20–30 
év múlva elérheti a 70%-os mértéket. A zöld 
könyv ezért hangsúlyozta, hogy egyértelmű 
lépéseket kell tenni a kínálatorientált
politikának a keresletorientált politikával 
szembeni ellensúlya felé, valamint 
felszólított a fogyasztás hatékonyabb 
irányítására és környezetbarátabbá tételére, 
különösen a közlekedés és az épitöipar 
területén. Felhívta továbbá a figyelmet arra, 
hogy az energia kínálati oldalán elsőbbséget 
kell biztosítani az új és a megújuló források 
fejlesztésének a globális felmelegedés 
hatásaira való megfelelő válasz és a korábbi 
cselekvési tervekben és állásfoglalásokban 
már meghatározott cél – 2010-re a bruttó 
belső energiafogyasztásban 12%-os 
megújulóenergia-felhasználási arány –
teljesítése érdekében.

(35) Az „Útban az energiaellátás biztonságát 
célzó európai stratégia felé” című zöld 
könyv2 megállapította, hogy az Európai Unió 
egyre inkább függ a külső 
energiaforrásoktól, és ez a függőség 20–30 
év múlva elérheti a 70%-os mértéket. A zöld 
könyv ezért hangsúlyozta, hogy egyértelmű 
lépéseket kell tenni a kínálatorientált
politikának a keresletorientált politikával 
szembeni ellensúlya felé, valamint 
felszólított a fogyasztás hatékonyabb 
irányítására és környezetbarátabbá tételére, 
különösen a közlekedés és az épitöipar 
területén. Felhívta továbbá a figyelmet arra, 
hogy az energia kínálati oldalán elsőbbséget 
kell biztosítani az új és a megújuló források 
fejlesztésének a globális felmelegedés 
hatásaira való megfelelő válasz és a korábbi 
cselekvési tervekben és állásfoglalásokban 
már meghatározott cél – 2010-re a bruttó 
belső energiafogyasztásban 12%-os 
megújulóenergia-felhasználási arány –
teljesítése érdekében.

Er. en

  
1 COM(2000) 769, 29.11.2000.
2 COM(2000) 769, 29.11.2000.



PE 367.642v01-00

külső fordítás

16/115 AM\593717HU.doc

HU

Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Módosítás: 73
(40a) preambulumbekezdés (új)

(40a) Az említett egyedi programnak hozzá 
kell járulnia az energia diverzifikálása és az 
ellátásbiztonság fejlesztése általános 
célkitűzéseinek eléréséhez és az EU-s 
vállalkozások, különösen a KKV-k 
versenyképességének fokozásához, 
ugyanakkor pedig meg kell óvnia a 
környezetet és teljesítenie kell az e területtel 
kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeket. 
Az egyedi programnak az 
energiahatékonyság fejlesztésére irányuló 
intézkedései továbbá a termelési folyamatok 
technológiai fejlesztéseire összpontosítanak 
és a fejlettebb szállítási logisztika révén 
hatékonysági előnyökre törekszenek.

Er. en

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés kiemeli, hogy az ezen egyedi program révén várható hatékonysági 
előnyöknél a technológiai változásokat és a szállítási logisztika optimalizálását is figyelembe 
veszik.

Módosítás, előterjesztette: Jan Březina

Módosítás: 74
(42) preambulumbekezdés

(42) A megújuló energiaforrások és az 
energiahatékonyság nemcsak 
környezetvédelmi szempontból fontosak, 
hanem egyben a Közösség leggyorsabban 
fejlődő iparágai közé tartoznak, amelyek új 
és innovatív munkahelyeket teremtenek. A 
megújuló energiaforrások európai ipara a 
világon az első a megújuló 
energiaforrásokból történő villamosenergia-

(42) A megújuló energiaforrások és az 
energiahatékonyság nemcsak 
környezetvédelmi szempontból fontosak, 
hanem egyben a Közösség leggyorsabban 
fejlődő iparágai közé tartoznak, amelyek új 
és innovatív munkahelyeket teremtenek. A 
megújuló energiaforrások európai ipara a 
világon az első a megújuló 
energiaforrásokból történő villamosenergia-
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termelés technológiáinak fejlesztésében. 
Jótékony hatással vannak egyben a 
gazdasági és szociális kohézióra és a 
források megőrzésére.

termelés technológiáinak fejlesztésében. 
Jótékony hatással vannak egyben a 
gazdasági és szociális kohézióra és a 
források megőrzésére. A fenntartható 
fejlődés, a további beruházás és a további 
technológiai fejlődés létfontosságú a 
megújulóenergia-szektorban.

Er. en

Indokolás

A fokozódó energiafogyasztás fényében rendkívül fontos további beruházások ösztönzése ezen 
a területen annak érdekében, hogy a megújulóenergia-ágazatban elérjék a megállapodás 
szerinti célkitűzéseket, és hogy megőrizzék az európai megújulóenergia-ipar vezető szerepét.

Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Módosítás: 75
(45) preambulumbekezdés

(45) Az 1230/2003/EK határozatban 
létrehozott program nemzetközi dimenzióját 
(„COOPENER”) a külső segítségnyújtásra 
vonatkozó új közösségi eszközök keretében 
kell folytatni.

(45) Az 1230/2003/EK határozatban 
létrehozott program nemzetközi dimenzióját 
(„COOPENER”) a külső segítségnyújtásra 
vonatkozó új közösségi eszközök keretében 
kell folytatni, a környezetre és a természeti 
erőforrások – többek között az energia –
fenntartható fejlődésére irányuló tematikus 
program részeként. A tematikus program 
releváns részének azonban szorosan kell 
kapcsolódnia az „Intelligens Energia –
Európa” egyedi programhoz, hogy az 
Intelligens Energia – Európa program 
végrehajtási ügynökségének különleges 
szakértelmét fel lehessen használni, és hogy 
a KKV-kat segíthessék az intelligens 
energia Európán kívüli lehetséges 
piacainak kiaknázásában.

Er. en
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Módosítás, előterjesztette: Ján Hudacký

Módosítás: 76
(47a) preambulumbekezdés (új)

(47a) A keretprogramnak a szubszidiaritás 
elve alapján kell működnie a releváns 
regionális szervezeteken keresztül annak 
érdekében, hogy a KKV-k 
versenyképességét és innovativitását 
megerősítsék, elsősorban helyi és regionális 
szinten.

Er. en

Indokolás

A régiók társadalmi-gazdasági kohéziójának növekedése elsősorban a helyi KKV-k 
versenyképességi és innovációs szintjétől függ.

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 77
(49a) preambulumbekezdés (új)

(49a) A keretprogram egészének 
konzisztens végrehajtása érdekében egy 
versenyképességgel és innovációval 
foglalkozó magas szintű tanácsadó 
bizottságnak kell tanácsaival segítenie a 
Bizottságot.

Er. en

Indokolás

Biztosítani kell a szinergiát a VIK-en belül, valamint a VIK és más közösségi programok 
között.

Ennek megtétele és az Oslói Kézikönyv (OECD/Eurostat, 2005. november) integrálása 
érdekében a szakértői csoport által a munkaprogramok kidolgozása során biztosított 
szakértelem hasznos a program átfogó minőségirányítása szempontjából.

Az Oslói Kézikönyv, amit nemrég felülvizsgáltak, egyértelművé teszi az innováció fogalmát. 
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Mivel az innováció VIK szerinti definíciójának összhangban kell lennie az innováció legújabb 
fogalommeghatározásaival, az Oslói Kézikönyv az ilyen definíciók kézenfekvő forrása.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 78
(49a) preambulumbekezdés (új)

(49a) ) A keretprogram egészének 
konzisztens végrehajtása érdekében egy 
versenyképességgel és innovációval 
foglalkozó magas szintű tanácsadó 
bizottságnak kell tanácsaival segítenie a 
Bizottságot.

Er. en

Indokolás

A program három teljesen eltérő alprogramra történő darabolása helyett hatékony szinergiák 
és a három alprogram közötti összehangolás révén biztosítanunk kell ennek koherenciáját. 
Egy magas szintű szakértői bizottság az általa nyújtott tanácsokkal lehetővé teheti ezt, az éves 
programok figyelembevétele mellett. Ennél is fontosabb, hogy a VIK számára hasznos egy
ilyen bizottság tagjainak tapasztalata és szakértelme. Emellett a Bizottság javaslatából 
hiányzik az érdekeltettel folytatott konzultáció és ezek részvétele a végrehajtási folyamatban.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 79
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; ösztönzi azonban a 
kutatási és technológiai fejlesztési 
eredmények innovatív kereskedelmi 
alkalmazását. Biztosítani kell, hogy a 
kutatás, a fejlesztés és az innováció között 
nincs finanszírozási szakadék.

Er. en
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Indokolás

Igen fontos a VIK és a 7. keretprogram között egyértelművé tenni a végrehajtás alkalmazási 
körét, hogy elkerülhetők legyenek a szakadékok a kutatási–innovációs folyamat során.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 80
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, viszont kifejezetten 
támogatja a kutatási és fejlesztési 
tevékenység eredményeinek vállalkozások 
által történő innovatív alkalmazását.

Er. es

Indokolás

Létfontosságú a technológiatranszfer ösztönzése és az európai kutatási és kereskedelmi 
alkalmazások közötti jelenlegi szakadék megszüntetése.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 81
2. cikk (1) bekezdés a) pont

a) a vállalkozások és különösen a kis- és 
középvállalkozások (KKV) 
versenyképességének előmozdítása;

a) a vállalkozások és különösen a kis- és 
középvállalkozások (KKV) és 
mikrovállalkozások versenyképességének 
előmozdítása;

Er. es

Indokolás

Bár a mikrovállalkozás fogalma a KKV-k meghatározásának része, a VIK-nek hangsúlyoznia
kell az előbbiek által az európai gazdaságban betöltött fontos szerepet.
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Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Módosítás: 82
2. cikk (1) bekezdés a) pont

a) a vállalkozások és különösen a kis- és 
középvállalkozások (KKV) 
versenyképességének előmozdítása;

a) a vállalkozások és különösen a kis- és 
középvállalkozások (KKV) 
versenyképességének előmozdítása, különös 
tekintettel a kis- és 
kézművesvállalkozásokra;

Er. fr

Indokolás

A kisvállalkozások az Európai Unió gazdasági rendszerének majdnem 98%-át teszik ki, és a 
munkahelyek majdnem 50%-át biztosítják. A kis- és különösen a kézműves-vállalkozások 
sajátos jellemzőkkel, szükségletekkel és elvárásokkal rendelkeznek. 

A VIK-nek ezért különös figyelmet kell fordítania az ilyen vállalkozásokra, hogy az egyedi 
igények elérése érdekében teendő intézkedéseket megállapíthassák. 

Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler

Módosítás: 83
2. cikk (1) bekezdés b) pont

b) az innováció támogatása, beleértve az 
ökoinnováció támogatását is;

b) az innováció támogatása, beleértve az 
ökoinnováció és az EU biztonsági 
kapacitásának növelését célzó innovációk 
támogatását is;

Er. de

Indokolás

A megváltozott biztonsági környezetre tekintettel a VIK-programnak ki kell egészítenie az 
Európai Biztonsági Kutatási Programot az EU és polgárai biztonságának javítását szolgáló 
innovációk ösztönzésének fokozása révén. 
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Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 84
2. cikk (1) bekezdés ba) pont (új)

ba) a K+F eredmények innovatív 
kereskedelmi megvalósításának 
előmozdítása, ideértve a kutatás és 
alkalmazás/marketing közötti szakaszt a 
verseny előtti fejlesztés befejezését 
követően; 

Er. de

Indokolás

A K+F eredményeinek kereskedelmi termelési folyamatokká és piacképes termékekké történő 
alakítása létfontosságú az innovatív potenciál alkalmazása szempontjából. Különösen fontos 
a kutatás és az innováció közötti szakadék megszüntetése. Ezért fontos, hogy ne legyen 
technikai hiányosság a támogathatóság tekintetében. A kutatás és az alkalmazás közötti 
szakasz nem szürke terület, és nem korlátozódik az előzetes szakaszra.

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 85
2. cikk (1) bekezdés c) pont

c) a versenyképes, innovatív és integrált 
információs társadalom fejlődésének 
felgyorsítása;

c) a fenntartható, versenyképes, innovatív 
és integrált információs társadalom 
fejlődésének felgyorsítása;

Er. en

Indokolás

A Szerződéssel összhangban valamennyi EU-programnak figyelembe kell vennie a 
fenntarthatóság szempontját. A fenntarthatóság a lisszaboni programnak is célkitűzése.
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Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 86
2. cikk (1) bekezdés da) pont (új)

da) kifejezetten a kisvállalkozásoknak szánt 
program elindítása annak érdekében, hogy 
lehetővé váljon a Kisvállalkozások Európai 
Chartájában megállapított tíz cselekvési 
irányvonal közösségi, nemzeti és regionális 
szintű végrehajtása.

Er. fr

Indokolás

Az európai vállalkozások 98%-át kitevő mikro- és kisvállalkozásoknak van hivatalos 
meghatározása. Ez lehetővé teszi a megfelelő politikák meghatározását. A 
Kisvállalkozások Európai Chartájában foglalt tíz ajánlást eredményesen kell végül 
végrehajtani. Az indokolás 5. oldala szerint „(a program) a tagállamoknak a 
Kisvállalkozások Európai Chartája törekvései érdekében végrehajtott cselekvései 
közösségi szintű támogatásának fontos eszköze lesz”. A módosítás ezt a jó szándékot 
egyszerűen a jogalkotási szöveg részévé teszi. Emellett a Bizottság túl gyakran feledkezik 
meg arról, hogy a charta végrehajtásáért is felelős.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 87
2. cikk (1) bekezdés da) pont (új)

da) az olyan meglevő (EU-s, nemzeti vagy 
regionális, azaz európai tájékoztatási 
központok) információs szolgálatok közötti 
kapcsolatok optimizálásának elősegítése, 
amelyek a KKV-k, ipari és tudományos 
intézmények számára minden szükséges 
információt megadhatnak e 
kereptrogrammal, a hetedik kutatási és 
fejlesztési keretprogrammal és a 
strukturális alapokkal kapcsolatosan.
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Er. en

Indokolás

A meglevő információs szolgálatoknak útmutatást és tájékoztatást kell kapniuk, hogy a KKV-
k, az ipari és a tudományos intézmények hasznára lehessenek, az alapok közötti kiegészítő 
jelleg elvének betartásával.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 88
2. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A keretprogram célkitűzéseinek 
végrehajtását a 46. cikk szerint létrehozott 
VIPI-, IKTI- és IEE-bizottság képviselőiből 
álló horizontális irányítóbizottság 
koordinálja. 

Er. en

Indokolás

A VIK egyes egyedi programjaihoz tartozó három irányítóbizottság mellett hasznos eszköz 
egy olyan koordináló szerv, amely figyelemmel kíséri a VIK horizontális célkitűzéseinek 
teljesítését. 

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 89
4. cikk d) pont 

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

törölve

Er. de

Indokolás

A programnak az egész világra való kiterjesztése jelentős terhet jelentene e program pénzügyi 
vonatkozásai szempontjából, és azzal járna, hogy a sürgős feladatokat nem lehetne elvégezni. 
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Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 90
5. cikk (1) bekezdés első albekezdés

1. A Bizottság az egyedi programokra 
vonatkozóan éves munkaprogramokat fogad 
el a 46. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban.

1. A Bizottság az egyedi programokra 
vonatkozóan éves munkaprogramokat fogad 
el a 46. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban, figyelembe véve a 
jövőbeli fejlődés miatti kiigazítás 
szükségességét.

Er. en

Indokolás

A keretprogramnak rendelkeznie kell a szükséges rugalmassággal.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 91
6. cikk cím

A végrehajtási intézkedések típusai A keretprogramra vonatkozó közös 
végrehajtási intézkedések

Er. en

Indokolás

Szükséges az annak révén biztosítható egyértelműség, hogy a valamennyi alprogram számára 
hozzáférhető végrehajtási eszközöknek közös az eszköztára.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 92
6. cikk (1) bekezdés, bevezető rész

(1) A munkaprogramok végrehajtására 
vonatkozó intézkedések különösen a 
következők:

(1) Az éves munkaprogramok
meghatározzák a három egyedi program 
mindegyikének megfelelő végrehajtási 
intézkedéseket. A II. cím I., II. és III. 
fejezetének 2. szakaszában részletesebben 
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kifejtett végrehajtási intézkedések minden 
egyedi program tekintetében indikatívok, de 
felhasználhatók mindhárom egyedi 
programhoz. A mindhárom egyedi 
programra vonatkozó közös végrehajtási 
intézkedések többek között az alábbiak:

Er. en

Indokolás

Szükséges az annak révén biztosítható egyértelműség, hogy a valamennyi alprogram számára 
hozzáférhető végrehajtási eszközöknek közös az eszköztára.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 93
6. cikk (1) bekezdés b) pont

b) a különböző érdekeltek hálózatainak a 
kiépítése;

b) a különböző érdekeltek hálózatainak, 
különösen az Európai Unió európai 
tájékoztatási központokból álló hálózatának
a kiépítése;

Er. de

Indokolás

Az európai tájékoztatási központok hálózatának már van tapasztalata ezen a területen, ezért 
támogatást tud nyújtani a KKV-k számára. 

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 94
6. cikk (1) bekezdés c) pont

c) az innováció megkezdésének támogatása 
érdekében kísérleti projektek, replikálási 
projektek és egyéb intézkedések;

c) az innováció megkezdésének támogatása 
érdekében kísérleti projektek, replikálási 
projektek és egyéb intézkedések, továbbá a
KKV-k innovációs potenciáljának 
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megvalósítása;

Er. en

Indokolás

Mind a KKV-knak a tudásbázisokból (egyetemek, más közösségi programok és nemzeti vagy 
nemzetközi KTF-programok) származó előnyeit, mind a KKV-k innovációs potenciáljának 
megvalósítását hangsúlyozni kell annak érdekében, hogy az innovációs folyamat és a KKV-k 
és a KTF-közösségek közötti kapcsolatok láthatóbbak legyenek.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 95
6. cikk (1) bekezdés e) pont

e) információcsere, terjesztés és a tudatosság 
növelése;

e) információcsere, terjesztés és a tudatosság 
növelése mind az innováció biztosítása, 
mind az innováció iránti igény 
tekintetében;

Er. en

Indokolás

Fel kell hívni a figyelmet arra a tényre, hogy az innováció jelenleg elégtelen európai szintje 
annak tudható be, hogy hiányosságok tapasztalhatók mind a KKV-k számára biztosítandó 
finanszírozás, mind a KKV-k innovatív termékek és szolgáltatások iránti kereslet tekintetében.

Módosítás, előterjesztette: Edit Herczog

Módosítás: 96
6. cikk (1) bekezdés g) pont

g) a tagállamokkal együttműködésben 
kidolgozott műszaki előírásokon alapuló 
beszerzés;

g) a tagállamokkal együttműködésben 
kidolgozott műszaki előírásokon alapuló 
beszerzés, összhangban az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
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eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 23. cikke (2) 
bekezdésében meghatározott, technológiai 
semlegességre vonatkozó elvvel1;
1HL L 134., 2004.4.30., 114. o.

Er. en

Indokolás

Annak biztosítása a cél, hogy a VIK-nek konzisztens legyen a közbeszerzési eljárásokban 
alkalmazott technikai jellemzőkről szóló, meglevő releváns EU-jogszabályokkal.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 97
6. cikk (1) bekezdés h) pont

h) a nemzeti és regionális szintű hatóságok 
közötti twinning.

h) a nemzeti és regionális szintű hatóságok, 
illetve a vállalkozási szövetségek közötti 
twinning.

Er. en

Indokolás

A vállalkozási szövetségek közötti együttműködést is be kell venni.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 98
6. cikk, (1) bekezdés, (h) pont

h) a nemzeti és regionális szintű hatóságok 
közötti twinning.

h) a nemzeti és regionális szintű nem állami 
KKV-intézmények és/vagy szövetségek 
közötti együttműködés.

Er. de
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Indokolás

Előnyben kell részesíteni a vállalkozások innovációjának ösztönzését, és ebből következően 
hasznosabb a vállalkozásokkal kapcsolatos intézmények támogatása, mint egyszerűen a 
hatóságok közötti twinning támogatása.  

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 99
6. cikk (1) bekezdés h) pont

h) a nemzeti és regionális szintű hatóságok 
közötti twinning.

h) a nemzeti, regionális és helyi szintű 
hatóságok közötti twinning.

Er. es

Indokolás

A helyi szint vagy a NUTS-3 (területi egységek nómenklatúrája) szint nem hagyható figyelmen 
kívül a hatóságok közötti twinninggel kapcsolatosan.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 100
6. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A Bizottság, a tagállamokkal 
egyeztetve, nyilvános közbeszerzés 
keretében szerezhet be innovatív termékeket 
és szolgáltatásokat, amennyiben ez 
szükséges a keretprogram célkitűzéseinek 
elérése érdekében, és amennyiben az 
európai vállalkozások, különösen a KKV-k 
innovatív kapacitásának Európa-szerte 
történő kihasználása egyértelműen a 
tagállamok közös érdeke. Ilyen esetben a 
Bizottság közös érdekű projekteket hoz 
létre, a szükséges technikai és szervezési 
feladatokkal.
A Bizottság, a tagállamokkal egyeztetve, 
megállapodik az ilyen projektek közös 
technikai jellemzőiről és végrehajtási 
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ütemezéséről. A megállapodás szerinti 
közös technikai jellemzők és végrehajtási 
ütemezések alapján a Bizottság pályázati 
felhívást tesz közzé az adott projektek 
végrehajtására vonatkozóan. A 
közbeszerzést kizárólag a Bizottság 
irányítja, a közösségi közbeszerzési 
szabályok alapján.

Er. en

Indokolás

A KKV-termékek tekintetében a közbeszerzés létfontosságú a program célkitűzéseinek sikere 
szempontjából az elégtelen kereslet miatt, amint ezt az USA kisvállalkozási 
innovációfejlesztésről szóló törvénye is igazolja, amellyel a szövetségi kormány KKV-
termékek iránti keresletét ösztönzik.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 101
6. cikk (2) bekezdés

(2) A II. cím I., II. és III. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott ezen 
intézkedéseket és kiegészítő végrehajtási 
intézkedéseket bármely egyedi program 
esetében alkalmazni lehet, amennyiben a 
vonatkozó munkaprogram így rendelkezik.

törölve

Er. en

Indokolás

Szükséges az annak révén biztosítható egyértelműség, hogy a valamennyi alprogram számára 
hozzáférhető végrehajtási eszközöknek közös az eszköztára.
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Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 102
6. cikk (2) bekezdés

(2) A II. cím I., II. és III. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott ezen 
intézkedéseket és kiegészítő végrehajtási 
intézkedéseket bármely egyedi program 
esetében alkalmazni lehet, amennyiben a 
vonatkozó munkaprogram így rendelkezik.

(2) A II. cím I., II. és III. fejezetének 2. 
szakaszában meghatározott ezen 
intézkedéseket és kiegészítő végrehajtási 
intézkedéseket bármely egyedi program 
esetében alkalmazni lehet.

E tekintetben a Bizottságot egy 
versenyképességgel és innovációval 
foglalkozó magas szintű tanácsadó 
bizottság segíti a munkaprogramok 
kidolgozásában.

Er. en

Indokolás

A VIK kialakítása mellett az egyik legfontosabb érv a három egyedi program közötti szinergia 
megteremtésének lehetősége.
A szinergia megteremtésének és biztosításának érdekében szükséges nagyobb fokú 
rugalmasságát biztosítani a munkaprogramok tekintetében. Ez úgy lenne elérhető, ha 
valamennyi végrehajtási intézkedés alkalmazható bármelyik egyedi programra. A program 
átfogó minőségirányítása érdekében hasznos egy szakértői csoport szakértelme, amikor a 
munkaprogram kidolgozása során ezzel a témával foglalkoznak.

Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Módosítás: 103
8. cikk (1) bekezdés második albekezdés

A Bizottság minden egyedi program 
vonatkozásában a pénzügyi végrehajtás 
eszközeivel támogatott tevékenységekről, az 
eredményekről és a hatásokról éves 
végrehajtási jelentést készít.

A Bizottság minden egyedi program 
vonatkozásában a pénzügyi végrehajtás 
eszközeivel támogatott tevékenységekről, az 
eredményekről és a hatásokról éves 
végrehajtási jelentést készít. A „vállalkozás 
és innováció” egyedi program éves 
jelentése egyértelműen meghatározza a 
pénzügyi végrehajtás, eredmények és 
hatások eszközeit a támogatott 
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ökoinnovációs tevékenységekre 
vonatkozóan.

Er. en

Indokolás

Egyértelműen meg kell határoznunk az értékelési szinten is, mire vonatkozik az ökoinnováció. 

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 104
8. cikk (2) bekezdés első albekezdés

(2) A keretprogramról és annak egyedi 
programjairól közbenső és végleges 
értékelést kell készíteni, amely során az 
alkalmasságot, a koherenciát, a szinergiákat, 
a hatékonyságot, az eredményességet, a 
fenntarthatóságot és a hasznosságot 
vizsgálják.

(2) A keretprogramról és annak egyedi 
programjairól közbenső és végleges 
értékelést kell készíteni, amely során az 
alkalmasságot, a koherenciát, a (mind a 
keretprogramon belüli, mind más közösségi 
programokkal meglevő) szinergiákat, a 
hatékonyságot, az eredményességet, a 
fenntarthatóságot és a hasznosságot 
vizsgálják. 

Az értékeléseknek ki kell terjedniük az 
„ágazaspecifikus innovációra” és a III. 
mellékletben megállapított szolgáltatásokra. 
Az értékelési intézkedéseket a 
munkaprogramok részévé kell tenni.

Er. en

Indokolás

A VIK-en belüli, valamint a VIK és más közösségi programok közötti szinergia létfontosságú 
érv a VIK kialakítása mellett. Ezért igen fontos, hogy a VIK hatását erre tekintettel értékeljék. 
Az ilyen értékelés a programok jövőbeli felülvizsgálatához is hasznos alapot szolgáltat. 
A programnak az ágazatokra tekintettel történő értékelése a különböző ágazatok 
finanszírozása egyenlő lehetőségeinek biztosítására szolgáló eszköz.
Az értékelési intézkedéseket a munkaprogram részévé kell tenni az értékelés célkitűzései, 
intézkedései és eredményei közötti koherencia biztosítása érdekében.
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Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 105
8. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Az időközi és végleges értékeléseknek 
meg kell vizsgálniuk a strukturális alapok 
és a Vidékfejlesztési Alap által 
finanszírozott programokkal, továbbá más 
releváns közösségi programokkal (például a 
hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogrammal, az élethosszig tartó 
tanulásra vonatkozó programmal) meglevő 
szinergiákat, mely programok célkitűzései 
megegyeznek a keretprogram 
célkitűzéseivel, illetve kiegészítik azokat. A 
megállapításokat olyan módon kell 
közzétenni, hogy az eredményeket 
figyelembe lehessen venni a lisszaboni 
stratégiában és a nemzeti működési 
programokban.

Er. en

Indokolás

A keretprogram korlátozott erőforrásait figyelembe véve ennek jelentős újszerűsége a más 
közösségi politikákkal, mint például a kohéziós politikával való legmagasabb szintű 
szinergiák elérése. A tagállamoknak globálisan kell törekedniük az innováció és a 
versenyképesség elérésére, nem pedig elszigetelt cselekvésekkel.

Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Módosítás: 106
10. cikk (1) bekezdés

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

(1) A vállalatok, a KKV-k, a vállalkozás, az 
innováció – ideértve az ökoinnovációt – és 
az ipari versenyképesség támogatásra egy 
program (a továbbiakban: „vállalkozási és 
innovációs program”) kerül létrehozásra.

Er. en



PE 367.642v01-00

külső fordítás

34/115 AM\593717HU.doc

HU

Indokolás

Az ökoinnovációt bele kell foglalni az első bekezdésbe, mivel ezzel horizontális szinten 
foglalkoznak az első alprogramban.

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Módosítás: 107
10. cikk (1) bekezdés

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

(1) A vállalatok, különösen a KKV-k, a
mikrovállalkozások és a kézműves-
vállalkozások, a vállalkozás, az innováció és 
az ipari versenyképesség támogatásra egy 
program (a továbbiakban: „vállalkozási és 
innovációs program”) kerül létrehozásra.

Er. fr

Indokolás

A kisvállalkozások az Európai Unió gazdasági rendszerének majdnem 98%-át teszik ki, és a 
munkahelyek majdnem 50%-át biztosítják. Emellett a kis- és különösen a kézműves-
vállalkozások sajátos jellemzőkkel, szükségletekkel és elvárásokkal rendelkeznek. A VIK-nek 
ezért különös figyelmet kell fordítania az ilyen vállalkozásokra, hogy az egyedi szükségleteik 
elérése érdekében teendő intézkedéseket megállapíthassák.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 108
10. cikk (1) bekezdés

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

(1) A vállalatok, különösen a KKV-k, a 
vállalkozás, az innováció és az ipari 
versenyképesség támogatásra egy program 
(a továbbiakban: „vállalkozási és innovációs 
program”) kerül létrehozásra.

Er. en

Indokolás

A KKV-kra hangsúlyt kell helyezni.
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 109
10. cikk (2) bekezdés a) pont

a) a KKV-k beindításához és növekedéséhez 
szükséges finanszírozáshoz való hozzáférés, 
valamint az innovációs tevékenységekbe –
beleértve az ökoinnovációt is – történő 
befektetések eszközlése;

a) a KKV-k beindításához és növekedéséhez 
szükséges finanszírozáshoz való hozzáférés, 
valamint az innovációs tevékenységekbe –
beleértve az ökoinnovációt és a gazdaság 
„nyitott innováció” csoportjainak 
támogatását is, amelyeknek KKV-k a tagjai, 
ami lehetővé teszi a KKV-k kutatási 
kapacitásához való hozzáférést és az 
innovatív alkalmazásokra való 
összpontosítást – történő befektetések 
eszközlése. Az intézkedések között szerepel 
a keretprogram összekapcsolása az állami 
támogatás innovációs célból történő újbóli 
igénybe vételével;

Er. en

Indokolás

A KKV-k innovatív tevékenységekre vonatkozó kapacitása fokozásának új módszere az 
iparhoz való kapcsolódás. Az állami támogatási szabályoknak támogatniuk kell a KKV-k és az 
ipar közötti, innováció alapú kapcsolódást.

Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler

Módosítás: 110
10. cikk (2) bekezdés a) pont

a) a KKV-k beindításához és növekedéséhez 
szükséges finanszírozáshoz való hozzáférés, 
valamint az innovációs tevékenységekbe –
beleértve az ökoinnovációt is – történő 
befektetések eszközlése;

a) a KKV-k beindításához és növekedéséhez 
szükséges finanszírozáshoz való hozzáférés, 
valamint az innovációs tevékenységekbe –
beleértve az ökoinnovációt és az EU 
biztonsági kapacitásának fejlesztését célzó 
innovációt is – történő befektetések 
eszközlése; 

Er. de
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Indokolás

A megváltozott biztonsági környezetre tekintettel a VIK-programnak ki kell egészítenie az 
Európai Biztonsági Kutatási Programot az EU és polgárai biztonságának javítását szolgáló 
innovációk ösztönzésének fokozása révén. 

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 111
10. cikk (2) bekezdés a) pont

a) a KKV-k beindításához és növekedéséhez 
szükséges finanszírozáshoz való hozzáférés, 
valamint az innovációs tevékenységekbe –
beleértve az ökoinnovációt is – történő 
befektetések eszközlése;

a) a KKV-k beindításához, növekedéséhez 
és nemzetköziesítéséhez szükséges 
finanszírozáshoz való hozzáférés, valamint 
az innovációs tevékenységekbe – beleértve 
az ökoinnovációt is – történő befektetések 
eszközlése;

Er. es

Indokolás

A nemzetközivé válás folyamatának kezelése érdekében szükséges az európai KKV-k pénzügyi 
szükségleteivel foglalkozni. Ezzel kapcsolatosan a technikai segítségnyújtás és az ilyen célból 
hozzáférhető hitel alapvető fontosságú.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 112
10. cikk (2) bekezdés b) pont

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

b) a KKV-k közötti regionális, nemzeti, 
nemzetközi és határon átnyúló 
együttműködés kedvező feltételeinek 
megteremtése;

Er. en

Indokolás

A KKV-k közötti EU-szintű együttműködést nem akadályozhatják meg állam- vagy 
régióhatárok.
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Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler

Módosítás: 113
10. cikk (2) bekezdés c) pont

c) a vállalkozások innovációja, beleértve az 
ökoinnovációt is;

c) a vállalkozások innovációja, beleértve az 
ökoinnovációt és az EU biztonsági 
kapacitásának fejlesztésére irányuló 
innovációt is;

Er. de

Indokolás

A megváltozott biztonsági környezetre tekintettel a VIK-programnak ki kell egészítenie az 
Európai Biztonsági Kutatási Programot az EU és polgárai biztonságának javítását szolgáló 
innovációk ösztönzésének fokozása révén.

Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Módosítás: 114
10. cikk (2) bekezdés ca) pont (új)

ca) ökoinnováció, különösen a környezeti 
technológiák alkalmazása;

Er. en

Indokolás

Az ökoinnovációt bele kell foglalni az első bekezdésbe, mivel ezzel horizontális szinten 
foglalkoznak az első alprogramban. Az egyértelműség érdekében a bekezdés egy további ca) 
ponttal egészül ki.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 115
10. cikk (2) bekezdés d) pont
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d) vállalkozói és innovációs kultúra; d) vállalkozói és kereskedelmi képességek;

Er. de

Indokolás

A vállalkozói kedv és a kereskedelmi képességek a vállalkozási innováció megteremtésének 
előfeltételét jelentik, így a hangsúlyt a program kereskedelmi részére kell helyezni. 

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 116
10. cikk (2) bekezdés e) pont

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

e) a bürokratikus akadályok eltávolítása és 
megfelelő keret megteremtése.

Er. de

Indokolás

A vállalkozói kedv és a kereskedelmi képességek a vállalkozási innováció megteremtésének 
előfeltételét jelentik, így a hangsúlyt a program kereskedelmi részére kell helyezni. 

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 117
10. cikk (2) bekezdés ea) pont (új)

ea) a KKV-k szaktudáshoz juttatása és a 
KKV-k innovációs potenciáljának 
érvényesítése.

Er. en

Indokolás

A Vállalkozási és Innovációs Program céljai között mind a KKV-knak a tudásbázisokból 
(egyetemek, más közösségi programok és nemzeti vagy nemzetközi KTF-programok) származó 
előnyeit, mind a KKV-k innovációs potenciáljának megvalósítását hangsúlyozni kell annak 
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érdekében, hogy az innovációs folyamat és a KKV-k és a KTF-közösségek közötti kapcsolatok 
láthatóbbak legyenek.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás:  118 
10. cikk (2) bekezdés ea) pont (új)

ea) jobb szabályozási és adminisztratív 
feltételek teremtése a KKV-k alapításához, 
növekedéséhez és innovációjához.

Er. en

Indokolás

Ezzel a kiegészítéssel a 10. cikkben felsorolt célok jobban illeszkednek a 14. és 15. cikkben 
vázolt cselekvési területekhez. 

Módosítás, előterjesztette: Jan Březina

Módosítás:  119 
10. cikk (2). bekezdés ea) pont (új)

ea) hozzáférés pénzügyi és tanácsadó 
szolgáltatásokhoz az innovációkhoz fűződő 
szellemi tulajdonjogok védelme céljából, 
ideértve a szabadalmi rendszerhez való jobb 
hozzáférést. 

Er. en

Indokolás

A számítógépes fejlesztésű találmányokról szóló irányelv javaslatának vitája során a 
szabadalmi elv általános támogatást kapott, az Európai Parlament azonban aggodalmát 
fejezte ki, hogy a szabadalmi rendszer nem hozzáférhető a KKV-k számára, sőt hátrányos 
számukra. Az aggodalom nagy része érthető módon abból adódik, hogy a KKV-k korlátozott 
forrásokkal rendelkeznek a szabadalmi rendszer tényleges hasznosításához. A VIK-nek 
gondolkodnia kell arról, hogy felvegye programjába a KKV-k részére pénzügyi, műszaki és 
adminisztratív támogatást nyújtó szabadalmi alap létrehozását. 
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Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 120 
10. cikk (2) bekezdés ea) pont (új)

ea) a KKV-k, különösen a kisvállalkozások 
részvétele az árukkal és szolgáltatásokkal 
kapcsolatos szabványosítás, 
minőségellenőrzés, valamint biztonsági 
politika kidolgozásában és 
végrehajtásában.

Er. fr

Indokolás

A szabványosítás a kisvállalkozások innovációja és versenyképessége szempontjából 
szükséges. Ezért azt közösségi szinten támogatni kell.

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto és Anne Laperrouze

Módosítás:  121 
10. cikk (2) bekezdés ea) pont (új)

ea) a kis- és kézművesvállalkozások 
részvétele az árukkal és szolgáltatásokkal 
kapcsolatos szabványosítás, 
minőségellenőrzés, valamint biztonsági 
politika kidolgozásában és 
végrehajtásában.

Er. fr

Indokolás

A minőségellenőrzés az európai vállalkozások, különösen a KKV-k és a mikrovállalkozások 
versenyképessége szempontjából alapvető fontosságú. Az európai tanúsítványok, pl. az ISO, 
gazdasági és stratégiai hozzáadott értéket képviselnek, amelyhez minden vállalkozásnak hozzá 
kellene férnie. Ezért a VIK-nek elő kellene segítenie a KKV-k hozzáférését a szabványosítási, 
tanúsítási és egyéb EU-programokhoz, továbbá a KKV-k részvételét ezekben a 
programokban.
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Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás:  122 
10. cikk (2) bekezdés eb) pont (új)

eb) a KKV-k versenyképessége a
fenntartható növekedésre és fejlődésre 
vonatkozó intézkedések betartása mellett.

Er. en

Indokolás

A Szerződéssel összhangban a fenntarthatóság szempontját valamennyi EU programnak szem 
előtt kell tartania. A fenntarthatóság a Lisszaboni Agenda céljai között is szerepel. 

Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler

Módosítás: 123 
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 valamint az EU biztonsági 
kapacitását javító innovációk – beleértve az 
ökoinnovációt is – történő befektetések 
finanszírozásához való hozzáféréssel 
kapcsolatos cselekvések magukban 
foglalhatják a következőket:

Er .de

Indokolás

A megváltozott biztonsági környezetre tekintettel a VIK-programnak ki kell egészítenie az 
Európai Biztonsági Kutatási Programot az EU és polgárai biztonságának javítását szolgáló 
innovációk ösztönzésének fokozása révén. 
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Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás:  124 
11. cikk aa) pont (új)

aa) a női vállalkozók, fiatal vállalkozók és a 
nem Európából származó vállalkozók 
kockázati tőkéhez jutásának figyelemmel 
kísérése;

Er. sv

Indokolás

A női vállalkozók, a fiatal vállalkozók és a nem Európából származók gyakran csak nagy 
nehézségekkel tudnak kockázati tőkéhez hozzáférni. Ha Európa meg akarja valósítani a 
lisszaboni stratégia célkitűzéseit, mindenki számára meg kell adni a lehetőséget saját 
vállalkozókedve és kreativitása fejlesztésére.

Módosítás, előterjesztette: Edit Herczog

Módosítás:  125 
11. cikk aa) pont (új)

aa) a KKV-k tulajdonában lévő szellemi 
tulajdonjogok vagyoni értékének 
támogatása;

Er. en

Indokolás

A pénzügyi lehetőségek megteremtése és új beruházások életre hívása a K+F területén az 
IPR-k kiaknázásával történő beruházások megvalósításával támogatható.
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Módosítás, előterjesztette: Ján Hudacký

Módosítás: 126 
11. cikk c) pont

c) a KKV-k számára a pénzügyi környezet 
javítását.

c) a KKV-k számára a pénzügyi környezet 
javítását valamennyi rendelkezésre álló 
pénzügyi forrás, a kohéziós politika 
pénzügyi eszközeit is ideértve, megfelelőbb 
kombinálása útján.

Er. en

Indokolás

A nemzeti és EU szintű állami erőforrásokat a kiegyenlítő hatás megteremtésére, valamint 
pénzügyi magánforrások bevonására kell használni. 

Módosítás, előterjesztette: Lorenzo Cesa

Módosítás: 127 
11. cikk ca) pont (új)

ca) a pénzintézetek azon kutatási és 
innovációs projektek értékelésére irányuló 
kapacitásának bővítése, amelyek esetében a 
KKV-k hitelkérelmet nyújtanak be, 
„technológia-minősítő központok” 
rendszerének kidolgozása útján.

Er. en

Indokolás

A KKV-k K+F beruházásainál fennálló finanszírozási hiányt át kell hidalni; e célból 
technológia-minősítő központok rendszerét lehetne létrehozni, amely együttműködhetne a 
bankokkal és a kiemelt/vállalkozási tőkealapokkal a kutatási és innovációs projektek 
értékelésében (amelyekre a hitelkérelmet benyújtják).
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Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás:  128 
11. cikk ca) pont (új)

ca) a pénzintézetek azon kutatási és 
innovációs projektek értékelésére irányuló 
kapacitásának bővítése, amelyek esetében a 
KKV-k hitelkérelmet nyújtanak be, 
„technológia-minősítő központok” 
rendszerének kidolgozása útján. 

Er. en

Indokolás

A KKV-k K+F beruházásainál fennálló finanszírozási hiányt át kell hidalni; e célból 
technológia-minősítő központok rendszerét lehetne létrehozni, amely együttműködhetne a 
bankokkal és a kiemelt/vállalkozási tőkealapokkal a kutatási és innovációs projektek 
értékelésében (amelyekre a hitelkérelmet benyújtják).

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás:  129 
12. cikk a) pont

a) a KKV-kat támogató szolgáltatások 
előmozdítását;

a) az innovatív KKV-kat, valamint az 
innovációs potenciállal rendelkező KKV-
kat támogató szolgáltatások előmozdítását;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Ján Hudacký

Módosítás:  130 
12. cikk a) pont

a) a KKV-kat támogató szolgáltatások 
előmozdítását;

a) a KKV-kat támogató szolgáltatások 
előmozdítását, különösen a 
vállalkozástámogató szervezetek meglévő 
regionális hálózatán keresztül;



AM\593717HU.doc 45/115 PE 367.642v01-00

külső fordítás

HU

Er. en

Indokolás

A legtöbb tagállamban már létezik regionális vállalkozástámogatási szervezet, tehát sokéves 
tapasztalatukat hatékonyan fel lehetne használni. 

Módosítás, előterjesztette: Jan Březina

Módosítás:  131 
12. cikk b) pont

b) a KKV-k határokon átnyúló 
együttműködését segítő intézkedésekhez 
való hozzájárulást, beleértve a KKV-k 
részvételét az európai szabványosításba;

b) a KKV-k belföldi vagy határokon átnyúló 
együttműködését (tekintet nélkül arra, hogy 
a másik vállalkozás a KKV működésének 
helye szerinti régióban található-e) segítő 
és ösztönző intézkedésekhez való 
hozzájárulást, beleértve a KKV-k részvételét 
az európai szabványosításba;

Er. en

Indokolás

A kiegyensúlyozott fejlődés érdekében a KKV-k közti együttműködést nem szabad pusztán a 
határokon átnyúló modellre szűkíteni, a regionális és nemzeti szintű együttműködés 
fontosságát is hangsúlyoznunk kell. A KKV-k törekvései és tevékenysége a köztük megvalósuló 
további együttműködés szempontjából szintén alapvető fontosságú. 

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás:  132 
12. cikk b) pont

b) a KKV-k határokon átnyúló 
együttműködését segítő intézkedésekhez 
való hozzájárulást, beleértve a KKV-k 
részvételét az európai szabványosításba;

b) a KKV-k határokon átnyúló 
együttműködését segítő intézkedésekhez 
való hozzájárulást, beleértve a KKV-k 
részvételét az európai és nemzetközi
szabványosításba;

Er. fr
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Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás:  133 
12. cikk c) pont

c) a nemzetközi üzleti együttműködés 
előmozdítása és megkönnyítése.

c) a határokon átnyúló üzleti 
együttműködés előmozdítása és 
megkönnyítése az európai belső piacon, 
valamint harmadik országban működő 
vállalkozásokkal a kereskedelmi és 
beruházási kapcsolatok fejlesztése céljából.

Er. de

Indokolás

Az üzleti tevékenységek nemzetköziesítése/európaizálása előmozdítja a versenyképességet. 

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás:  134 
12. cikk ca) pont (új)

ca) a szolgáltatások elősegítése a KKV-k 
más innovációs szereplőkkel történő 
együttműködésének támogatása során.

Er. en

Indokolás

A tudás-potenciál olyan tényezői, mint az egyetemek, tudományos parkok, techno-parkok, 
regionális fejlesztési fórumok, nem kormányzati szervezetek, tőkealapok stb. tekinthetők 
„innovációs szereplőknek”. A KKV-k számára alapvető fontosságú, hogy innovációs 
potenciáljuk növelése érdekében szoros kapcsolatban álljanak helyi, regionális és nemzetközi 
közösségek más szereplőivel.
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Módosítás, előterjesztette: Lorenzo Cesa

Módosítás:  135 
12. cikk ca) pont (új)

ca) a közös problémákkal és kihívásokkal 
szembenéző régiókban működő vállalatok 
egymás közti együttműködésének erősítése, 
elősegítve, hálózatok létrehozása útján is, a 
megfelelő gazdasági és ipari politikák 
egyeztetését és kidolgozását.

Er. en

Indokolás

Európában számos igen fejlett ipari terület található, amelyek Európa gazdagságát 
jelképezik; mindazonáltal – még ha e területek nincsenek is hanyatló szakaszban –
versenyképességük erősen veszélyben van. Ezért kérik ezek a területek olyan ipari és 
gazdasági politikák meghatározását, amelyek figyelembe tudják venni speciális 
szükségleteiket. A közös problémákkal és kihívásokkal szembenéző régiókban működő 
vállalatok közti együttműködés ezért például a legjobb üzleti gyakorlatok cseréjét és 
terjesztését szolgáló hálózat létrehozásán keresztül valósítható meg. A hálózat olyan eszközt is 
jelentene, amelyet az EU-intézmények saját politikájuk vagy jogalkotási kezdeményezéseik 
megvalósíthatóságának értékelésére és mérésére használhatnának. 

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás:  136 
12. cikk ca) pont (új)

ca) a közös problémákkal és kihívásokkal 
szembenéző régiókban működő vállalatok 
egymás közti együttműködésének erősítése, 
elősegítve, hálózatok létrehozása útján is, a 
megfelelő gazdasági és ipari politikák 
egyeztetését és kidolgozását.

Er. en

Indokolás

Európában számos igen fejlett ipari terület található, amelyek Európa gazdagságát 
jelképezik; mindazonáltal – még ha e területek nincsenek is hanyatló szakaszban –
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versenyképességük erősen veszélyben van. Ezért kérik ezek a területek olyan ipari és 
gazdasági politikák meghatározását, amelyek figyelembe tudják venni speciális 
szükségleteiket. A közös problémákkal és kihívásokkal szembenéző régiókban működő 
vállalatok közti együttműködés ezért például a legjobb üzleti gyakorlatok cseréjét és 
terjesztését szolgáló hálózat létrehozásán keresztül valósítható meg. A hálózat olyan eszközt is 
jelentene, amelyet az EU-intézmények saját politikájuk vagy jogalkotási kezdeményezéseik 
megvalósíthatóságának értékelésére és mérésére használhatnának.

Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Módosítás:  137 
13. cikk cím

A vállalkozások innovációja, beleértve az 
ökoinnovációt is

Innovációs tevékenységek

Er. en

Indokolás

Jobban megfelel a módosított 10. cikknek. 

Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler

Módosítás:  138 
13. cikk cím

A vállalkozások innovációja, beleértve az 
ökoinnovációt is

A vállalkozások innovációja, beleértve az 
ökoinnovációt is, valamint az EU biztonsági 
kapacitásának növelésére irányuló 
innovációt

Er. de

Indokolás

A megváltozott biztonsági környezetre tekintettel a VIK-programnak ki kell egészítenie az 
Európai Biztonsági Kutatási Programot az EU és polgárai biztonságának javítását szolgáló 
innovációk ösztönzésének fokozása révén.
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Módosítás, előterjesztette: Jan Christian Ehler

Módosítás:  139 
13. cikk bevezető rész

Az innovációhoz, beleértve az 
ökoinnovációt is, kapcsolódó cselekvések 
magukban foglalhatják a következőket:

Az innovációhoz, beleértve az 
ökoinnovációt és az EU biztonsági 
kapacitásának növelésére irányuló 
innovációt is, kapcsolódó cselekvések 
magukban foglalhatják a következőket:

Er. de

Indokolás

A megváltozott biztonsági környezetre tekintettel a VIK-programnak ki kell egészítenie az 
Európai Biztonsági Kutatási Programot az EU és polgárai biztonságának javítását szolgáló 
innovációk ösztönzésének fokozása révén.

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás:  140 
13. cikk a) pont

a) az ágazatspecifikus innováció, a 
klaszterek, az innovációs hálózatok, az 
állami-magán innovációs partnerségek és az 
érintett nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés, valamint az 
innovációirányítás alkalmazásának 
előmozdítását;

a) a műszaki és nem műszaki termékek 
innovációja, a nem technológiai innováció, 
például folyamat-innováció, szervezeti és 
intézményi innováció, az ágazatspecifikus 
innováció, a klaszterek, az innovációs 
hálózatok, az állami-magán innovációs 
partnerségek és az érintett nemzetközi 
szervezetekkel való együttműködés, 
valamint az innovációirányítás 
alkalmazásának előmozdítását;

Er. en

Indokolás

Az Oslói Kézikönyv tartalmazza az innovációs adatok gyűjtésére és értelmezésére szolgáló 
OECD/EU-iránymutatásokat. A kézikönyvet nemrég felülvizsgálták, és a harmadik kiadás 
2005 novemberében jelent meg. A kézikönyv egyértelművé teszi az innováció fogalmát, és 
mivel az innováció VIK szerinti definíciójának összhangban kell lennie az innováció legújabb 
fogalommeghatározásaival, az Oslói Kézikönyv az ilyen definíciók kézenfekvő forrása. 
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Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás:  141 
13. cikk a) pont

a) az ágazatspecifikus innováció, a 
klaszterek, az innovációs hálózatok, az 
állami-magán innovációs partnerségek és az 
érintett nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés, valamint az 
innovációirányítás alkalmazásának 
előmozdítását;

a) az ágazatspecifikus, folyamat-, marketing 
és szervezeti innováció, valamint a 
klaszterek, az innovációs hálózatok, az 
állami-magán innovációs partnerségek és az 
érintett nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés, valamint az 
innovációirányítás alkalmazásának 
előmozdítását;

Er. en

Indokolás

Az innováció valamennyi általános munkadefiníciója szerint a fogalom a termék-innovációt és 
a folyamat-innovációt egyaránt magában foglalja. A megfelelő cselekvések e szélesebb körű 
leírása összhangban áll mind a VIK javaslat magyarázó memorandumával, ahol az 
„innovációt” „új termékek, szolgáltatások és üzleti eljárások piaci lehetőségeinek 
kiaknázásával kapcsolatos üzleti folyamatként” határozzák meg, mind az innovációról szóló 
Oslói Kézikönyv legfrissebb kiadásával, amely tételesen felsorolja a „termék-„, „folyamat-„, 
„marketing-„ és „szervezeti” innovációt. 

Módosítás, előterjesztette: Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Módosítás:  142 
13. cikk a) pont

a) az ágazatspecifikus innováció, a 
klaszterek, az innovációs hálózatok, az 
állami-magán innovációs partnerségek és az 
érintett nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés, valamint az 
innovációirányítás alkalmazásának 
előmozdítását;

a) az ágazatspecifikus, szervezeti, 
technológiai és nem technológiai 
termékinnováció, a klaszterek, az innovációs 
hálózatok, az állami-magán innovációs 
partnerségek és az érintett nemzetközi 
szervezetekkel való együttműködés, 
valamint az innovációirányítás 
alkalmazásának előmozdítását; 

Er. it
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Indokolás

A szervezeti és nem technológiai termékinnováció éppen olyan fontos, mint a technológiai 
innováció, és hozzájárul a KKV-k növekedéséhez és versenyképességéhez. 

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás:  143 
13. cikk a) pont

a) az ágazatspecifikus innováció, a 
klaszterek, az innovációs hálózatok, az 
állami-magán innovációs partnerségek és az 
érintett nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés, valamint az 
innovációirányítás alkalmazásának 
előmozdítását;

a) az ágazatspecifikus, szervezeti, 
technológiai és nem technológiai 
termékinnováció, a klaszterek, az innovációs 
hálózatok, az állami-magán innovációs 
partnerségek és az érintett nemzetközi 
szervezetekkel való együttműködés, 
valamint az innovációirányítás 
alkalmazásának előmozdítását;

Er. it

Indokolás

Fontos, hogy ne csak a technológiai jellegű innováció vonatkozásában ismerjük el a 
hozzáadott értéket, hanem a szervezeti és a folyamathoz kapcsolódó innováció esetében is. 

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto és Anne Laperrouze

Módosítás:  144 
13. cikk aa) pont (új)

aa) a technológiai fejlődéshez történő 
alkalmazkodás elősegítése a 
kisvállalkozásoknál, ideértve a mikro- és 
kézművesvállalkozásokat is, valamint a 
nem műszaki jellegű, modernizációt, 
versenyképesség-növelést vagy 
munkahelyteremtést célzó innováció 
ösztönzése, különösen a gyártási, 
környezetvédelmi és vállalatirányítási, 
marketing és kommunikációs ágazatban.
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Er. fr

Indokolás

A hozzáadott értéket termelő kisvállalkozások, különösen az áruk és szolgáltatások 
előállításával és feldolgozásával, illetve kidolgozásával foglalkozó kisvállalkozások, a 
meglévő technológiák innovatív módon történő alkalmazásával és/vagy munkamódszereik 
korszerűsítésével (munkaszervezés, marketing, humánerőforrás-menedzsment, továbbképzés, 
kommunikáció stb.) javíthatják növekedési potenciáljukat és növelhetik versenyelőnyüket.

Ezért a fenti vállalkozások egyedi szükségleteire figyelemmel az innovációt szélesebb 
értelemben kell alkalmazni.

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás:  145 
13. cikk b) pont

b) az üzleti innováció érdekében a nemzeti 
és regionális programok támogatását;

b) a vállalkozások technológiai és nem 
technológiai, valamint valamint a folyamat-
, szervezeti és intézményi innovációjának 
érdekében a nemzeti és regionális 
programok támogatását;

Er. en

Indokolás

Az Oslói Kézikönyv „innováció” definíciójával összhangban..

Az Oslói Kézikönyv tartalmazza az innovációs adatok gyűjtésére és értelmezésére szolgáló 
OECD/EU-iránymutatásokat. A kézikönyvet nemrég felülvizsgálták, és a harmadik kiadás 
2005 novemberében jelent meg. A kézikönyv egyértelművé teszi az innováció fogalmát, és 
mivel az innováció VIK szerinti definíciójának összhangban kell lennie az innováció legújabb 
fogalommeghatározásaival, az Oslói Kézikönyv az ilyen definíciók kézenfekvő forrása.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 146 
13. cikk b) pont

b) az üzleti innováció érdekében a nemzeti b) a vállalkozások technológiai és nem 
technológiai innovációja, valamint az üzleti 
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és regionális programok támogatását; folyamatok innovációja érdekében a 
nemzeti és regionális programok 
támogatását;

Er. en

Indokolás

Az innováció fogalma a technológiai és nem technológiai innovációt egyaránt magában 
foglalja, mivel az utóbbi a KKV-k növekedése szempontjából szintén különösen fontos. A 
megfelelő cselekvések e szélesebb körű leírása összhangban áll mind a VIK javaslat 
magyarázó memorandumával, ahol az „innovációt” „új termékek, szolgáltatások és üzleti 
eljárások piaci lehetőségeinek kiaknázásával kapcsolatos üzleti folyamatként” határozzák 
meg, mind az innovációról szóló Oslói Kézikönyv legfrissebb kiadásával, amely tételesen 
felsorolja a „termék-„, „folyamat-„, „marketing-„ és „szervezeti” innovációt.

Módosítás, előterjesztette: Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Módosítás:  147 
13. cikk b) pont

b) az üzleti innováció érdekében a nemzeti 
és regionális programok támogatását;

b) a technológiai, nem technológiai és 
folyamathoz kapcsolódó üzleti innováció 
érdekében a nemzeti és regionális 
programok támogatását;

Er. it

Indokolás

A szervezeti és nem technológiai termékinnováció éppen olyan fontos, mint a technológiai 
innováció, és hozzájárul a KKV-k növekedéséhez és versenyképességéhez.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás:  148 
13. cikk b) pont

b) az üzleti innováció érdekében a nemzeti 
és regionális programok támogatását;

b) a technológiai, nem technológiai és 
folyamathoz kapcsolódó üzleti innováció 
érdekében a nemzeti és regionális 
programok támogatását;
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Er. it

Indokolás

Fontos, hogy ne csak a technológiai jellegű innováció vonatkozásában ismerjük el a 
hozzáadott értéket, hanem a szervezeti és a folyamathoz kapcsolódó innováció esetében is.

Módosítás, előterjesztette: Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Módosítás:  149 
13. cikk c) pont

c) az innovatív technológiák alkalmazásának 
támogatását;

c) az innovatív technológiák alkalmazásának 
támogatását a technológiai innovációknak a 
KKV-k egyedi igényeire történő 
alkalmazásának támogatása útján;

Er. it

Indokolás

A technológiai innovációk eltérő vállalati környezetben történő egyszerű átvétele gyakran 
nem lehetséges, mivel a folyamathoz műszaki tanulmányozási és adaptációs szakasz 
szükséges, ami viszont sokszor igen költséges a vállalkozások számára. Ezért fontos, hogy 
ebben a szakban pénzügyi támogatás álljon a vállalkozás rendelkezésére.

Módosítás, előterjesztette: Edit Herczog

Módosítás: 150 
13. cikk c) pont

c) az innovatív technológiák alkalmazásának 
támogatását;

c) az innovatív technológiák alkalmazásának 
és tulajdonjogi védelmének támogatását;

Er. en

Indokolás

Az IPR-khez való hozzáférés az innovációk támogatásának olyan eszköze, amelyet a gyorsan 
növekvő vállalkozások dolgoztak ki. A támogatás az említett jogok használatának és 
kezelésének elősegítéséhez szükséges.
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Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 151 
13. cikk ca) pont (új)

ca) ösztönzők kidolgozása a KKV-k 
innovatív termékei és szolgáltatásai iránti 
kereslet serkentésére;

Er. en

Indokolás

A KKV-k innovativitása mértékének megállapítására alkalmazott egyik legpontosabb mutató 
a vállalkozások nagyobb ügyfelekkel kapcsolatos termék- és szolgáltatásértékesítési 
kapacitásának növekedése, mivel a KKV-k intenzíven koncentrálnak ügyfeleik igényeire. 
Ennélfogva az európai KKV-k növekedése igen erősen függ attól, hogy létrejönnek-e a 
termékeik és szolgáltatásaik iránti keresletet fenntartó lehetőségek.
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Módosítás, előterjesztette: Edit Herczog

Módosítás:  152 
13. cikk d) pont

d) a transznacionális ismeret- és 
technológiaátadásra, valamint a szellemi és 
ipari tulajdonjogok kezelésére vonatkozó 
szolgáltatások támogatását;

d) a transznacionális ismeret- és 
technológiaátadásra, valamint a szellemi és 
ipari tulajdonjogok elősegítésére és 
kezelésére vonatkozó szolgáltatások 
támogatását;

Er. en

Indokolás

Az IPR-khez való hozzáférés az innovációk támogatásának olyan eszköze, amelyet a gyorsan 
növekvő vállalkozások dolgoztak ki. A támogatás az említett jogok használatának és 
kezelésének elősegítéséhez szükséges.

Módosítás, előterjesztette: Etelka Barsi-Pataky

Módosítás:  153 
13.cikk e) pont

e) új típusú innovációs szolgáltatások 
felderítését;

e) új típusú innovációs szolgáltatások 
felderítését (például a Galileo projekt, ahol 
a KKV-k a GNSS műholdas navigációs 
rendszer által nyújtott új szolgáltatásokat 
tudtak kifejleszteni számos ágazatban);

Er. en

Indokolás

A Galileo új európai infrastruktúra, így a Galileo stratégiailag fontos program Európa 
számára. A Galileo program tökéletesen illeszkedik a lisszaboni stratégiához, mivel jelentős 
számú munkahelyet teremt Európában, a fejlett technológia és know-how révén növeli Európa 
versenyképességét. A VIK közösségi finanszírozási támogatással von be európai KKV-kat 
fejlődő innovációkba, ami elősegíti a GNSS műholdas navigációs rendszer által nyújtott 
alkalmazások és szolgáltatások fejlődését.
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Módosítás, előterjesztette: Jan Březina

Módosítás: 154 
13. cikk e) pont

e) újfajta innovációs szolgáltatások 
felfedezése;

e) új típusú innovációs szolgáltatások 
kifejlesztését és felderítését;

Er. en

Indokolás

A vállalkozások részvétele a K+F-ben elősegítené az európai versenyképesség fellendítését, 
ezért az e folyamatban való széles körű részvétel alapvető fontosságú.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 155 
13. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Az innováció fogalmát a legszélesebb 
értelemben kell alkalmazni, amely nem 
csak a gyártási folyamatot foglalja 
magában, hanem a vállalatirányítást és 
környezetgazdálkodást, marketinget és 
kommunikációt is, amelyek mindegyike 
elősegíti a vállalati modernizációt. Az 
innováció fogalmába tartozik továbbá a 
meglévő technológiáknak a 
kisvállalkozások szükségleteihez történő 
igazítása is;

Er. fr

Indokolás

Ez a definíció a legtöbb kisvállalkozás valós helyzetét tükrözi, lehetővé teszi, hogy egyedi 
szükségleteiket figyelembe vegyük és beillesszük a keretprogramba. A kis- és 
mikrovállalkozások technológiákhoz vagy innovatív termékekhez történő alkalmazkodás során 
gyakran ütköznek nehézségbe. Az innováció fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az e 
technológiáknak valamely kisebb jogi személy egyedi igényeihez történő alkalmazását (a 
környezetvédelmi szabványok alkalmazása az egyik, de nem az egyetlen példa) is jelenti.
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Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 156 
13a. cikk (új)

13a. cikk
Ökoinnováció

(1) Az ökoinnováció a keretprogram fontos 
tényezője, ezért annak végrehajtásában is 
kiemelt szerepet kell játszania.
(2) Az ökoinnováció olyan innováció, amely 
– a negatív környezeti hatások csökkentése, 
illetőleg az erőforrások (ideértve az 
energiát is) hatékonyabb és felelősebb 
felhasználása révén – jelentős és 
kimutatható előrelépést eredményez a 
fenntartható fejlődés céljának elérése felé.

Er. en

Indokás

Az ökoinnováció progresszív fogalom: a VIK-programnak reagálnia kell a változásokra.

Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Módosítás: 157 
13a. cikk (új)

13a cikk
Ökoinnovációs tevékenységek

Az ökoinnovációval kapcsolatos 
tevékenység körébe különösen a következők 
tartozhatnak:
a) ökoinnovációs célú finanszírozási 
összegekhez való hozzáférés a 11. cikkben 
foglaltaknak megfelelően;
b) ökoinnovációs hálózatok és csoportok, 
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valamint az ökoinnovációt lehetővé tevő 
vagy elősegítő állami-magán partnerségek 
támogatása az ökoinnováció és az üzleti 
szolgáltatások területén;
c) környezetvédelmi technológiák és 
ökoinnovációs tevékenységek átvételének 
támogatása;
d) a nemzetek közötti tudás- és 
technológiaátadásra, valamint a szellemi és 
ipari tulajdonjogokkal való gazdálkodásra 
irányuló szolgáltatások támogatása;
e) az önkéntes szemlélet támogatása az 
ökoinnováció következő területein: 
környezetgazdálkodás és terméktervezés.

Er. en

Indokolás

Egyértelműen meg kell határoznunk, mire vonatkozik az ökoinnováció.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 158 
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, valamint a 
vállalkozói kockázat és sikerek egyensúlyát, 
különösen a női vállalkozók és a fiatal 
vállalkozók tekintetében.

Er. sv

Indokolás

A női vállalkozókat szintén ösztönözni kell. Ha Európa meg akarja valósítani a lisszaboni 
stratégia célkitűzéseit, mindenki számára meg kell adni a lehetőséget saját vállalkozókedve és 
kreativitása fejlesztésére.
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Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto és Anne Laperrouze

Módosítás: 159 
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 és erősítését, 
valamint a vállalkozói kockázat és sikerek 
egyensúlyát, különösen a fiatal vállalkozók 
tekintetében;

Er. fr

Indokolás

A vállalkozói gondolkodásmód ösztönzése önmagában nem elegendő a versenyképesség, az 
innovativitás, illetőleg a vállalatalapítás, -vásárlás vagy átruházás elősegítéséhez. A 
vállalkozói gondolkodásmód erősítésére is szükség van, különösen a fiatal vállalkozók 
körében, valamint a technikai képzést igénylő kézműves ágazatban, hiszen erre a fiatal 
emberek, szüleik és a média gyakran igen csekély figyelmet fordít.

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 160 
14. cikk aa) pont (új)

aa) a „Master” és „PhD” fokozat 
megszerzésére törekvő hallgatók ösztönzése 
arra, hogy a KKV-kkal együttműködve 
innovációs szereplőkké váljanak;

Er. en

Indokolás

Az innováció tudáspontenciáljának valamennyi humán erőforrást fel kell ölelnie, különösen a 
fiatalokat, mivel az információ korában igen korán be kell kapcsolódni az élethosszig tartó 
tanulás folyamatába az innováció érdekében. A „Master” és „PhD” fokozat megszerzésére 
törekvő hallgatók humán erőforrása értékes tudásvagyon a KKV-k számára. Továbbá a KKV-
k vagyoni értéket képviselnek a kutatási közösségekben zajló gyakorlati innovációs képzés 
számára. 
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Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Módosítás: 161 
14. cikk b) pont

b) az innováció, vállalkozás-fejlesztés és –
növekedés számára kedvező üzleti környezet 
ösztönzése;

b) az innováció, vállalkozás-fejlesztés és –
növekedés számára kedvező üzleti környezet 
ösztönzése a fenntartható fejlődés keretein 
belül;

Er. en

Indokolás

A fenntarthatóság érdekében alkalmazott egyik legfontosabb költségcsökkentő tényező a 
fenntarthatósági szempontoknak az üzleti döntésekbe történő minél előbbi beépítése. 

Módosítás, előterjesztette:Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 162 
14. cikk ba) pont (új)

ba) az európai KKV-alkalmazottak és a 
különféle európai intézmények és hálózatok 
alkalmazottai cseréjének és mobilitásának 
támogatása tudásátadás és tapasztalatcsere 
céljából;

Er. es

Indokolás

Igény van arra, hogy egyrészről a feltalálók és újítók, másrészről a vállalkozások igazgatói és 
vezetői közötti párbeszéd céljából fórumokat hozzunk létre. Ezért alapvető fontosságú, hogy a 
vállalkozói szellem és innovatív kapacitás egyesítése céljából, amelyek a Lisszaboni Agenda 
két stratégiai pillérének nevezhetők, befektessünk a képzési és csereprogramokba.

Módosítás, előterjesztette: Jan Březina

Módosítás: 163 
14. cikk ca) pont (új)
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ca) a vállalkozói szellem erősítésének 
elősegítése és támogatása a Közösségben.

Er. en

Indokolás

Európának orvosolnia kell a vállalkozások nem megfelelő helyzetével kapcsolatos alapvető 
szimptómákat. Az európai vállalkozói szellem támogatása megérdemli, hogy a legfontosabb 
prioritások között szerepeljen.

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto és Anne Laperrouze

Módosítás: 164 
14. cikk ca) pont (új)

ca) vállalkozások (különösen a kis- és 
kézművesvállalkozások) alapításának, 
átruházásának és átvételének ösztönzése.

Er. fr

Indokolás

A Bizottság becslése szerint a következő tíz évben az európai vállalkozások harmadát 
átruházzák, ami évente átlagosan mintegy 610 000 vállalkozást, 2,4 millió munkahelyet jelent. 
Az Európai Uniónak történelmi kihívással kell szembenéznie, ami legfőképpen a kis- és a 
kézművesvállalkozásokat érinti.

Ezért a vállalkozás-alapítás, -átvétel és -átruházás szükségképpen az egyik legfontosabb 
cselekvés a vállalkozói szellem és gondolkodásmód kialakítása szempontjából.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 165 
15. cikk b) pont

b) az ipari és szolgáltatási ágazathoz 
kapcsolódó versenyképességi stratégiák 
meghatározásához és támogatáshoz való 
hozzájárulást;

b) az ipari és szolgáltatási ágazathoz 
kapcsolódó versenyképességi stratégiák 
meghatározásához és támogatáshoz való 
hozzájárulást, ideértve a bürokrácia 
csökkentésére irányuló mechanizmusokat 
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is;

Er. en

Indokolás

A bürokrácia a vállalkozás és innováció egyik legnagyobb akadálya, különösen a KKV-k 
számára, ezért EU-szerte egységes és hatékony módon kell vele foglalkozni.
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Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 166 
15. cikk c) pont

c) a kölcsönös tanulás támogatása az 
országos és regionális adminisztráció kiváló 
színvonalának elérése céljából.

c) a kölcsönös tanulás támogatása az 
országos, regionális és helyi adminisztráció 
kiváló színvonalának elérése céljából.

Er. es

Indokolás

Mint már említettük, nem szabad megfeledkeznünk a helyi hatóságokról.

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto és Anne Laperrouze

Módosítás:  167 
15a. cikk (új)

15a. cikk
A kisvállalkozások részvétele a szabványok 
tervezésében és megvalósításában
A kis- és kézművesvállalkozások részvétele 
az árukra és szolgáltatásokra vonatkozó 
szabványügyi, minőségellenőrzési és 
biztonsági politikák kidolgozásában, 
ideértve az alábbiakat:
a) a kisvállalkozásokat képviselő 
szervezetek részvételének támogatása és 
ösztönzése az európai és nemzetközi 
szabványügyi javaslatok kidolgozásában, 
ideértve a fogyasztóvédelmet is;
b) a szakemberképzés ösztönzése a 
szabványügy és minőségellenőrzés területén 
a kis- és kézművesvállalkozásokat képviselő 
szervezeteknél;
c) információk, tájékoztatás és tanácsadó 
szolgáltatás biztosítása illetékes szakmai 
szervezetek részéről;
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d) a szabványokat magyarázó, értelmező és 
érthetővé tevő dokumentáció biztosításának 
ösztönzése a szabványok használatára és a 
legjobb gyakorlatokra vonatkozó 
útmutatókkal együtt;
e) a szabványok megvalósításának 
támogatása a kis- és 
kézművesvállalkozásoknál, ideértve a 
környezetvédelmi szabványokat is.

Er. fr

Indokolás

A szabványosítás szükséges a kis- és kézművesvállalkozások innovációjának és 
versenyképességének biztosításához. Ennélfogva a szabványosítási politikát e vállalkozások 
egyedi szükségleteihez kell igazítani, amelyek a szabványügyi rendelkezések végrehajtásához 
folyamatos közösségi szintű támogatást igényelnek, különösen a képzési információk, 
tájékoztatás és értelmezés témakörében.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 168 
15a. cikk (új)

15a cikk
A kisvállalkozások részvétele a szabványok 
tervezésében és megvalósításában 
A kisvállalkozások részvétele az árukra és 
szolgáltatásokra vonatkozó szabványügyi, 
minőségellenőrzési és biztonsági politikák 
kidolgozásában, ideértve az alábbiakat:
a) a kisvállalkozásokat képviselő 
szervezetek részvételének támogatása és 
ösztönzése az európai és nemzetközi 
szabványügyi javaslatok kidolgozásában, 
ideértve a fogyasztóvédelmet is;
b) a szakemberképzés ösztönzése a 
szabványügy és minőségellenőrzés területén 
a kisvállalkozásokat képviselő 
szervezeteknél;
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c) információk, tájékoztatás és tanácsadó 
szolgáltatás biztosítása illetékes szakmai 
szervezetek részéről;
d) a szabványokat magyarázó, értelmező és 
érthetővé tevő dokumentáció biztosításának 
ösztönzése a szabványok használatára és a 
legjobb gyakorlatokra vonatkozó 
útmutatókkal együtt;
e) a szabványok megvalósításának 
támogatása a kisvállalkozásoknál, ideértve 
a környezetvédelmi szabványokat is.

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Ján Hudacký

Módosítás: 169 
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 –
lehetőség szerint regionális és helyi szinten 
– 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.

Er. en

Indokolás

A kevésbé fejlett régiók társadalmi-gazdasági fejlődésének biztosítása érdekében a programot 
helyi és regionális szereplőknek kell végrehajtaniuk.
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Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 170 
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 és innováció, a 
technológiaátadás és nem technológiai 
innováció, például folyamat-innováció, 
szervezeti és intézményi innováció, történő 
befektetések a pénzügyi eszközök 
alkalmazási körébe tartoznak. 

Er. en

Indokolás

Az Oslói Kézikönyv „innováció”definíciójával összhangban.

Az Oslói Kézikönyv tartalmazza az innovációs adatok gyűjtésére és értelmezésére szolgáló 
OECD/EU-iránymutatásokat. A kézikönyvet nemrég felülvizsgálták, és a harmadik kiadás 
2005 novemberében jelent meg. A kézikönyv egyértelművé teszi az innováció fogalmát, és 
mivel az innováció VIK szerinti definíciójának összhangban kell lennie az innováció legújabb 
fogalommeghatározásaival, az Oslói Kézikönyv az ilyen definíciók kézenfekvő forrása.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 171 
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 

(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 
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technológiaátadás történő befektetések a 
pénzügyi eszközök alkalmazási körébe 
tartoznak.

technológiaátadás, valamint határokon 
átnyúló tevékenységeik, történő befektetések 
a pénzügyi eszközök alkalmazási körébe 
tartoznak.

Er. es

Indokolás

Manapság, amikor az ipar-áttelepítés a legtöbb európai országban és iparágban napi 
követelmény, nagy szükség van az európai vállalkozások nemzetköziesítésének 
finanszírozására.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 172 
17. cikk (1) bekezdés a) pont

a) a KKV-k alapításához és 
finanszírozásához való hozzájárulás, a 
sajáttőkével és a kockázati tőkével 
kapcsolatos piaci hiányosságok csökkentése, 
amelyek akadályozzák a KKV-kat 
növekedési potenciáljuk kihasználásában;

a) a KKV-k alapításához és 
finanszírozásához való hozzájárulás, a 
sajáttőkével és a kockázati tőkével 
kapcsolatos piaci hiányosságok csökkentése, 
amelyek akadályozzák a KKV-kat 
növekedési potenciáljuk kihasználásában, 
európai kockázatitőke-piac létrehozásának 
céljából;

Er. en

Indokolás

Ma az egyik legnagyobb probléma, ami a nagy növekedési potenciállal rendelkező európai 
KKV-k jövőbeni befektetőit sújtja, a kockázatitőke-piac töredezettsége. Az innovatív KKV-k 
finanszírozási hiányának csökkentése érdekében fontos mindazon szabályozási és a 
reklámtevékenységre vonatkozó akadályok lebontása, amelyekkel ma a nemzetközi potenciális 
befektetők szembekerülnek a kockázatitőke-alapoknál. A GIF mechanizmus hozzájárulhat egy 
valóban európai kockázatitőke-piac fokozatos kialakulásához.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 173 
17. cikk (2) bekezdés 1. és 2. albekezdés
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2. A GIF két részből áll: 2. A GIF két részből áll:

Az első rész, a GIF 1 a korai beruházásokat 
(alapítás elõtti, 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 elõtti, 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. Olyan 
alapokba történő befektetést is célozhat, 
amelyek második vagy harmadik fordulós 
finanszírozást biztosíthatnak a 
kockázatitőkéhez jutás során nagy 
nehézségekbe ütköző KKV-k számára. Az 
„üzleti angyalok” által támogatott alapokban 
és beruházási eszközökben is részt vehet 
társfinanszírozóként.

A második rész, a GIF 2 a bővítési 
szakaszban történő beruházásokat foglalja 
magában, és a szakosodott kockázatitőke-
alapokatba fektet be, amelyek cserébe az 
innovatív, gyorsan növekvő KKV-k számára 
kvázitőkét vagy sajáttőkét biztosítanak azok 
bővítési szakaszában. A GIF 2 befektetései 
elkerülik a kivásárlásokat és a kiváltási
tőkét.

A második rész, a GIF 2 a bővítési 
szakaszban történő beruházásokat foglalja 
magában, és a szakosodott kockázatitőke-
alapokatba fektet be, amelyek cserébe az 
innovatív, gyorsan növekvő KKV-k számára 
kvázitőkét vagy sajáttőkét biztosítanak azok 
bővítési szakaszában. A GIF 2 befektetései 
mind a be-, mind a felvásárlási tőkét 
támogatják.

Er. en

Indokolás

Működésének korai szakában számos, nagy innovatív potenciállal rendelkező KKV küzd az 
elegendő mennyiségű kockázati tőke hiányából fakadó nehézségekkel. Mivel a finanszírozási 
lánc folytonossága igen fontos, segítenünk kell azokat az alapokat, amelyek már finanszírozott 
üzleti projektek társfinanszírozására szakosodtak (második vagy harmadik fordulós 
finanszírozás). 
A KKV-k új tulajdonos részére történő átruházása gyakran új beruházásokkal és innovációval 
is együtt jár, amit viszont a KKV-k bővülési szakában fellépő tőkehiány sok esetben lefékez. 
Ezért helyénvaló, hogy a GIF2 ablakban a vállalatvezetés be- és felvásárlásait egyaránt 
támogassák. 
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Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 174 
17. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés

A második rész, a GIF 2 a bővítési 
szakaszban történő beruházásokat foglalja 
magában, és a szakosodott kockázatitőke-
alapokatba fektet be, amelyek cserébe az 
innovatív, gyorsan növekvő KKV-k számára 
kvázitőkét vagy sajáttőkét biztosítanak azok 
bővítési szakaszában. A GIF 2 befektetései 
elkerülik a kivásárlásokat és a kiváltási 
tőkét.

A második rész, a GIF 2 a bővítési 
szakaszban történő beruházásokat foglalja 
magában, és a szakosodott kockázatitőke-
alapokatba fektet be, amelyek cserébe az 
innovatív, gyorsan növekvő KKV-k számára 
kvázitőkét vagy sajáttőkét biztosítanak azok 
bővítési szakaszában. A GIF 2 befektetései 
elkerülik a kivásárlásokat és a kiváltási 
tőkét.

A GIF beruházások olyan alapokat 
céloznak meg, amelyek tapasztalatot és 
kiváló szakmai minőséget tudnak igazolni 
az innovatív KKV-kkal, innovációs és 
kutatócsoportokkal (például tudományos 
vagy technológiai parkok) és más 
innovációs szereplőkkel való 
együttműködés területén.

Er. en

Indokolás

A program általános minőségbiztosításához minden vonatkozásban és pénzeszközre 
kiterjedően minőségbiztosítási intézkedéseket kell végrehajtani.
Mivel a GIF-et az EBA (Európai Beruházási Alap) működteti, és biztosítani szeretnénk, hogy 
a pénzügyi közvetítők ne csupán tanácsadók vagy közvetítő szereplők legyenek, akik nem 
részei az innovációs folyamatoknak és környezetnek, alapvető fontosságú, hogy a 
kockázatitőke-alapok, „üzleti angyalok” stb. átfogó ismeretekkel rendelkezzenek az innovatív 
KKV-król, innovációs és KTF-csoportokról stb., és szoros kapcsolatot ápoljanak velük. 
Pontosan a KKV-kkal fennálló szoros együttműködés révén valósulhat meg a VIK-alapok 
kiegyenlítő hatása. 

Módosítás, előterjesztette:Ján Hudacký

Módosítás: 175 
17. cikk (2) bekezdés 3. albekezdés

A GIF közvetítőkbe is befektethet, adott 
esetben, olyan nemzeti programokkal 

A GIF közvetítőkbe is befektethet 
(elsősorban a regionális működésű 
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együttműködve, amelyek célja a 
kisvállalkozásokban érdekelt befektetési 
cégek fejlesztése.

társaságokba), adott esetben, olyan nemzeti 
programokkal együttműködve, amelyek 
célja a kisvállalkozásokban érdekelt 
befektetési cégek fejlesztése.

Er. en

Indokolás

A regionális közvetítők jobban fel tudják ismerni a helyi vállalkozások innovációs potenciálját 
és kapacitását, továbbá rugalmasabban reagálnak szükségleteikre és a változó regionális 
üzleti környezetre.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 176 
18. cikk (2) bekezdés (a) ablak 

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 – kapcsolódó 
ismert kockázat és a megfelelő garancia 
hiánya miatti, a finanszírozáshoz való 
hozzáféréssel vagy üzleti tevékenységük 
határokon átnyúló bővítésével kapcsolatos 
különleges nehézségeit csökkentse;

Er. de

Indokolás

A KKV-k különleges nehézségekkel kerülnek szembe,amikor tevékenységük szomszédos 
országokba történő bővítése során tőkéhez szeretnének jutni, mivel a pénzintézetek magasabb 
kockázatot érzékelnek, illetőleg nincs elegendő információjuk arról a régióról, ahol a 
beruházást meg kívánják valósítani.
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Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 177 
18. cikk (2) bekezdés 4. albekezdés

A negyedik rész: (d) a KKV-k 
hitelportfóliójának értékpapírosítása, amely 
a KKV-k számára kiegészítő 
hitelfinanszírozást mozgósít a 
célintézményekkel kötött megfelelő 
kockázatmegosztási megállapodások 
alapján. E tranzakciók támogatásának 
feltétele az intézmények arra vonatkozó 
kötelezettségvállalása, hogy a mozgósított 
tőkéből származó likviditás jelentős részét 
ésszerű időn belül új KKV-hitelezésre 
fordítsák.

A negyedik rész: (d) a KKV-k 
hitelportfóliójának értékpapírosítása, amely 
a KKV-k számára kiegészítő 
hitelfinanszírozást mozgósít a 
célintézményekkel kötött megfelelő 
kockázatmegosztási megállapodások 
alapján. E tranzakciók támogatásának 
feltétele az intézmények arra vonatkozó 
kötelezettségvállalása, hogy a mozgósított 
tőkéből származó likviditás jelentős részét 
ésszerű időn belül új KKV-hitelezésre 
fordítsák.

A SMEG ablakokat olyan bankoknál és 
pénzügyi közvetítőknél lehet igénybe venni, 
amelyek tapasztalatot és kiváló szakmai 
minőséget tudnak igazolni az innovatív 
KKV-kkal, innovációs és 
kutatócsoportokkal (például tudományos 
vagy technológiai parkok) és más 
innovációs szereplőkkel való 
együttműködés területén.

Er. en

Indokolás

A program általános minőségbiztosításához minden vonatkozásban és pénzeszközre 
kiterjedően minőségbiztosítási intézkedéseket kell végrehajtani.
Mivel a SMEG-et az EBA (Európai Beruházási Alap) működteti, és biztosítani szeretnénk, 
hogy a pénzügyi közvetítők ne csupán tanácsadók vagy közvetítő szereplők legyenek, akik nem 
részei az innovációs folyamatoknak és környezetnek, alapvető fontosságú, hogy a 
kockázatitőke-alapok, „üzleti angyalok” stb. átfogó ismeretekkel rendelkezzenek az innovatív 
KKV-król, innovációs és KTF-csoportokról stb., és szoros kapcsolatot ápoljanak velük. 
Pontosan a KKV-kkal fennálló szoros együttműködés révén valósulhat meg a VIK-alapok 
kiegyenlítő hatása.
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Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 178 
19. cikk (1) bekezdés ba) pont (új)

ba) a kockázatitőke-alapok, bankok és 
pénzügyi közvetítők szakmai ismereteinek 
bővítése az innovatív KKV-kkel, innovációs 
és kutatási csoportokkal (például 
tudományos és technológiai parkok), 
valamint más innovációs szereplőkkel való 
együttműködésre vonatkozóan.

Er. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy valamennyi KKV egyenlő eséllyel férhess hozzá a GIF és SMEG 
lehetőségekhez, a CBS cselekvéseinek a kockázatitőke-alapok, bankok és pénzügyi közvetítők 
szakmai ismereteinek bővítésére kell irányulnia az innovatív KKV-kkel, innovációs és KTF-
csoportokkal, valamint egyéb innovációs szereplőkkel való együttműködés vonatkozásában, 
miközben a GIF és SMEG pénzügyi közvetítőinek tapasztalatait és szakmai színvonalát 
továbbra is szem előtt tartja. Néhány tagállam esetében ehhez a pénzügyi közvetítőknek szóló 
tanácsadó és képzési lehetőségek további támogatása szükséges. 

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 179 
19. cikk (2) bekezdés 5. albekezdés

A partnerségi cselekvés a nemzetközi 
pénzügyi intézmények által a jogosult 
országokban a partnerbankoknak vagy 
pénzügyi intézményeknek biztosított 
hitelkereteket vagy a kockázatmegosztást 
kíséri. A partnerségi cselekvés jelentős része 
a bankok arra vonatkozó képességeinek a 
javításához kapcsolódik, hogy a jelentős 
ökoinnovációs összetevővel rendelkező 
projektek kereskedelmi életképességét 
felmérjék.

A partnerségi cselekvés a nemzetközi 
pénzügyi intézmények által a jogosult 
országokban a partnerbankoknak vagy 
pénzügyi intézményeknek biztosított 
hitelkereteket vagy a kockázatmegosztást 
kíséri. A partnerségi cselekvés jelentős része 
a bankok arra vonatkozó képességeinek a 
javításához kapcsolódik, hogy a jelentős 
ökoinnovációs összetevővel rendelkező 
projektek kereskedelmi életképességét 
felmérjék.

Annak érdekében, hogy a KKV-k egyenlő 
eséllyel férhessenek hozzá a GIF és SMEG 
alapokhoz, a CBS cselekvéseinek a 
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kockázatitőke-alapok, bankok és pénzügyi 
közvetítők szakmai ismereteinek bővítésére 
kell irányulnia az innovatív KKV-kkel, 
innovációs és KTF-csoportokkal, valamint 
egyéb innovációs szereplőkkel való 
együttműködés vonatkozásában. E célból 
tanácsadási és képzési alapot kell 
létrehozni.

Er. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy valamennyi KKV egyenlő eséllyel férhessen hozzá a GIF és SMEG 
lehetőségekhez, a CBS cselekvéseinek a kockázatitőke-alapok, bankok és pénzügyi közvetítők 
szakmai ismereteinek bővítésére kell irányulnia az innovatív KKV-kkel, innovációs és KTF-
csoportokkal, valamint egyéb innovációs szereplőkkel való együttműködés vonatkozásában, 
miközben a GIF és SMEG pénzügyi közvetítőinek tapasztalatait és szakmai színvonalát 
továbbra is szem előtt tartja. Néhány tagállam esetében ehhez a pénzügyi közvetítőknek szóló 
tanácsadó és képzési lehetőségek további támogatása szükséges.

Módosítás. előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 180 
20. cikk (2) bekezdés a), b) és c) pont

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

a) az információra, a visszacsatolásra és a 
vállalkozások együttműködésére vonatkozó 
szolgáltatások (például az Euro-Info 
Központok (EIC);

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

b) az innovációra, a technológia- és 
ismeretátadásra vonatkozó szolgáltatások
(például az Innovációközvetítő Központok 
(IRC);

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

c) a KTF közösségi keretprogramban való 
KKV-részvétel bátorítására vonatkozó 
szolgáltatások (például az Országos 
Kapcsolattartó Pontok).

Er. en
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Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 181 
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 európai vállalkozás-
támogató hálózatok (különösen az Euro-
Info Központok – EIC és az 
Innovációközvetítő Központok – IRC) által 
szerzett szaktudás alapján a 
vállalkozásokhoz kapcsolódó tanácsadó 
testületeket szoros együttműködésre kell 
tuasítani a szolgáltatások vállalkozások 
(különösen az 1. bekezdésben hivatkozott 
KKV-k) részére történő teljesítése során. 
Pénzügyi támogatást a hálózati partnereknek 
lehet nyújtani, különösen a következők 
biztosítása érdekében:

Er. de

Indokolás

Az Euro-Info Központok (EIC) és az Innovációközvetítő Központok (IRC) felhalmozott 
tapasztalatait hasznosítani kellene. 

Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 182 
20. cikk (2) bekezdés -a) pont (új)

(-a) Innovációs és versenyképességi 
forródrót vonal létrehozása legalább három 
nyelven, amely megbízható segítséget tud 
nyújtani az azt igénylő KKV-k számára, 
tájékoztatja őket a számukra nyitva álló 
támogató programokról, és megadja a 
megfelelő személyek elérhetőségét;

Er. de

Indokolás

A megbízható információk gyors és könnyű beszerzését lehetővé kell tenni a KKV-k számára. 
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Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 183 
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 szolgáltatások
(az Euro-Info Központok (EIC) kínálata 
szerint);

Er. de

Indokolás

Az Euro-Info Központok (EIC) és az Innovációközvetítő Központok (IRC) felhalmozott 
tapasztalatait ki kellene aknázni. 

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 184 
20. cikk (2) bekezdés, ca) pont (új)

ca) A KKV-knak a keretprogramban, 
illetőleg a nemzeti vállalkozási és 
innovációs programokban történő 
részvételének ösztönzése.

Er. en

Indokolás

A programok olyan szolgáltatásokat is felölelnek, amelyek a KKV-kat a közösségi KTF-
programban (20. cikk, (2) bekezdés c) pont)történő részvételre ösztönzik, és ezt a szolgáltatást 
a VIK esetében is tartalmazniuk kellene. Mivel mind a régi, mind az új ágazatokban a KKV-k 
képezik a növekedés és foglalkoztatás alapját, a vállalkozási és innovációs programok 
(például a VIK) népszerűsítése nagyon lényeges. E népszerűsítés a programok hatása 
szempontjából alapvető fontosságú. A KKV-k ezidáig nem részesültek elegendő támogatásban 
ahhoz, hogy a korábbi közösségi vállalkozási és innovációs programokban (MAP) részt tudtak 
volna venni. 
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Módosítás, előterjesztette: Werner Langen 

Módosítás: 185
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, 
elsősorban a jelentkezőknek az üzleti 
vállalkozásokat, különösen a KKV-kat, 
kereskedelmi tevékenységeik határokon 
átnyúló bővítése terén támogató 
szolgáltatások tervezésében és 
kivitelezésében szerzett megfelelő 
tapasztalata figyelembevételével. 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.

Er. de

Indokolás

Ki kell aknázni az Euro-Info Központok (EIK) és az Innovációközvetítő Központok (IKK) 
rendelkezésre álló tapasztalatát.

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 186
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 

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

típusát, a támogatások odaítélésére 
vonatkozó eljárását és mindkét fél általános 
jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A 
partnerségi keretmegállapodás a program 
egész időtartamára érvényes lehet.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 187
20.cikk (3a) bekezdés (új) 

(3a) A (2) bekezdés a), b), c) és ca) 
pontjában említett különböző szolgáltatások 
színvonalának biztosítása céljából a 
hálózati partnerek kiválasztása során 
hangsúlyt kell helyezni a következőkre: 
- megfelelő tapasztalat és kiemelkedő 
teljesítmény a tanácsadás, az ismeretek 
terjesztése és a hálózatok kiépítése terén;
- a benyújtott pályázat megfelelő módon 
kiterjed a III. mellékletben megjelölt 
tevékenységekre;
- biztosítani kell az összes hálózati partner, 
mindazonáltal a működésük helyszínéül 
szolgáló tagállam számára a (2) bekezdés 
a), b), c) és d) pontjában említett különböző 
szolgáltatások kiemelkedő színvonalát.

Er. en

Indokolás

A KKV-k által az egyéb közösségi programok esetében nyújtott szolgáltatások minősége 
tekintetében kifejezett bírálataira válaszul, biztosítani kell az Euro-Info Központok (EIK) és az 
Innovációközvetítő Központok (IKK) által nyújtott szolgáltatások minőségét.



PE 367.642v01-00

külső fordítás

80/115 AM\593717HU.doc

HU

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 188
20.cikk (3a) bekezdés (új) 

(3a) A (2) bekezdés a), b), c) és d) 
pontjában említett különböző 
szolgáltatásokon kívül, a Bizottság anyagi 
támogatást bocsáthat rendelkezésre a „one-
stop-shop” megoldást alkalmazó 
információs központoknak azon 
tagállamokon belüli létrehozására, ahol a 
lehetséges pályázókat tájékoztatják a 
keretprogram egészén belül rendelkezésre 
álló támogatási lehetőségekről és 
amennyiben szükséges, a (2) bekezdés 
alapján, a megfelelő kapcsolattartó 
partnerhez irányítják őket. A „one-stop-
shop” megoldást alkalmazó információs 
központok továbbá tájékoztatást nyújtanak 
a Strukturális Alapok és a Vidékfejlesztési 
Alapok által támogatott programok, 
valamint egyéb kapcsolódó közösségi 
programok (pl. az Élethosszig tartó tanulás 
programja) tekintetében, amelyek 
célkitűzései hasonlóak a keretprogram 
célkitűzéseihez, illetve kiegészítik azokat, és 
– amennyiben szükséges – az érdekelt 
feleket további segítségnyújtás céljából a 
megfelelő felelős szervezeti egységekhez 
irányítják.

Er. en

Indokolás

Az „európai one-stop-shop" információs központok biztosítják, hogy az érdekelt felek –
különösen azon KKV-k, akik nem rendelkeznek elegendő idővel és forrásokkal a megfelelő 
segítséget nyújtó hely kiválasztásához – könnyen hozzáférhető tájékoztatásban és 
tanácsadásban részesüljenek a rendelkezésre álló, számukra hasznos szolgáltatások 
tekintetében.
A keretprogrammal kialakítandó szükséges összhang előmozdítása céljából gyakorlati 
kapcsolatot kell létrehozni az élethosszig tartó tanulás programjai és a Strukturális Alapok, 
valamint a Vidékfejlesztési Alapok között
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Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 189
20. cikk (4) bekezdés

(4) A (2) bekezdés a), b) és c) pontjában 
említett szolgáltatásokon kívül a Bizottság 
pénzügyi támogatást biztosíthat a 
keretprogram egyéb tevékenységeinek 
végrehajtására, de kizárólag a hálózati 
partnereknek szóló az ajánlattételi felhívások 
alapján.

(4) A (2) bekezdés a), b) c) és ca) pontjában 
említett szolgáltatásokon kívül a Bizottság 
pénzügyi támogatást biztosíthat a 
keretprogram egyéb tevékenységeinek 
végrehajtására, de kizárólag a hálózati 
partnereknek szóló az ajánlattételi felhívások 
alapján. A Bizottság évente egyszer értékeli 
a hálózati partnerek által nyújtott 
szolgáltatások minőségét. Amennyiben a 
nyújtott szolgáltatások minősége nem 
bizonyul kielégítőnek, újra kell tárgyalni a 
partnerségi keretmegállapodást, vagy új 
ajánlattételi felhívást kell közzé tenni.

Er. en

Indokolás

A program átfogó minőségbiztosítási rendszerének részeként, a hálózati partnerek által 
nyújtott szolgáltatásokat értékelni kell, és amennyiben a szolgáltatások minősége nem 
kielégítő, el kell végezni a megfelelő változtatásokat.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 190
20. cikk (4) bekezdés

(4) A (2) bekezdés a), b) és c) pontjában 
említett szolgáltatásokon kívül a Bizottság 
pénzügyi támogatást biztosíthat a 
keretprogram egyéb tevékenységeinek 
végrehajtására, de kizárólag a hálózati 
partnereknek szóló az ajánlattételi felhívások 
alapján.

(4) A (2) bekezdés a), b) c) pontjában és a 
(3a) bekezdésben említett szolgáltatásokon 
kívül a Bizottság pénzügyi támogatást 
biztosíthat a keretprogram egyéb 
tevékenységeinek végrehajtására, de 
kizárólag a hálózati partnereknek szóló az 
ajánlattételi felhívások alapján.

Er. en
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Indokolás

A 20. cikk új (3a) bekezdésének beillesztéséből következik.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 191
20. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) A Bizottság kiemelt támogatást biztosít 
a KKV-k részére azokban a régiókban, ahol 
a régiók távoli földrajzi elhelyezkedése, 
vagy alacsony fejlettségi szintje miatt azok 
üzleti versenyképességének megerősítése 
céljából innovatív intézkedésekre van 
szükség.

Er. es

Indokolás

A méretgazdaságosság és a regionális és helyi szintű klaszterek fejlesztése érdekében – ami 
hozzájárulhat az európai klaszter kifejleszéséhez – alavető fontosságú, hogy ezeket a régiókat 
a gazdasági és vállalkozási struktúrájuknak megfelelően kialakított innováció terén cselekvési 
szintű támogatásban részesítsék.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 192
20. cikk (6a) bekezdés (új)

(6a) Egyeztetni kell kisvállalkozásokat 
képviselő szervezeteket támogató nemzeti, 
illetve regionális szolgáltatásokkal, és 
részükre cselekvések indítása céljából 
pénzügyi támogatás nyújtható a 
keretprogram értelmében.

Er. fr
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Indokolás

A képviselő szervezetek kisvállalatok millióival állnak kapcsolatban, ami lehetővé teszi 
számukra, hogy megteremtsék a szükséges alapokat ahhoz, hogy a kisvállalkozások 
versenyképesebbé váljanak a keretprogram következő létfontosságú területein: innováció, 
környezet, ITK-k, szabványügy és vállalatok áthelyezése.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen 

Módosítás: 193
21. cikk (2) bekezdés b) pont

b) együttesen legalább három résztvevő 
országot foglalnak magukban, és

b) legalább két résztvevő országból 
foglalnak magukban résztvevőket;

Er. de

Indokolás

Elegendő két ország részvétele.  A kívánt hatás elérése érdekében a két résztvevőt magukban 
foglaló együttműködési projektek pályázhassanak a vállalkozásinnovációt előmozdító 
támogatásra.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 194
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. Támogatás 
adható a támogatást nyújtó, nemzeti, vagy 
regionális állami intézmények – például a 
támogatást nyújtó bankok, illetve alapok –
közötti együttműködésre, lehetővé téve a 
legjobb gyakorlatok cseréjét és a KKV-k 
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részére létrehozott transznacionális 
támogatási rendszerek kísérleti 
projektjeinek elindítását.

Er. en

Indokolás

A vállalkozásinnovációs támogatási program az EU tagállamokon belül az alapvetően 
nemzeti vagy éppen regionális KKV-támogatási intézkedések jobb nemzetközi 
koordinációjának igen hasznos eszköze. A vállalkozástámogatási szolgáltatásokat biztosító 
támogatást nyújtó állami intézmények jelentős előnyre tesznek szert az intézmények közötti 
együttműködés megerősítésével és a transznacionális támogatási programok, illetve alapok, a 
határokon átnyúló befektetéseket és partnerséget létrehozni kívánó KKV-k részére történő 
rendelkezésre bocsátásával.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 195
22. cikk, a) pont

a) amennyiben lehetséges, hivatalos 
statisztikákon alapuló tanulmányok, 
adatgyűjtés, felmérések és kiadványok 
készítését;

a) amennyiben lehetséges, hivatalos 
statisztikákon alapuló tanulmányok, 
beleértve a piaci megvalósíthatósági 
tanulmányokat, adatgyűjtés, felmérések és 
kiadványok készítését, beleértve a 
vállalkozásra és innovációra 
specializálódott kutatóközpontokból 
származóakat;

Er. en

Indokolás

A versenyképesség javítása érdekében nem csak az innováció fontos, hanem annak ismerete 
is, hogy a piacon az innováció mely típusára van kereslet. A vállalkozással és innovációval 
kapcsolatos politikai elemzésekre specializálódott európai kutatóközpontok fejlesztése jelenti 
a vállalkozói és innovációs kultúra megteremtésének katalizátorát.
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Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 196
22. cikk da) pont (új)

da) konzultáció és az érintett 
vállalkozásokat képviselő szervezetek 
közvetlen bevonása.

Er. fr

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 197
22. cikk db) pont (új)

db) egy adott tagállamban a KKV-k 
számára kifejlesztett oktatási segédletek, 
eszközforrások, iránymutatások és műszaki 
dokumentációk terjesztése és felhasználása 
optimális, a többi tagállam számára 
hasznosítható eredmények elérése céljából.

Er. fr

Indokolás

A KKV-k szervezetei számos tagállamban kidolgoztak oktatási segédleteket, eszközforrásokat, 
iránymutatásokat és műszaki dokumentációkat, amelyek hasznosnak bizonyultak, de nem 
mindig ismertek a többi tagállamban (fordítási problémák). A költséghatékonyság érdekében 
csupán le kellene fordítani és a helyi és nemzeti viszonyokhoz kellene igazítani ezeket az 
eszközöket.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen 

Módosítás: 198
23. cikk

A nemzeti és regionális szintű hatóságok 
közötti twinning

A nemzeti és regionális szintű vállalkozással 
kapcsolatos szervezetek közötti twinning

(1) A célirányos igazgatási együttműködés 
érdekében a twinninget a nemzeti 

(1) A célirányos igazgatási együttműködés 
érdekében a vállalkozással kapcsolatos 
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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.

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.

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

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

3. A twinning-cselekvések együtt járhatnak 
központi támogatási szolgáltatásokkal a 
Bizottság részéről.

Er. de

Indokolás

A cél az innováció támogatása kereskedelmi területen, ezért a finanszírozást e területre kell 
korlátozni. Ezt a vállalkozások és kereskedelmi szervezetek közötti együttműködés 
támogathatja. 

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 199
23. cikk cím

A nemzeti és regionális szintű hatóságok 
közötti twinning

A nemzeti és regionális szintű hatóságok és 
vállalkozási szövetségek közötti twinning

Er. en

Indokolás

A vállalkozások és szervezeteik közötti együttműködésre is szükség van.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 200
23. cikk cím
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A nemzeti és regionális szintű hatóságok 
közötti twinning.

A nemzeti, regionális és helyi szintű 
hatóságok közötti twinning.

Er. es

Indokolás

A hatóságok közötti együttműködés során figyelembe kell venni a helyi dimenziót.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 201
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 twinninget a nemzeti 
kapcsolattartó pontokhoz benyújtandó 
ajánlattételekre vonatkozó felhívások útján 
lehet létrehozni. Ezek a pontok az illetékes 
nemzeti, regionális, vagy helyi hatóságok 
beleegyezésével meghatározhatnak egy 
vezető szakértőt vagy szakértői csoportot.

Er. es

Indokolás

A hatóságok közötti együttműködés során figyelembe kell venni a helyi dimenziót.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 202
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 

(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 és 
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beleegyezésével meghatározhatnak egy 
vezető szakértőt vagy szakértői csoportot.

vállalkozási szövetségek beleegyezésével 
meghatározhatnak egy vezető szakértőt vagy 
szakértői csoportot.

Er. en

Indokolás

A vállalkozások és szervezeteik közötti együttműködésre is szükség van.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 203
23.cikk (2) bekezdés

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

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

Er. en

Indokolás

A vállalkozások és szervezeteik közötti együttműködésre is szükség van.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 204
24. cikk

A program támogatási intézkedései A program támogatási és egyéb intézkedései
A Bizottság a következőket végzi: A Bizottság a következőket végzi:

a) a versenyképesség és az ágazati kérdések 
elemzése és monitoringja, az európai ipar 
versenyképességéről szóló éves bizottsági 
jelentése számára is;

a) a versenyképesség és az ágazati kérdések 
elemzése és monitoringja, az európai ipar 
versenyképességéről szóló éves bizottsági 
jelentése számára is;

b) a vállalkozások versenyképességéhez b) a vállalkozások versenyképességéhez 
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különösen szükséges közösségi intézkedések 
hatásvizsgálatainak az elkészítése;

különösen szükséges közösségi intézkedések 
hatásvizsgálatainak az elkészítése és 
következésképp a meglévő jogszabályok 
egyszerűsítése, vagy új jogszabályi 
intézkedések létrehozása, amelyek 
vonzóbbá teszik az innovációt az EU-ban 
(pl. a szellemi tulajdonjogok területén);

c) a program egyedi szempontjainak vagy 
egyedi végrehajtási intézkedéseinek 
értékelése;

c) a program egyedi szempontjainak vagy 
egyedi végrehajtási intézkedéseinek 
értékelése;

d) a programmal kapcsolatos megfelelő 
információk terjesztése.

d) a programmal kapcsolatos megfelelő 
információk terjesztése.

da) egy Közösségi Innovációs Ügynökséget 
létrehozó tanácsi rendeletre vonatkozó 
javaslat elkészítése.

Er. en

Indokolás

A címnek jobban kell tükröznie a cikk tartalmát.

Annak érdekében, hogy az EU világszerte állja a versenyt versenytársaival szemben, vonzó 
innovációs jogi keretet kell létrehoznia.

Egy Európai Innovációs Ügynökség létrehozásának szükségességével kapcsolatban lásd a 3. 
módosítás indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, Vittorio Prodi, 
Lena Ek

Módosítás: 205
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, azok 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
és a működési ütemterveket, valamint az 
azokat végrehajtó intézkedések részvételi, 
kiválasztási és értékelési feltételeit, a 10. 
cikkben meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban, a 24. cikkben említettek 
kivételével. A munkaprogram megjelöli az 
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ökoinnovációt támogató intézkedéseket és 
külön fejezetben taglalja azokat.

Er. en

Indokolás

Az eredeti szövegezésben, a 6. cikk értelmében elutasítjuk a közös végrehajtási eszközök 
lehetőségét. Ugyanakkor, az új szövegezés összhangban van az egyéb vonatkozó 
rendelkezésekkel (36. és 45. cikk). Ezenkívül még a munkaprogramok szintjén is egyértelművé 
kell tennünk, hogy pontosan mire vonatkozik az ökoinnováció.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 206
25. cikk (1a) bekezdés (új)

A Bizottság a 46. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett bizottsággal egyeztetve 
létrehozza a munkaprogramot. 

Er. sv

Indokolás

A programbizottságok fontos szerepet töltenek be és hatáskörüket nem szabad gyengíteni. 

Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 207
26. cikk (3) bekezdés

(3) A (2) bekezdésben említett cselekvések 
végrehajtása során különös hangsúlyt kell 
fektetni azon lehetőségek és előnyök 
előmozdítására és a rájuk vonatkozó 
tudatosság növelésére, amelyeket az IKT a 
polgárok és a vállalkozások számára jelent

(3) A (2) bekezdésben említett cselekvések a 
KKV-k innovációs potenciáljának és 
versenyképességének javítását szolgálják. A 
cselekvések közés tartoznak továbbá azon 
lehetőségek és előnyök előmozdítása és a 
rájuk vonatkozó tudatosság növelése, 
amelyeket az IKT a polgárok és a 
vállalkozások számára jelent.

Er. en
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Indokolás

Fel kell szabadítani a KKV-k innovációs potenciálját.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 208
26. cikk (3) bekezdés

(3) A (2) bekezdésben említett cselekvések 
végrehajtása során különös hangsúlyt kell 
fektetni azon lehetőségek és előnyök 
előmozdítására és a rájuk vonatkozó 
tudatosság növelésére, amelyeket az IKT a 
polgárok és a vállalkozások számára jelent

(3) A (2) bekezdésben említett cselekvések 
hozzájárulnak a vállalkozások, különösen a 
KKV-k innovációs potenciáljának 
javításához és végrehajtásuk során – ahol 
lehetséges, figyelembe véve a – azon 
lehetőségek és előnyök előmozdítását és a 
rájuk vonatkozó tudatosság növelését, 
amelyeket az IKT a polgárok és a 
vállalkozások számára jelent

Er. en

Indokolás

A tudatosság növelése nagyon fontos, de nem szabad az összes cselekvés előfeltételének 
tekinteni.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 209
27. cikk a) pont

a) az IKT-alapú szolgáltatásokhoz való 
folyamatos hozzáférés biztosítása, valamint 
a konvergáló digitális kommunikáció és 
szolgáltatások – beleértve az 
interoperabilitást, a biztonságot és a 
megbízhatóságot – gyors és megfelelő 
alkalmazása keretfeltételeinek megteremtése

a) az IKT-alapú szolgáltatásokhoz való 
folyamatos hozzáférés biztosítása, valamint 
a konvergáló digitális kommunikáció és 
szolgáltatások – beleértve az 
interoperabilitást, a biztonságot és a 
megbízhatóságot – gyors, megfelelő és 
hatékony alkalmazása keretfeltételeinek 
megteremtése;

Er. el
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Indokolás

A digitális kommunikáció és szolgáltatások elindítását nem csupán a könnyű hozzáférhetőség, 
hanem az egyéni felhasználók részére nyújtott szolgáltatások mérhető hatékonysága 
szempontjából is meg kell ítélni. Az egyénnek nem pusztán hozzáférést kell biztosítani ezekhez 
a technológiákhoz, hanem ténylegesen használatba is kell tudnia venni és hasznosítani azokat. 

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 210
29. cikk a) pont

a) az IKT-hoz való hozzáférés és a digitális 
írástudás bővítése;

a) az IKT-hoz való hozzáférés, digitális 
írástudás és az IKT-k nyilvánossággal való 
megismertetésének bővítése;

Er. el

Indokolás

Az IKT-hez való hozzáférés nélkülözhetetlen előfeltétel, de önmagában nem elegendő a 
digitális megosztottság áthidalásához. A  módszertani és innovációs cselekvést támogtani kell 
a nyilvánosság tájékoztatása, valamint ezen új technológiákkal és használatukkal való 
megismertetése, és ezáltal e szektor keresletének ösztönzése céljából.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 211
(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 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, ideértve a nyílt 
szabványok használatát, valamint a 
technológiai semlegesség és az adatok 
archiválásának biztosítását.
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Er. en

Indokolás

A közigazgatás által a jelenben kifejlesztett tartalmat nem csupán az összes felhasználó 
számára kell – az általuk használt szoftver típusától függetlenül – hozzáférhetővé tenni, 
hanem a jövő generációi számára is, amikor a jelenleg széles körben elterjedt szoftvereket 
már nem használják.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 212
29. cikk ca) pont (új)

ca) az IKT-technológiák használata a 
társadalom hátrányos helyzetű rétegei, 
például a fogyatékkal élők és az idősek, 
életszínvonalának javítása érdekében.

Er. en

Indokolás

A társadalom bizonyos nehézségekkel szembenéző speciális csoportjait különleges 
figyelemben kell részesíteni, valamint e csoportoknak részesülniük kell az IKT-technológiák 
fejlesztésének előnyeiből. 

Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 213
30. cikk (2a) bekezdés (új)

A program e részének elsősorban a KKV-k 
versenyképességét és innovációs 
potenciálját kell erősítenie.

Er. en

Indokolás

Fel kell szabadítani a KKV-k innovációs potenciálját.
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Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 214
31. cikk (1) bekezdés c) pont

c ) az adott célkitűzéshez kapcsolódó 
különböző érdekeltek tematikus hálózatai, a 
koordinációs tevékenységek és az 
ismeretátadás megkönnyítése érdekében.

c ) az adott célkitűzéshez kapcsolódó 
különböző érdekeltek tematikus hálózatai, a 
koordinációs tevékenységek és az 
ismeretátadás megkönnyítése érdekében. Az 
embereket összekötő, és a technológiai 
know-how-cserét, valamint a projekteknek 
az EU földrajzi területei vagy régiói 
szerinti, közös (kulturális, földrajzi vagy 
egyéb) alapokon történő együttes 
fejlesztését ösztönző tematikus hálózatok.

Er. el

Indokolás

A keretprogram keretében lehetőséget kell biztosítani tematikus hálózatok létrehozására, 
amelyek összekötik a résztvevőket, akik lehet ugyan, hogy kevesen vannak, azonban a digitális 
megosztottság áthidalását akadályozó közös (kulturális, földrajzi, vagy egyéb) nehézségekkel 
és akadályokkal néznek szembe. Ez az intézkedés különösen fontos a kevésbé kedvezményezett 
területek szempontjából, ideértve a távoli szigeti és hegyvidéki közösségeket.

Módosítás, előterjesztette: Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 215
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. A 
közszektorbeli szervek, a nem kormányzati-
és nonprofit szervezetek a kiegészítő 
költségek 100 %-a alapján kaphatnak 
térítést.

Er. es

Indokolás

A nem kormányzati szervezetek (NGO-k) és a nonprofit szervezetek a közjó érdekében 
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működnek, ezért ugyanúgy kell kezelni őket, mint az állami szerveket.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 216
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 75%-ának megfelelő összegig. A 
közszektorbeli szervek a kiegészítő 
költségek 100 %-a alapján kaphatnak 
térítést.

Er. fr

Indokolás

A támogatásnak a Kutatási Főigazgatóság kereskedelmi projektek esetében alkalmazott 
gyakorlatával összhangban javasolt 50%-os legnagyobb mértéke (míg más, foglalkoztatási, 
bővítési stb. főigazgatóságok esetében 75%-os maximumértéket állapítottak meg) túlságosan 
alacsony a nonprofit szervezetek számára, amelyek nem tudják fedezni a projekt költségeinek 
50%-át (számos, az új tagállamokon belüli szervezet és tagjelölt ország nem tud részt venni, 
még akkor sem, ha csak 25%-ot kell megtéríteniük). Koordinátor (rendszerint nonprofit 
szervezet) szükséges még az olyan projektek esetében is, amelyekben vállalkozások vesznek 
részt.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen 

Módosítás: 217
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 
50% -os szubvenciót a hálózat 
koordinálásának és megvalósításának 
támogatható, kiegészítő költségeire nyújtják. 
A közösségi részvétel ezen intézkedések 
támogatható, kiegészítő költségeit fedezheti.

Er. de
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Indokolás

Az összes szubvenció mértékének egységesen 50%-ban történő megállapítása a program 
megfelelő végrehajtását segíti elő, ami a kedvezményezettek érdekét szolgálja. A 100%-os 
mértékű szubvenció ösztönözné a közpénzekkel való visszaélést. Amennyiben az 
államháztartási szervek megkülönböztetett bánásmódban részesülnének, az ellenkezne az EU 
versennyel kapcsolatos elveivel. 

Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 218
23. cikk bevezető rész

A résztvevő országokkal kapcsolatos 
politikaelemzések, fejlesztés és koordináció 
támogatása a következőket foglalhatja 
magában:

A résztvevő országokkal kapcsolatos 
politikaelemzések, fejlesztés és koordináció 
támogatása a következőket foglalhatja 
magában; elsősorban az európai 
vállalkozások, különösen a KKV-k 
versenyképességének és innovációs 
potenciáljának erősítése céljából:

Er. en

Indokolás

Fel kell szabadítani a KKV-k innovációs potenciálját.

Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 219
34. cikk (1) bekezdés bevezető rész

(1) A program végrehajtásának és a jövőbeli 
tevékenységek előkészítésének 
támogatásához a következők szükségesek:

(1) A program végrehajtásának és a jövőbeli 
tevékenységek előkészítésének 
támogatásához, elsősorban az európai 
vállalkozások, különösen a KKV-k 
versenyképességének és innovációs 
potenciáljának erősítése céljából a 
következők szükségesek:

Er. en



AM\593717HU.doc 97/115 PE 367.642v01-00

külső fordítás

HU

Indokolás

Fel kell szabadítani a KKV-k innovációs potenciálját.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 220
36. cikk (1a) bekezdés (új)

A Bizottság a 46. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett bizottsággal egyeztetve 
összeállítja a munkaprogramot. 

Er. sv

Indokolás

A programbizottságok fontos szerepet töltenek be és hatáskörüket nem szabad gyengíteni. 

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 221
37.cikk (1) bekezdés

(1) Az energiahatékonyság, a megújuló 
energiaforrások és az energia 
diverzifikációja támogatásának programja, a 
továbbiakban: „Intelligens energia – Európa 
program”, létrehozásra kerül.

(1) Az energiahatékonyság, a megújuló 
energiaforrások és az energia 
diverzifikációja támogatásának programja, a 
továbbiakban: „Intelligens energia – Európa 
program”, létrehozásra kerül. Ezt a 
programot eszköznek kell tekinteni, amely 
révén az EU világelső lehet a fenntartható 
energiaforrások és nagy hatékonyágú 
alkalmazások területén, és ezért ez a 
program létfontosságú az európai 
versenyképesség szempontjából.

Er. en

Indokolás

A Szerződéssel összhangban az összes EU programnak figyelembe kell vennie a 
fenntarthatóság kérdését. Ezt egyértelműen kifejezik az IEE cselekvései. Az IEE VIK-be 
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történő beillesztése során azonban fontos kihangsúlyozni, hogy az EU versenyelőnyre tehet 
szert a fenntartható energiaforrások és a nagy hatékonyságú alkalmazások terén (A General 
Electric új, nagymértékű befektetésekről szóló bejelentéseket tett ezen a területen). A változás 
egyaránt tükrözi az EU gazdasági versenyképességére és az EU-s vállalkozások 
versenyképességére kifejtett hatásokat a természeti erőforrások fenntartható hasznosítása 
területén.

Módosítás, előterjesztette:Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Módosítás: 222
(38) cikk c) pont

c ) az energiatermelés és fogyasztás 
hatékony és „intelligens” formái nem 
technológiai jellegű akadályainak leküzdése 
az intézményi kapacitás – helyi és regionális 
szinten is – kiépítésének előmozdításán, 
különösen az oktatási rendszer keretén belül 
a tudatosság növelésén, az érintett főbb 
résztvevők, vállalkozások és a széles körű 
nyilvánosság közötti tapasztalat- és know-
how-csere bátorításán, a legjobb gyakorlat és 
a legjobb rendelkezésre álló technológiák 
terjesztésének ösztönzésén, különösen a 
közösségi szintű támogatási eszközökön 
keresztül.

c ) az energiatermelés és fogyasztás 
hatékony és „intelligens” formái nem 
technológiai jellegű akadályainak leküzdése 
az intézményi kapacitás – helyi és regionális 
szinten is – kiépítésének előmozdításán, 
különösen az oktatási rendszer keretén belül 
a tudatosság növelésén, az érintett főbb 
résztvevők, vállalkozások – különösen a 
KKV-k – és a széles körű nyilvánosság 
közötti tapasztalat- és know-how-csere 
bátorításán, a legjobb gyakorlat és a legjobb 
rendelkezésre álló technológiák 
terjesztésének ösztönzésén, különösen a 
közösségi szintű támogatási eszközökön 
keresztül.

Er. en

Indokolás

A KKV-k kulcsfontosságú szerepet játszanak az energia területén végbemenő innováció 
tekintetében.

Módosítás, előterjesztette:Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Módosítás: 223
(39) cikk a) pont
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a) az energiahatékonyság és az 
energiaforrások racionális felhasználásának 
javítását, különösen az épületekben és az 
ipari ágazatokban, a 41. cikkben 
maghatározott cselekvések kivételével;

a) az energiahatékonyság és az 
energiaforrások racionális felhasználásának 
javítását, különösen az építőiparban, az ipari 
ágazatokban, különös tekintettel a KKV-
kra, valamint az energiát hasznosító 
termékekre, a 41. cikkben maghatározott 
cselekvések kivételével;

Er. en

Indokolás

Itt külön meg kell említeni a KKV-kat, továbbá az energiát hasznosító termékek a fogyasztói 
termékek piacátalakításával kapcsolatos cselekvések (ökotervezés irányelv) miatt érintettek.

Módosítás, előterjesztette:Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Módosítás: 224
(39) cikk b) pont

b) a jogszabályi rendelkezések 
kidolgozásának és alkalmazásának 
támogatását.

b) a jogszabályi rendelkezések 
kidolgozásának és alkalmazásának 
támogatását, új üzleti lehetőségeket 
biztosítva az energetikai szolgáltatások 
területén.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Jan Březina

Módosítás: 225
39. cikk ba) pont (új)

ba) a fűtés és hűtés előállításával 
foglalkozó ágazat támogatása. 

Er. en

Indokolás

A fűtés és hűtés előállítása az energiafogyasztás körülbelül 40%-át teszi ki, ezzel az 
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energiaágazat prioritásai közé tartozik, ezért különös figyelmet kell fordítani a fűtés és hűtés 
területére, ideértve az új technológiák fejlesztését.

Módosítás, előterjesztette:Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Módosítás: 226
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, a fűtés és a hűtés 
centralizált és decentralizált előállítása 
érdekében felhasznált új és megújuló 
energiaforrások támogatását és ilyen módon 
az energiaforrások diverzifikációjának 
előmozdítását, a 41. cikkben meghatározott 
cselekvések kivételével

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 227
43. cikk b) pont

(b) a fenntartható energiafejlesztés 
struktúráinak és eszközeinek létrehozása, 
bővítése vagy átszervezése, beleértve a helyi 
és regionális energiagazdálkodást, és a 
megfelelő pénzügyi termékek és piaci 
eszközök fejlesztése.

b) a fenntartható energiafejlesztés 
struktúráinak és eszközeinek létrehozása, 
bővítése vagy átszervezése, beleértve a helyi 
és regionális energiagazdálkodást, és a 
megfelelő pénzügyi termékek és piaci 
eszközök fejlesztése, a múltbeli és jelenlegi 
hálózatok, például az OPET Hálózat és a 
ManagEnergy tapasztalatainak 
felhasználásával. 

Er. sv

Indokolás

Az OPET Hálózat, amely körülbelül 40 irodával rendelkezik Európán belül, illetve kívül, az 
1990-es évek közepétől létezik. Nagy veszteség volna, ha nem hasznosítanánk ezt a 
tudásbázist. A ManagEnergy tevékenysége a megújuló energiaforrások fejlesztéséhez és az 
EU helyi és regionális szintjein az energiahatékonysági intézkedések megerősítéséhez vezetett.
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Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 228
43. cikk ea) pont (új)

ea) pénzügyi támogatás nyújtása a 
kisvállalkozásokat képviselő szervezeteket 
segítő nemzeti vagy regionális 
szolgáltatások részére, hogy tájékoztatást, 
képzést, valamint tanácsadást biztosítsanak 
a kisvállalkozások részére a helyes 
gyakorlatok létrehozása céljából az 
energiafelhasználás és a fenntartható 
energiákhoz kapcsolódó berendezésekre 
történő átállás és azok ösztönzése 
tekintetében.

Er. fr

Indokolás

A képviselő szervezetek kisvállalkozások millióival állnak kapcsolatban, ami lehetővé teszi 
számukra, hogy megteremtsék a szükséges alapokat ahhoz, hogy a kisvállalkozások 
versenyképesebbé váljanak a keretprogram létfontosságú területein, ideértve az 
energiahatékonyságot. 

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 229
45.cikk (1a) bekezdés (új)

A Bizottság a 46. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett bizottsággal egyeztetve 
létrehozza a munkaprogramot.

Er. sv

Indokolás

A programbizottságok fontos szerepet töltenek be és hatáskörüket nem szabad gyengíteni.
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij 

Módosítás: 230
46. cikk (1) bekezdés ca) pont (új)

ca) a keretprogram célkitűzései 
végrehajtásának átfogó koordinálása 
céljából, egy bizottság – a VIK Célkitűzések 
Irányítóbizottság (VIKCI) – által.

Er. en

Indokolás

A VIK egyedi programok irányítóbizottságain (programonként három irányítóbizottság) kívül 
hasznos eszköz lehet még egy, a VIK horizontális célkitűzéseinek való megfelelést ellenőrző 
koordináló szerv.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 231
46.cikk (3 a) bekezdés (új)

(3a) Egy kedvező költség-haszon elemzést 
követően a Bizottság Végrehajtási 
Ügynökséget hozhat létre a keretprogram 
egészéhez kapcsolódóan, hogy a 
keretprogram végrehajtása során segítse 
munkáját.

Er. en

Indokolás

Amennyiben az anyagilag előnyössebb (ezt költség-haszon elemzéssel kell megállapítani), egy 
végrehajtási ügynökség biztosítja a program hatékonyabb és következetes végrehajtását.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 232
46a. cikk (új) 
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46a. cikk
Magas szintű tanácsadó bizottság a 
versenyképesség és innováció terén

(1) A Bizottság részére egy, a 
versenyképesség és az innováció területén 
létrehozott, ipari és vállalkozási szövetségek 
képviselőiből álló – ideértve a KKV-k 
képviselőit és egyéb szakértőket – magas 
szintű tanácsadó bizottság nyújt 
tanácsadást. A bizottság szakértelmének ki 
kell terjednie a keretprogramban megjelölt 
ágazatokra és kérdésekre, ideértve a 
finanszírozás, az IKT, az energetika és 
ökoinnováció kérdéseit.

Er. en

Indokolás

A javaslat nem taglalja a résztvevőknek a végrehajtási folyamatban való részvételét, valamint 
a velük történő egyeztetést. Tehát egy tanácsadó bizottság létrehozása főként abban jelent 
újat, hogy a VIK különböző területein tevékenykedő szereplők szakértelmét bevonja a 
programba azzal a céllal, hogy az jobban illeszkedjen (és végül hozzáigazodjon) az Unió 
tényleges szükségleteihez. Egy ilyen bizottságnak ugyanakkor koherenciát kell biztosítania a 
keretprogram összes eleme között, így a helyes gyakorlatoknak az alprogramok közötti cseréje 
révén javítja a versenyképességet és az innovációt.

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Módosítás: 233
46a. cikk (új) 

46a. cikk
Egyeztetés a vállalkozásokat kéviselő 

szervezetekkel
(1) A Bizottság megkísérli bevonni a 
vállalkozásokat, különösen a KKV-kat, 
mikrovállalkozásokat és 
kézművesvállalkozásokat, képviselő 
szervezeteket a politika kialakításába, 
valamint a cselekvési programok és 
operatív intézkedések megfogalmazásába és 
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előkészítésébe a keretprogramon belül.  
(2) Az e szervezetekkel történő egyeztetést a 
46. cikkben megjelölt bizottságok 
bevonásával kell lefolytatni. 

Er. fr

Indokolás

A vállalkozásokat képviselő szervezetek (kamarák, szakmai szervezetek stb.) azok igényeik és 
elvárásaik szerint működnek: tanácsadást, tájékoztatást, speciális ismereteket és támogatást 
biztosítanak részükre. Ezek a szolgáltatások a kis- és mikrovállalkozások, különösen a 
kézművesvállalkozások számára a legfontosabbak, mivel azok nem rendelkeznek ilyen saját 
forrásokkal. 

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 234
46b. cikk (új)

46b. cikk
Végrehajtási eljárás – Útmutató

(1) A Bizottság – figyelembe véve a 
versenyképeség és innováció területén 
létrehozott magas szintű tanácsadó 
bizottság véleményét – egy egyszerű és nem 
bürokratikus végrehajtási eljárást fogad el, 
amely a résztvevők számára könnyű 
hozzáférést tesz lehetővé a 
keretprogramhoz. 
(2) A keretprogram hatálybalépése után a 
Bizottság egy olvasmányos, 
felhasználóbarát Útmutatót ad ki, 
létrehozva a kedvezményezetteknek a 
keretprogramban való részvételével 
kapcsolatos általános elvek világos, 
egyszerű és átlátható keretét.
(3) Az Útmutató meghatározza a 
kedvezményezettek jogait és 
kötelezettségeit; a pénzügyi előírásokat, 
például a támogatható költségeket és a 
támogatások mértékét; az igazgatási 
szabályokat és eljárásokat, különösen a 
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megfelelő esetekben kétszintes pályázati
eljárásokat alkalmazó felhasználóbarát 
alkalmazásokat; a projekt eredményeinek 
felhasználásával és terjesztével kapcsolatos 
szabályokat; valamint az értékelés, a 
kiválasztás és a javaslatokról történő döntés 
alapelveit.
(4) A Bizottság biztosítja, hogy a pályázati 
jelentkezések benyújtása és az értékelés 
eredményeiről való értesítés között a lehető 
legkevesebb idő teljen el.

Er. en

Indokolás

A lehetséges felhasználók, különösen a KKV-k részére történő könnyű hozzáférés érdekében, a 
pályázati eljárásnak a lehető legegyszerűbbnek kell lennie. A Bizottság egyeztetni fog a 
résztvevőkkel annak megállapítása céljából, hogy mely pályázati eljárás a legelőnyösebb a 
felhasználók számára. Mindenesetre, a pályázati eljárást a lehető leggyorsabban 
véglegesíteni kell. A felhasználóknak nagyon egyértelmű és világos tájékoztatást kell adni a 
program végrehajtásának menetéről. 

Módosítás, előterjesztette: Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Módosítás: 235
I. melléklet a) pont 

a) 2 631 millió euro a vállalkozási és 
innovációs programra, amelyből legfeljebb
520 milliót az ökoinnováció támogatására 
fordítanak.

a) 2 631 millió euro a vállalkozási és 
innovációs programra, amelyből 
megközelítőleg 520 milliót az ökoinnováció 
támogatására fordítanak.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 236
I. melléklet a) pont 

a) 2 631 millió euro a vállalkozási és a) 2 631 millió euro a vállalkozási és 
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innovációs programra, amelyből legfeljebb 
520 milliót az ökoinnováció támogatására 
fordítanak.

innovációs programra, amelyből legfeljebb 
900 milliót az ökoinnováció támogatására és 
300 millió eurót az egészségüggyel 
kapcsolatos innovációra fordítanak.

Er. nl

Indokolás

Jelentős összegnek kell rendelkezésre állnia mind az ökoinnováció, mind az egészségüggyel 
kapcsolatos beruházások terén. Ez a módosítás nem változtat a teljes összegen, mindössze 
egyértelművé teszi, hogy elegendő pénz fog rendelkezésre állni mind az ökoinnováció, mind az 
egészségüggyel kapcsolatos beruházások terén.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 237
II. melléklet 1. szakasz C. pont, 1. bekezdés

Az eszközök működtetéséért megfelelő 
díjakat kell megállapítani. A díjakat a 
Bizottság a piaci áraknak megfelelően 
állapítja meg, és figyelembe veszi a 
következőket:

Az eszközök működtetéséért megfelelő 
díjakat kell megállapítani. A díjakat a 
Bizottság a piaci áraknak megfelelően 
állapítja meg, megvédve azokat a pénzügyi 
közvetítőktől származó bármilyen 
kedvezőtlen hatástól, és figyelembe veszi a 
következőket:

Er. es

Indokolás

A Bizottságnak biztosítania kell, hogy az Európai Beruházás Alap által felajánlott kedvező 
feltételeket mindenkor és minden esetben alkalmazzák a KKV-kkal szemben.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 238
II. melléklet 1. szakasz D. pont

Nyilvánosság Nyilvánosság – A tudatosság növelése
Minden egyes közvetítőnek megfelelő Minden egyes közvetítőnek megfelelő 
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nyilvánosságot kell biztosítania a közösségi 
támogatás számára.

nyilvánosságot kell biztosítania a közösségi 
támogatás számára.

Biztosítják a végső kedvezményezettek –
különösen a KKV-k – megfelelő 
tájékoztatását a rendelkezésre álló pénzügyi 
lehetőségekről és a többszörös felhasználás 
lehetőségéről.

Er. en

Indokolás

Az európai vállalkozások által tapasztalt egyik legnagyobb nehézség a szükségleteik szerint 
kialakított, rendelkezésre álló közösségi intézkedések átláthatatlansága. A finanszírozáshoz 
való megfelelő szintű hozzáférés biztosítása érdekében, speciálisan a KKV-k finanszírozása 
tekintetében, fontos, hogy a számukra létrehozott pénzügyi eszközök széles körben ismertté, 
elérhetővé és többszörösen felhasználhatóvá váljanak, akkor is, ha azok a KKV-k számára 
előnytelenek.

Módosítás, előterjesztette: Norbert Glante

Módosítás: 239
II. melléklet 2. szakasz C. pont 3. bekezdés 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-

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-
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kra vonatkoznak. Egy alapba beruházott tőke 
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.

kra vonatkoznak. 
A közvetítő kockázati tőkealap összevont 
befektetésének legnagyobb mértéke 70% a 
legfeljebb 3 éve létrehozott KKV-kba 
beruházó alapok esetén.
Egy alapba beruházott tőke 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.

Er. de

Indokolás

A kezdeti fázisban a kockázat gyakran túl magasnak bizonyult a magánszemélyek esetében, 
akik következésképp nem mertek pénzügyi kötelezettségvállalást tenni. Ezért magasabb 
szubvenciót szükséges nyújtani (70%-ot) a közvetítő kockázati tőkealapok számára, különösen 
a magas kockázatú K+F szakaszban. Ez a magasabb beruházás azonban kizárólag a 
következő esetben indokolt: az érintett KKV-t legfeljebb 3 éve hozták létre. 

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 240
II. melléklet 3. szakasz C. pont, 3. bekezdés

A KKV-garanciakeret negyedik, (d) a KKV-
k hitelportfoliójának értékpapírosítása 
részében az egyéni és a többszereplős, 
valamint a határokon átnyúló tranzakciók 
támogathatók. A támogathatóság a legjobb 
piaci gyakorlaton alapul, különösen a 
hitelportfóliók hitelminősítése és 
kockázatdiverzifikációja tekintetében.

A KKV-garanciakeret negyedik, (d) a KKV-
k hitelportfoliójának értékpapírosítása 
részében az egyéni és a többszereplős, 
valamint a határokon átnyúló tranzakciók 
támogathatók. A támogathatóság a legjobb 
piaci gyakorlaton alapul, különösen a 
hitelportfóliók hitelminősítése és 
kockázatdiverzifikációja tekintetében. Külön 
hangsúlyt kell helyezni a KKV-k 
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értékpapírosítása állami rendszerének 
támogatására.

Er. en

Indokolás

Azáltal, hogy nagyobb mértékű értékpapírosítást tettek lehetővé a KKV-k számára, az állami 
értékpapírosítási rendszerek piaci katalizátorként szolgáltak. Ezek a rendszerek általában új 
befektetőket vonzanak a KKV-k kockázati tőkéje tekintetében és részben kompenzálják a KKV-
k értékpapírosításának fejlesztési költségeit. Következésképpen a KKV-garanciakeret 
negyedik, az új és a már működő állami értékpapírosítási rendszerekre vonatkozó részében 
nyújtott EU támogatás döntő fontosságúnak bizonyulhat a KKV hitelportfóliók 
értékpapírosítása tekintetében. 

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 241
III. melléklet a) pont, 7a. francia bekezdés (új)

- a KKV-k támogatása azzal a céllal, hogy 
nagyobb ajánlattevőkre és bennük hálózati 
partnerre találjanak mind a magánszektor, 
mind a kormányzat szintjén.

Er. en

Indokolás

A KKV-knek a termékeik és szolgáltatásaik iránti kereslet ösztönzése céljából tapasztaltabb, 
nagyobb ajánlattevőkkel történő összekapcsolása az innovatív KKV-k támagatásának döntő 
tényezője. Az Euro-Info Központok jelentős szerepet játszanak e kapocs megfelelő eszközökkel 
történő létrehozásában és fenntartásában.

Módosítás, előterjesztette: Lorenzo Cesa

Módosítás: 242
III. melléklet a) pont 7a. francia bekezdés (új)

- a közös problémákkal és kihívásokkal
szembesülő régiókban található 
vállalkozások közötti hálózat 
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létrehozásának támogatása a legjobb 
gyakorlatok cseréjének és terjesztésének 
elősegítése, valamint a megfelelő gazdasági 
és iparpolitikák összehangolásának és 
fejlesztésének támogatása céljából.

Er. en

Indokolás

Európában számos igen fejlett ipari terület található, amelyek Európa gazdagságát 
jelképezik; mindazonáltal – még ha e területek nincsenek is hanyatló szakaszban –
versenyképességük erősen veszélyben van. Ezért kérik ezek a területek olyan ipari és 
gazdasági politikák meghatározását, amelyek figyelembe tudják venni speciális 
szükségleteiket. A közös problémákkal és kihívásokkal szembenéző régiókban működő 
vállalatok közti együttműködés ezért például a legjobb üzleti gyakorlatok cseréjét és 
terjesztését szolgáló hálózat létrehozásán keresztül valósítható meg. A hálózat olyan eszközt is 
jelentene, amelyet az EU-intézmények saját politikájuk vagy jogalkotási kezdeményezéseik 
megvalósíthatóságának értékelésére és mérésére használhatnának. 

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 243
III. melléklet a) pont 7a. francia bekezdés (új)

- hozzájárulás a képzési támogatásokhoz a 
vállalkozások szakmai hozzáértésének 
növelése céljából. 

Er. es

Indokolás

Az együttműködés és tájékoztatás kérdésén túl szükség van a vállalkozásokon belüli képzések 
előmozdítására.  
Egy tudásalapú gazdaságban stabil kommunikációs és együttműködési csatornák 
létrehozására van szükség a részt vevő gazdasági szereplők között, ugyanakkor a 
versenyképesség megőrzése érdekében nem szabad elhanyagolni a vállalkozásokon belül a 
képzéseket és a kiválóságra való törekvést.
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Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 244
III. melléklet a) pont, 7a. francia bekezdés (új)

- a közös problémákkal és kihívásokkal 
szembesülő régiókban található 
vállalkozások közötti hálózat 
létrehozásátnak támogatása a legjobb 
gyakorlatok cseréjének és terjesztésének 
elősegítése, valamint a megfelelő gazdasági 
és iparpolitikák összehangolásának és 
fejlesztésének támogatása céljából.

Er. en

Indokolás

Európában számos igen fejlett ipari terület található, amelyek Európa gazdagságát 
jelképezik; mindazonáltal – még ha e területek nincsenek is hanyatló szakaszban –
versenyképességük erősen veszélyben van. Ezért kérik ezek a területek olyan ipari és 
gazdasági politikák meghatározását, amelyek figyelembe tudják venni speciális 
szükségleteiket. A közös problémákkal és kihívásokkal szembenéző régiókban működő 
vállalatok közti együttműködés ezért például a legjobb üzleti gyakorlatok cseréjét és 
terjesztését szolgáló hálózat létrehozásán keresztül valósítható meg. A hálózat olyan eszközt is 
jelentene, amelyet az EU-intézmények saját politikájuk vagy jogalkotási kezdeményezéseik 
megvalósíthatóságának értékelésére és mérésére használhatnának.

Módosítás, előterjesztette: Lorenzo Cesa

Módosítás: 245
III. melléklet a) pont 7b. francia bekezdés (új)

- annak elősegítése, hogy KKV-k jobban 
megismerjék az EBA és az EBB által kezelt 
pénzügyi eszközöket – ilyen módon javítva a 
KKV-k hozzáférését ezekhez az eszközökhöz 
– ezáltal a nemzeti, ipari és vállalati 
társulásokat a tagjaikat érintő, speciális 
információs/képzési cselekvésekben való 
részvételre ösztönzik.

Er. en
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Indokolás

Fejleszteni kell a KKV-knek az EU pénzügyi eszközeivel kapcsolatos tudatosságát és 
ismereteit a hozzáférhetőség és felhasználás növelése érdekében. Ebben az összefüggésben fel 
kell ismernünk, hogy az ipari és a vállalkozási szövetségek döntő szerepet játszhatnak 
speciális információs és/vagy képzési cselekvések létrehozásával, a társult vállalatok hálózata 
tekintetében.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 246
III. melléklet a) pont 7b. francia bekezdés (új)

- annak elősegítése, hogy KKV-k jobban 
megismerjék az EBA és az EBB által kezelt 
pénzügyi eszközöket – így javítva 
hozzáférésüket ezekhez az eszközökhöz –
ezért a nemzeti, ipari és vállalati 
társulásokat, a tagjaikat érintő, speciális 
információs/képzési cselekvésekben való 
részvételre ösztönzik.

Er. en

Indokolás

Fejleszteni kell a KKV-knek az EU pénzügyi eszközeivel kapcsolatos tudatosságát és 
ismereteit a hozzáférhetőség és felhasználás növelése érdekében. Ebben az összefüggésben fel 
kell ismernünk, hogy az ipari és a vállalkozási szövetségek döntő szerepet játszhatnak 
speciális információs és/vagy képzési cselekvések létrehozásával, a társult vállalatok hálózata 
tekintetében.

Módosítás, előterjesztette: Jan Březina

Módosítás: 247
III. melléklet b) pont 2. francia bekezdés (új)

- az elért eredmények terjesztésében és 
kiaknázásában való részvétel;

- az elért eredmények terjesztésében, azok 
szellemi tulajdonjogának védelmében és 
kiaknázásában való részvétel;

Er. en
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Indokolás

A szellemi tulajdonjogok alapvető szerepe, hogy biztosítsák a K+F befektetéseknek a 
növekedés területén elért eredményei védelmét, mivel a jövőbeli gazdasági siker a kutatás 
hosszú időszakai alatt végzett nehéz szellemi munka védelmének sikeres megvalósításán 
múlik.

Módosítás, előterjesztette: Jan Březina

Módosítás: 248
III. melléklet b) pont 3. francia bekezdés

– közvetítés a technológia- és ismeretátadás, 
valamint az innovációs partnerek közötti 
partnerség kialakítása során;

– közvetítés a technológia- és ismeretátadás, 
az innovációkkal kapcsolatos szellemi 
tulajdonjogok védelme, valamint az 
innovációs partnerek közötti partnerség 
kialakítása során;

Er. en

Indokolás

A szellemi tulajdonjogok alapvető szerepe, hogy biztosítsák a K+F befektetéseknek a 
növekedés területén elért eredményei védelmét, mivel a jövőbeli gazdasági siker a kutatás 
hosszú időszakai alatt végzett nehéz szellemi munka védelmének sikeres megvalósításán 
múlik.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 249
III. melléklet b) pont 3. francia bekezdés

– közvetítés a technológia- és ismeretátadás, 
valamint az innovációs partnerek közötti 
partnerség kialakítása során;

közvetítés a technológia- és ismeretátadás, 
valamint az innovációs partnerek közötti 
partnerség kialakítása során, ideértve a 
vállalkozások és tudományos szervezetek, 
valamint a magán- és az állami szektor 
közötti partnerségeket;

Er. en
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A végrehatási intézkedéseknek összhangban kell lenniük az állami- és magánszervek közötti 
együttműködés fokozásának, valamint a tudományos világ és az üzleti szektor közötti 
partnerségek megerősítésének szükségességével.

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 250
III. melléklet b) pont 1. francia bekezdés (új)

- a tudásbázisok (egyetemek, közösségi 
programok stb.), a KKV-k, a KTF-fel, 
vállalkozásokkal és innovációval 
kapcsolatos közösségi és nemzeti 
programok pénzügyi eszközei közötti 
együttműködés fokozása;

Er. en

Indokolás

Szükség van a tudásbázisok, a KKV-k és a vállalkozásukat és innovációjukat támogató 
különböző programok között együttműködésre, a tudás megteremtésére és a megszerzett 
ismeretek megosztására. 

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 251
III. melléklet b) pont 1a. francia bekezdés (új)

- a KKV-k támogatása a kezdeti innovációs 
potenciál meghatározásában és hálózati 
partnerek megtalálásában e potenciál 
megvalósítása tekintetében.

Er. en

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy a KKV-k megfelelő útmutatást kapjanak a kezdeti innovációs 
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potenciál és a lehetséges hálózati partnerek azonosítása során.

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 252
III. melléklet ca) pont, (új)

ca) A KKV-knek a keretprogramban való 
részvételét ösztönző szolgáltatások:
– A KKV-k tudatosságának növelése a 
keretprogram tekintetében;
- a KKV-k támogatása az innovációs 
potenciál meghatározásában és hálózati 
partnerek megtalálásában e potenciál 
megvalósítása tekintetében.
- a KKV-k támogatása a keretprogrammal 
kapcsolatos projektjavaslatok előkészítése 
és koordinálása, valamint a nemzeti 
vállalkozási és innovációs programok 
során.

Er. en

Indokolás

A VIK olyan szolgáltatásokat tartalmaz, amelyek a KKV-kat a közösséggi KTF-programokban 
való részvételre bátorítják. Mivel mind a régi, mind az új ágazatokban a KKV-k képezik a 
növekedés és foglalkoztatás alapját, fontos az olyan, vállalkozással és innovációval 
kapcsolatos programok ösztönzése, mint a VIK. Ez az ösztönzés alapvető fontosságú a 
programok által kifejtett hatás tekintetében.
Szükség van a tudásbázisok és a KKV-k között együttműködésre, a tudás megteremtésére és a 
megszerzett ismeretek megosztására. Alapvető fontosságú, hogy a KKV-k megfelelő 
útmutatást kapjanak az innovációs potenciál és a lehetséges hálózati partnerek azonosítása 
során.


