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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 10
(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 – amely 
társadalmi fejlődést és kohéziót eredményez 
–, a tudásalapú társadalom kibontakoztatása
és a kiegyensúlyozott gazdasági 
növekedésen alapuló fenntartható fejlődés 
előmozdítása érdekében létre kell hozni a 
versenyképességi és innovációs 
keretprogramot (a továbbiakban: 
„keretprogram”).

Or. en

Indokolás

A versenyképesség és innovációs kapacitás fokozása előnnyel szolgál az EU polgárai 
számára, és előmozdítja a társadalmi fejlődést és kohéziót.
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 11
(3) preambulumbekezdés

(3) Ez összhangban van a tavaszi Európai 
Tanácsnak benyújtott, a „Közös munkával a 
növekedésért és a munkahelyekért – A 
lisszaboni stratégia új kezdete” című 
bizottsági közleménnyel, amely 
megállapítja, hogy a növekedés és a 
versenyképesség megteremtése, valamint az 
az igény, hogy Európa a beruházások és a 
munkahelyek szempontjából vonzóbbá 
váljon, cselekvéseket tesz szükségessé;
emlékeztet, hogy a vállalkozói 
kezdeményezést ösztönözni kell, a 
vállalkozások indításához elegendő 
kockázati tőkét kell rendelkezésre bocsátani, 
és a szilárd európai ipari alapot fenn kell 
tartani, miközben támogatni kell az 
innovációt és különösen az ökoinnovációt, 
vagyis a környezetvédelmi technológiák 
használatához kapcsolódó vagy azokat 
alkalmazó innovációt, továbbá az 
információs és kommunikációs technológiák 
(IKT) alkalmazását és az erőforrások 
fenntartható használatát. Míg a 
versenyképességet föként a nyitott és 
versenyfeltételek között működő piacon
jelen lévő és a megfelelő keretfeltételek, 
különösen az innovációt elősegítő 
szabályozó környezet által támogatott, aktív 
vállalkozások határozzák meg, a közösségi 
finanszírozás szerepet játszik a 
multiplikátorhatás és a kiegészítő 
finanszírozás biztosításában a piaci 
működőképesség hiányának leküzdése 
érdekében.

(3) Ez összhangban van a tavaszi Európai 
Tanácsnak benyújtott, a „Közös munkával a 
növekedésért és a munkahelyekért – A 
lisszaboni stratégia új kezdete” című 
bizottsági közleménnyel, amely 
megállapítja, hogy a növekedés és a 
versenyképesség megteremtése, valamint az 
az igény, hogy Európa a beruházások és a 
munkahelyek szempontjából vonzóbbá 
váljon, intézkedéseket tesz szükségessé, és
emlékeztet arra, hogy a vállalkozói 
kezdeményezést ösztönözni kell, a 
munkahelyek számát növelni, azok 
minőségét pedig javítani kell, a 
vállalkozások indításához elegendő 
kockázati tőkét kell a térségbe vonzani, és a 
szilárd európai ipari alapot fenn kell tartani, 
miközben támogatni kell az innovációt és 
különösen az ökoinnovációt, vagyis a 
környezetvédelmi technológiák 
használatához kapcsolódó vagy azokat 
alkalmazó innovációt, továbbá az 
információs és kommunikációs technológiák 
(IKT) alkalmazását és az erőforrások 
fenntartható használatát. Míg a 
versenyképességet főként a nyitott, 
versenyfeltételek között működő és 
megkülönböztetésektől mentes piacokon
megfigyelhető, a megfelelő keretfeltételek, 
különösen az innovációt elősegítő 
szabályozó környezet által támogatott élénk 
üzleti élet mozdítja elő, a közösségi 
finanszírozás is szerepet játszik a 
hiteltámogatások és kiegészítő finanszírozás 
biztosításában a piaci működőképesség 
hiányának leküzdése érdekében.

Or. en
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Indokolás

Az új vállalkozások születése és a vállalkozói szellem erősítése nemcsak a munkahelyteremtést 
segíti elő a piacon, hanem hozzájárul a meglévő munkahelyek fejlesztéséhez is. A 
versenyképességnek és a növekedésnek azonban a megkülönböztetések minden formájától 
mentes piac is alapfeltétele.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 12
(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) A nemekkel kapcsolatos kérdéseket és 
a nemek közötti egyenlőséget a 
keretprogramban folyó valamennyi 
programban és tevékenységben figyelembe 
kell venni.

Or. en

Indokolás

A nők teljes és hatékony részvételének biztosítása érdekében a keretprogramban folyó 
valamennyi tevékenység és egyedi program során figyelembe kell venni a nemekkel 
kapcsolatos kérdéseket és a nemek közötti egyenlőséget.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 13
(12) preambulumbekezdés

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

(12) A keretprogramot és az egyedi 
programokat rendszeresen felül kell 
vizsgálni és értékelni kell a szükséges 
kiigazítások érdekében. Az értékelő 
jelentésekben, ahol lehet, ki kell térni a 
nemekkel kapcsolatos kérdésekre, és 
vizsgálni kell a megkülönböztetés-
mentesség elvének a programtevékenységek 
során történő érvényesítését.

Or. en
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Indokolás

Alapvető fontosságú a nemekkel kapcsolatos kérdések és a megkülönböztetés-mentesség elve 
tiszteletben tartásának értékelése, mivel csak így biztosítható, hogy a programban való 
részvétel kivétel nélkül mindenki számára nyitott.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 14
(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,
illetve az alkalmazottaikban rejlő 
potenciált, megkülönböztetés nélkül. E 
kihívás mérettől függetlenül minden
vállalkozást érint, de különösen fontos a 
kisebb vállalkozások számára. Ezért 
helyénvaló a „vállalkozási és innovációs 
program” elnevezésű egyedi program 
létrehozása.

Or. en

Indokolás

A vállalkozások versenyképességének és alkalmazkodóképességének feltétele, hogy 
hatékonyan használják ki az összes alkalmazottjukban rejlő lehetőségeket.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 15
(18) preambulumbekezdés

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

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

innováció, a gazdasági növekedés, a 
foglalkoztatás és a vállalkozási kedv 
ösztönzése terülétén. Az EBA biztosítja a 
közösségi programok irányításához 
szükséges folyamatosságot, amely 
tekintetben széles körű tapasztalattal 
rendelkezik. Ezért azt, hogy a KKV-kat 
célzó közösségi pénzügyi eszközöket a 
Bizottság nevében az EBA működteti, a 
független értékelések jó gyakorlatnak 
minősítették. Az EBA egyben megfelelő 
szakértelemmel rendelkezik azon új, állami-
magán partnerségen alapuló tagállami 
projektek támogatására, amelyek célja a 
tőkepiacokat nagy kockázattal járó 
befektetésekre ösztönözni az innovatív 
kisvállalkozások fejlesztése érdekében, és 
mikrofinanszírozási lehetőségeket teremteni 
rugalmas formában működő, innovatív 
technológiákat alkalmazó családi 
vállalkozások és nők által irányított 
vállalkozások számára.

Or. en

Indokolás

A megfelelő finanszírozási formákhoz való nehézkes hozzáférés a versenyképesség és 
innováció fő akadályaként legtöbbször hangoztatott probléma, különösen a KKV-k, a kisebb 
családi vállalkozások és a nők által irányított vállalkozások körében.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 16
(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 

(21) A Közösségnek szilárd analitikai alapot 
kell kiépítenie a KKV-kra, a vállalkozásra, 
az innovációra és az ipari ágazatok 
versenyképességére irányuló politikák
kialakításának támogatása érdekében. Egy 
ilyen alap segíthet a nemzeti szinten e 
területeken rendelkezésre álló információk 
értékének növeléséhez. A Közösségnek 
gondoskodnia kell az ipari és a szolgáltatási 
ágazatok versenyképességi stratégiáinak 
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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.

közös kidolgozásáról, a vállalkozási 
környezettel kapcsolatos legjobb 
gyakorlatok terjesztéséről és 
tapasztalatcsere ösztönzéséről, és a 
munkavállalók képzettségi szintjének 
folyamatos emeléséről, amelynek célja 
többek között a fiatal vállalkozók számának 
gyarapítása, egy vállalkozási kultúra 
kialakítása mind a férfiak, mind a nők 
számára, és a vállalatok társadalmi 
felelősségének előmozdítása az 
esélyegyenlőség és a férfiakkal és nőkkel 
szemben a képzés, az foglalkoztatás és az 
élethosszig tartó tanulás terén tanúsított 
egyenlő bánásmód elve alapján.

Or. en

Indokolás

Az ipari és szolgáltatási ágazatokban kialakított minden versenyképességre, innovációra és 
vállalkozásra vonatkozó politikába és stratégiába bele kell foglalni az esélyegyenlőség,
valamint a férfiakkal és nőkkel szembeni egyenlő bánásmód elvét.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 17
(27) preambulumbekezdés

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

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

Or. en
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Indokolás

A gyermekek és eltartottak külön szolgáltatásokat igényelnek, amelyek fejlesztésre szorulnak.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 18
(28) preambulumbekezdés

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

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

Or. en

Indokolás

A javaslat 2., 26. és 29. cikkével való összhang megteremtéséhez.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 19
8. cikk (2) bekezdés első albekezdés

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.

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. Az értékelésekben, ahol lehet, ki 
kell térni a nemekkel kapcsolatos 
kérdésekre, és vizsgálni kell a 
megkülönböztetés-mentesség elvének a 
programtevékenységek során történő 
érvényesítését.

Or. en
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Indokolás

vö. 13. módosítás

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 20
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, 
beleértve a fiatal vállalkozó férfiak és nők 
hozzáférését, valamint az innovációs 
tevékenységekbe – beleértve az 
ökoinnovációt is – történő befektetések 
eszközlése;

Or. en

Indokolás

A fiatalok vállalkozó kedvét ösztönözni kell, akár a vállalkozásuk beindításához szükséges 
finanszírozáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása révén.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 21
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 elektronikus szolgáltatások 
hozzáférhetőségének, minőségének, 
hatékonyságának és elérhetőségének
javítása, beleértve az interoperábilis 
páneurópai vagy határokon átnyúló 
közszolgáltatásokat, valamint a közös 
érdekű szolgáltatási elemek kialakítását és a 
helyes gyakorlatok cseréjét.

Or. en

Indokolás

Javítani kell az elektronikus szolgáltatások hozzáférhetőségét a közszolgáltatások terén is, 
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hogy ne legyen kizárva senki e közszolgáltatásokból azért, mert nem fér hozzá az elektronikus 
szolgáltatásokhoz.


