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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Konzultációs eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének abszolút többsége a közös 
álláspont elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének abszolút  többsége a közös 
álláspont elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.



PR\586132HU.doc 3/30 PE 364.805v01-00

külső fordítás

HU

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

EXPLANATORY STATEMENT.........................................................................................30



PE 364.805v01-00 4/30 PR\586132HU.doc

külső fordítás

HU



PR\586132HU.doc 5/30 PE 364.805v01-00

külső fordítás

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Parlament és Tanács határozati javaslatáról a versenyképességi és 
innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozás tekintetében
(KOM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(KOM(2005)0121)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, a 156. és 157. cikkének (3) 
bekezdésére, valamint a 175. cikkének (1) bekezdésére, melyek alapján a bizottság 
javaslatát előterjesztették (C6-0098/2005),

– tekintettel az eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci 
és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszerbiztonsági Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottság, a 
Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottság, valamint a Költségvetési Bizottság 
észrevételeire (A6-0000/2005),

1. jóvá hagyja a bizottság módosított javaslatát;

2. felszólítja a bizottságot, hogy terjessze be újra, ha szándékában áll ezt a javaslatot döntően 
módosítani, vagy egy másik szöveggel pótolni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság javaslata A Parlament módosításai

Módosítás: l
1. cikk (2) bekezdés

2. A keretprogram hozzájárul a Közösség, 
mint fejlett tudásalapú társadalom, 
versenyképességi és innovációs 
kapacitásához, amely kiegyensúlyozott
gazdasági növekedésen alapuló 
fenntartható fejlődéssel, valamint a 

2. A keretprogram hozzájárul a Közösség, 
mint fejlett tudásalapú társadalom, 
versenyképességi és innovációs 
kapacitásához, amely robusztus gazdasági 
növekedésen alapuló fenntartható 
fejlődéssel, valamint a környezet 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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környezet minőségének magas szintű
védelmén és javításán nyugvó, rendkívül 
versenyképes szociális piacgazdasággal 
rendelkezik.

minőségének megfelelő szintű védelmén és 
javításán nyugvó, rendkívül versenyképes 
szociális piacgazdasággal rendelkezik, és a 
fenntartható fejlődés koncepcióján alapul.
Emellett különös hangsúlyt fektetnek a 
kis- és középvállalkozások támogatására, 
és a kutatási eredmények innovatív 
hasznosítására.

Indokolás

Vannak olyan időszakok, amikor minden törekvés céljának a robusztus növekedésnek kell 
lennie, mivel egész Európa fejlődési válságban szenved. Az olyan megnevezések, mint a 
„magas”, vagy „javult” megkérdőjelezik, hogy Európa a környezet minőségének védelmi 
szintje és a környezet tekintetében már jelentős eredményeket ért el.

Módosítás: 2
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 
eredmények innovatív vállalkozói 
végrehajtását. A kutatás és alkalmazás 
közötti szürke területet (az úgynevezett 
Pre-Seed-Phase) is az EK-szerződés 166. 
cikke szerint támogatják.

Indokolás

A kutatási és fejlesztési eredmények vállalkozói termelési folyamatokba és piacképes 
termékekbe való átültetése mérvadó az innovációs potenciál kiaknázásához. Különös 
jelentőséggel bír, hogy a kutatás és innováció közötti hézagot megszüntetik, ezért fontos, hogy 
a támogathatóságot úgy alakítsák ki, hogy a támogatási programok között ne tudjon hézag 
kialakulni. 

Módosítás: 3
2. cikk (1) bekezdés

1. A keretprogram célkitűzései a 1. A keretprogram magasabb rendű 
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következők: célkitűzései a következők:

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

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

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

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

Ebből a következő alcélok adódnak, 
amelyeknek segíteni kell a fent említett 
célok elérését:

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

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

(d) az energiahatékonyság, valamint az új 
és megújuló energiaforrások támogatása 
valamennyi ágazatban, beleértve a 
közlekedést is.

(b) az energiahatékonyság, valamint az új 
és megújuló energiaforrások támogatása 
valamennyi ágazatban, beleértve a 
közlekedést is.

Indokolás

A verseny- és innovációs képesség kapacitása a keretprogram fő célkitűzése. Az információs 
társadalom kialakításának, és az energiával való felelősségtudatos bánásnak természetesen 
hozzá kell járulnia ehhez, és elengedhetetlen is – de e program keretén belül nem képeznek 
külön célt. 

Módosítás: 4
4. cikk d) pont

(d) más harmadik országoknak, 
amennyiben megállapodások ezt lehetővé 
teszik.

(d) más harmadik országoknak, 
amennyiben megállapodások ezt lehetővé 
teszik, és ha értéktöbblet adódik az EU 
versenyképessége számára.

Indokolás

A harmadik országokban való megvalósítás is egy lehetőség, amelyet ezért nem kellene 
elvetni, viszont az európai értéktöbbletre kell támaszkodnia.

Módosítás: 5
5. cikk (1) bekezdés 1a) albekezdés (új)
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A Bizottság haladéktalanul és átfogóan 
értesíti az Európai Parlamentet e 
munkaprogramokról.

Indokolás

Az Európai Parlament számára készített jelentési kötelezettséget meg kell erősíteni.
</Amend>

Módosítás: 6
6. cikk (1) bekezdés

A végrehajtási intézkedések jellege Közös végrehajtási intézkedések

Indokolás

Tisztázni kell, hogy minden a CIP-ben lévő eszközt közösen minden programrész alkalmazhat.

Módosítás: 7
6. cikk (1) bekezdés

1. A munkaprogramok végrehajtására 
vonatkozó intézkedések különösen a 
következők:

1. A következő I., II. és II. fejezetekben 
mindig a „Végrehajtás” bekezdésben 
bemutatott dokumentumok a 
keretprogram közös eszköztárának 
(toolbox) összetevői. A többi programrész 
céljainak eléréséhez is fel lehet használni 
őket.

(a) a KKV-knak biztosított közösségi 
pénzügyi eszközök;
(b) a különböző érdekeltek hálózatainak a 
kiépítése;
(c) az innováció megkezdésének 
támogatása érdekében kísérleti projektek, 
replikálási projektek és egyéb 
intézkedések;
(d) politikai elemzések, fejlesztés és 
koordináció a részt vevő országokkal;
(e) információcsere, terjesztés és a 
tudatosság növelése;
(f) a tagállamok és régiók együttes 
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cselekvéseinek a támogatása;
(g) a tagállamokkal együttműködésben 
kidolgozott műszaki előírásokon alapuló 
beszerzés;
(h) A nemzeti vagy regionális szintű 
hatóságok partnersége.

Indokolás

A pontosító nyilatkozat feltétlenül szükséges volt. A közös okmányok felsorolása ezért már 
nem szükséges.

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

A Bizottság a legmesszebbmenőkig 
minimalizálja a ráfordításokat az ebben a 
cikkben megnevezett szolgáltatásokhoz, 
hogy a források lehető legnagyobb részét 
a versenyképesség és innováció 
tulajdonképpeni intézményeinek tudják 
juttatni.

Indokolás

A Bizottságnak méltányos összeggel kell rendelkeznie a technikai támogatás nyújtására, 
amelynek azonban mérsékelnek kell lennie. 

Módosítás: 9
8. cikk (5) bekezdés

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

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

Indokolás

Az egyes eredmények fontosságáról a címzett intézmények maguk döntenek.
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Módosítás: 10
9.a cikk (új)

9a cikk
Kérelmezési eljárás

1. A Bizottság kifejleszt egy egyszerű és 
nem bürokratikus kérelmezési eljárást, 
amely az érdekelt felek számára választási 
lehetőséget nyújt arra, hogy egy első 
maximum két oldalon megfogalmazott 
standardizált kérelemben (a 
következőkben „egyszerűsített kérelmezési 
eljárás”) megvizsgáltatja a projekt 
támogathatóságát, mielőtt még be kellene 
nyújtani a részletes kérelmezési 
dokumentumokat. 
2. Az egyszerűsített kérelmezési eljárásban 
a Bizottság véleményének határidejét az 
első kérelem beérkezésétől számított hat 
héten belül határozzák meg. 
3. Azon érdekelt feleket, akik közvetlenül 
a teljes dokumentációt nyújtják be, nem 
lehet az egyszerűsítet kérelmezési 
eljárásra utasítani.
4. Az egyszerűsített kérelmezési eljárás 
keretén belül a Bizottság egy kiegészítő 
kéthónapos kérelmezési határidőt 
engedélyez a részletes és teljes kérelmezési 
dokumentáció benyújtására, amely 
különösen a kis- és 
középvállalkozásoknak engedi meg, hogy 
nagyobb bürokratikus ráfordítás nélkül 
vegyenek részt az Európai Unió 
támogatási programjaiban.
5. Ez az eljárásmód a teljes keretprogram 
minden részprogramjára mindig akkor 
érvényes, ha a támogatásra fordítható 
eszközt közvetlenül a Bizottság adja meg. 
Ez nem érvényes az EU-szerződés 16., 17. 
és 18. cikkének pénzügyi eszközeire.
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Indokolás

A kérelmezési eljárás legyen a vállalkozások számára egyszerűen felépített, hogy 
kiküszöböljék azokat a jelentős, amelyek az innovációs támogatás lehetséges kihasználását 
megakadályoznák. Különösen a KKV-k számára fontos az egyszerűsített eljárás, mivel így 
meg lehet spórolni a fölösleges kidolgozást, amennyiben a projektek támogatását 
elutasítanák.

Módosítás: 11
10. cikk (2) bekezdés b) pont

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

(b) a KKV-k közötti együttműködés 
kedvező feltételeinek megteremtése, 
különösen a határokon átnyúló 
együttműködés területén;

Indokolás

A KKV—k határokon átnyúló együttműködését jelentős mértékben ösztönözni kell.

Módosítás: 12
10. cikk (2) bekezdés e) pont

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

e) a vállalkozáshoz és az innovációhoz 
kapcsolódó gazdasági és igazgatási reform, 
különösen a bürokratikus akadályok 
megszüntetése a KKV számára.

Indokolás

A bürokrácia csökkentése döntő fontosságú a versenyképesség számára.

Módosítás: 13
11. cikk bevezetés

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

A KKV-k beindításához és növekedéséhez 
szükséges finanszírozáshoz és az 
innovációs tevékenységek fejlesztésébe –
beleértve az ökoinnovációt is – és üzleti 
tevékenységük gazdasági globalizációjába 
történő befektetések finanszírozásához való 
hozzáféréssel kapcsolatos cselekvések a 
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célozhatják meg: következőket célozhatják meg:

Indokolás

A „KKV gazdasági globalizációjának” célja legyen egyben a támogatási eszközök kifejezett 
célja is. Az üzleti gyakorlatban a KKV-k határokon átnyúló befektetési projektjeinek 
finanszírozása gyakran nehézségekbe ütközik, mivel a KKV-k külföldi tevékenységének egyedi 
kiegészítő kockázata nem felosztható. A KKV-k gazdasági globalizációja éppen a határokon 
átnyúló karaktere miatt az EU sajátos feladata, következésképp anyagilag is – és nem csak 
tanácsadással – támogatni kellene őket.

Módosítás: 14
14. cikk c) pont

(C) a politikák kidolgozása és a szereplők, 
beleértvte nemzeti és nemzetközi 
programvezetőket is, közötti 
együttműködés támogatása.

(C) a politikák kidolgozása és a szereplők 
közötti együttműködés támogatása. 

Indokolás

Nem a tanácsadási és konzultációs vállalkozásokat kell támogatni, hanem az innováció 
orientált vállalkozásokat.

Módosítás: 15
15. cikk bevezetés

A vállalkozással és az innovációval 
kapcsolatos gazdasági és igazgatási 
reformot érintő cselekvések a következőket 
célozhatják meg:

A vállalkozással és az innovációval 
kapcsolatos gazdasági és igazgatási 
reformot érintő cselekvéseknek a 
bürokrácia megszüntetésének és javított 
struktúráknak kell a következménynek 
lennie a KKV számára. Ha ez a feltétel 
teljesített, akkor a következő 
intézkedéseket lehet figyelembe venni:

Indokolás

A gazdasági- és közigazgatási reformok támogatásának mindig a nagyobb versenyképesség 
célját kell szolgálni.
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Módosítás: 16
16. cikk (1) bekezdés

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

Indokolás

A vállalkozások versenyképességét és innovatív erejét az európai belső piacon erősítik.

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

Az első, GIF1 elnevezésű ablak, a kezdeti 
stádiumú (“magvető” és beindítási) 
befektetéseket fedi le. Az olyan speciális 
kockázati tőke alapokban történő 
befektetésekre koncentrál, mint például a 
kezdeti stádiumú alapok, a regionálisan 
működő alapok, a speciális szektorokra, 
technológiákra, vagy KTF-re fókuszáló 
alapok és a pénzügyi inkubátorokkal 
kapcsolatos alapok, amelyek tőkét 
biztosítanak az EMR-ek számára. 
Ugyanakkor a “business angels”-ek által 
támogatott alapokba és befektetési 
eszközökbe is befektethet.

Az első, GIF1 elnevezésű ablak, a kezdeti 
stádiumú (“magvető” és beindítási) 
befektetéseket fedi le. Az olyan speciális 
kockázati tőke alapokban történő 
befektetésekre koncentrál, mint például a 
kezdeti stádiumú alapok, a regionálisan 
működő alapok, a speciális szektorokra, 
technológiákra, vagy KTF-re  fókuszáló 
alapok és a pénzügyi inkubátorokkal 
kapcsolatos alapok, amelyek tőkét 
biztosítanak az EMR-ek számára. 
Befektethet promóciós „magvető” és 
beindítási, vagy technológiák 
alkalmazásával kapcsolatos, teljes 
mértékben, vagy javarészt kormányok 
és/vagy (promóciós) közintézmények által 
támogatott alapokban, vagy azokban az 
alapokban, amelyek a magánbefektetők 
számára kedvezőbb elbírálást biztosítanak 
a közbefektetésekkel szemben, feltéve 
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hogy ezek az alapok/rendszerek a piaci 
elveknek megfelelően működnek. 
Ugyanakkor a “business angels”-ek által 
támogatott alapokba és befektetési 
eszközökbe is befektethet, valamint 
kísérleti projektekbe a technológiák 
alkalmazása terén.

Indokolás

Az EFT Beindítási Terv, a GIF 1 MAP-on belüli  elődje kihasználása az elmúlt évek során 
nagyon alacsony volt az illető alapba befektetett tőke szükséges 50%-át biztosítani tudó 
magánbefektetők hiánya miatt. –Ezért, hogy a GIF 1 működőképessé váljon, a 
magánbefektetők számára is meg kellene nyitni azt. 
A GIF 1–nek a technológiák alkalmazása terén is működnie kellene és főként a kísérleti 
projektekre kellene koncentrálnia, mivel az ezen a területen meglévő pénzügyi szakadék nem 
áthidalható a CIP költségvetéssel.

Módosítás: 18
17. cikk (2a) bekezdés (új)

2a. A GIF 1-nek és ezzel a kockázati 
tőkebefektetés kiadásának az alapítási és 
kezdési fázisban van a pénzügyi 
tervezetnél elsőbbsége.

Indokolás

Éppen a kockázati tőke területén van az EU-nak jócskán behoznivalója – egyidejűleg itt nagy 
kiegyenlítő hatásra lehet számítani. 

Módosítás: 19
18. cikk (2) bekezdés d) rész

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 

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 
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ésszerű időn belül új KKV-hitelezésre 
fordítsák.

ésszerű időn belül új KKV-hitelezésre 
fordítsák. Ezen új hitelnyújtás nagyságát a 
garantált portfoliókockázat nagysága 
alapján számítják ki, és az idővel együtt 
minden hitelezővel külön állapodnak meg.

Indokolás

Az értékpapírosítás nyilvános eszközökkel való támogatása azt a célt szolgálja, hogy a KKV-k 
számára a hitelfinanszírozást mozgósítson. E tranzakciók támogatásának feltétele az 
intézmények arra vonatkozó kötelezettségvállalása, hogy a mozgósított tőkéből származó 
likviditás jelentős részét KKV-hitelezésre fordítsák. A megfelelő vonatkoztatási szám a 
portfolió kockázat lehetne, amelyet a mindenkori kölcsönrészlet garanciájára hárul. A pontos 
nagyságot és az időszakot minden hitelezőnek a helyzete és az aktuális hitelkeresletnek 
megfelelően állapítják meg. 
</Amend>

Módosítás: 20
18. cikk (2a) bekezdés (új)

2a. A kis- és legkisebb mértékű hitelek 
nyújtása a (2) bekezdés alapján a SMEG-
lehetőségen belül elsőbbséget élveznek.

Indokolás

Éppen a kis- és legkisebb mértékű hitelek nyújtása területén van különösen jó kiegyenlítő 
hatása, amelyet ki kell használni.

Módosítás: 21
19. cikk (1) bekezdés a) pont

(a) Az innovatív vagy a magas növekedési 
potenciállal rendelkező KKV-kba befektető 
alapok befektetésének és technológiai 
ismereteinek a javítása;

(a) Az innovatív vagy a magas növekedési 
potenciállal rendelkező KKV-kba befektető 
alapok vagy bankok befektetésének és 
technológiai ismereteinek a javítása

Indokolás

Ott, ahol a bankrendszerek még nem elég jól kifejlettek, célszerű olyan bankokat is bevonni, 
amelyeknek még nincs tapasztalatuk az ilyen jellegű pénzalapok kezelése területén.
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Módosítás: 22
20. cikk (2) bekezdés 1) albekezdés

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

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

(-a) Egykapus ügyintézés (one stop-shop)  
létrehozása a teljes keretprogram 
számára, amelyben érdeklődők és 
potenciális igénylők átfogó segítséget 
kaphatnak a keretprogram támogatási 
lehetőségeiről, valamint egyéb támogatási 
lehetőségeiről és a hozzájuk tartozó 
kapcsolattartó személyről is.   Ezért kell az 
e cikk szerinti cselekvésekhez tervezett 
támogatások legnagyobb részét megadni.

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

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

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

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

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

(C) a KTF közösségi keretprogramban való 
KKV-részvétel bátorítására vonatkozó 
szolgáltatások;

(ca) az együttműködésre vonatkozó 
szolgáltatások, melyek a támogatottak 
által a KKV-k versenyképességének és 
innovációjának támogatásának javítását 
célozzák meg.

Indokolás

A KKV-knak és más igénylőknek lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a keretprogramról szóló 
valamennyi információt egy helyről kapjanak meg.

A támogatók közötti együttműködés döntő jelentőségű a szinergiahatásra a KKV innovációja 
és versenyképessége szempontjából.
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Módosítás: 23
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) és ca) pontjában 
említett különböző szolgáltatásokkal 
kapcsolatos ajánlattételi felhívások útján 
választja ki. Eközben különös hangsúlyt 
fektetnek a pályázók ilyen jellegű 
tapasztalataira a vállalkozások, különösen 
a KKV számára nyújtott támogatások 
koncepciójára és megvalósítására, az 
üzleti tevékenységük határokon átnyúló 
kiterjesztésének területén.   Ezeket 
követően a Bizottság a kiválasztott 
partnerekkel partnerségi 
keretmegállapodást köthet, amely a 
felajánlott tevékenységek típusát, a 
támogatások odaítélésére vonatkozó 
eljárását és mindkét fél általános jogait és 
kötelezettségeit tartalmazza. A partnerségi 
keretmegállapodás a program egész 
időtartamára érvényes lehet.

Indokolás

A már meglévő tapasztalatokat ki kellene használni.

Módosítás: 24
20a. cikk (új)

20a. cikk
A hálózatok minősége

Ahhoz, hogy a hálózatok minőségét 
biztosítsák, a szigorú Bizottság megszabja 
a hálózatok kiépítésének előfeltételeit. 
Közben különös hangsúlyt fektetnek a 
tanácsadás minőségére. . 

Indokolás

A minőség biztosítására tett intézkedések fontosak. A meglévő Euro Info Centres (EIC) vagy 
Innovation Relay Centres (IRC) tanácsadási minőségét határozottan felül kell múlni.
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Módosítás: 25
21. cikk (2) bekezdés

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

2. Több program közös megvalósítása
akkor jogosult a közösségi támogatásra, ha:

(a) Minden programnak külön igazgatója 
van nemzeti vagy szubnacionális szinten és

(a) Minden programnak külön igazgatója 
van nemzeti vagy szubnacionális szinten.

(b) Magukban foglalják legalább három 
résztvevő ország programjait és 

(b) Az érdekelt felek legalább két résztvevő 
országból származnak.

(C) A programokat összehangoltan vagy 
közösen hajtják végre.

(C) A programokat összehangoltan vagy 
közösen hajtják végre.

Indokolás

Egyszerűbb és világosabb megfogalmazás; a támogatási eszközökkel való bánásmódot 
egyszerűsíteni kell.

Módosítás: 26
23. cikk cím

A nemzeti vagy regionális szintű hatóságok 
közötti twinning.

A nemzeti vagy regionális szintű hatóságok 
vagy nem állami szervezetek közötti 
twinning. 

Indokolás

A vállalkozások illetve azok szervezeteinek együttműködését is ide kell érteni.

Módosítás: 27
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 

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

Indokolás

A vállalkozások illetve azok szervezeteinek együttműködését is ide kell érteni.

Módosítás: 28
23. cikk (2) bekezdés

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

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

<OptDel></OptDel>

Indokolás

A vállalkozások illetve azok szervezeteinek együttműködését is ide kell érteni.

Módosítás: 29
23. cikk (3) bekezdés

3. A twinninget kísérhetik a Bizottság 
központi támogatási szolgálatai.

3. A hatóságok vagy nem állami 
szervezetek, amelyek támogatásban 
részesülnek, kötelesek a bürokrácia 
leépítésének és a KKV számára jobb 
keretfeltételek létrehozásának célját 
szolgálni. A hatóságoknak vagy nem 
állami szervezeteknek az igénylésükben 
fel kell tüntetniük, hogyan akarnak ennek 
a célnak megfelelni.

Indokolás

A cél az innovációk támogatása a vállalkozói szférában, ezért erre kellene korlátozni az 
pénzügyi eszközöket. A vállalkozások valamint azok szervezeteinek együttműködése segítheti 
ezt.

A hatóságoknak és azok szervezeteinek fontos, hogy világosan szem előtt tartsák a program 
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céljait.

Módosítás: 30
24. cikk (1) bekezdés

A Bizottság a következőket véghezheti: 1. A Bizottság a következőket véghezheti 
renszeresen:

Indokolás

Ezzel biztosítják a program ellenőrzését és a megvalósításról és hatásról szóló információkat.

Módosítás: 31
24. cikk b) pont

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

(b) a vállalkozások versenyképességéhez 
különösen szükséges közösségi 
intézkedések hatásvizsgálatainak az 
elkészítése. A vizsgálatok eredményeit 
közzé teszik;

Indokolás

Ezzel biztosítják a program ellenőrzését és a megvalósításról és hatásról szóló információkat.

Módosítás: 32
25. cikk (1a) bekezdés (új)

A jövendő fejlesztések és célok folyamatos 
kiigazításának lehetősége érdekében a 
célkitűzések és prioritások definícióját 
megfelelően kell megfogalmazni. A 
szabályokat és kritériumokat az 
érdekeltekkel közösen úgy dolgozzák ki, 
hogy minden résztvevő számára 
átláthatók, világosan érthetők és 
követhetők legyenek.

Indokolás

Csak a program flexibilis konstrukciója garantálja a költségvetési eszközök lehető legjobb 
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kiaknázását a relatív hosszú ideig tartó 7 éves időszakon keresztül. A pénzügyi eszközök új 
fejlesztések hátterében lévő más felhasználási célokra való felhasználása lehetségesnek kell 
lennie. A kritériumokat valóságos alapon kell megalkotni, és minden érdeklődő és részesülő 
számára átláthatónak kell lennie. Ez megkönnyíti a jó és sikerrel kecsegtető igénylés és az 
illető pénzügyi eszköz kihasználását. 

Módosítás: 33
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 
végrehajtása során különös csak egy kis 
részben kell magába foglalnia azon 
lehetőségek és előnyök előmozdítását és a 
rájuk vonatkozó tudatosság növelését, 
amelyeket az IKT a polgárok és a 
vállalkozások számára jelent, a nagyobb 
résznek közvetlenül a KKV innovációs- és 
versenyképességének javát kell szolgálnia.

Indokolás

A szenzibilizáció elsőbbséget élvez a tulajdonképpeni innovációval szemben. 

Módosítás: 34
30. cikk (2a) bekezdés (új)

Ennek a programrésznek mindenekelőtt a 
KKV verseny- és innovációs kapacitását 
kell fokoznia. A pénzügyi eszközök nagy 
részét közvetlenül kapják az IKT 
részprogramhoz.

Indokolás

A KKV-k a versenyképesség és az innováció tulajdonképpeni képviselői. Konzekvens módon 
őket is főként a program megvalósításával kellene megbízni.

Módosítás: 35
31. cikk (2) bekezdés 2) albekezdés

A Közösség támogatást nyújthat számukra A Közösség támogatást nyújthat számukra 
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az összköltség maximum 50%-ának 
megfelelő összegig. A közszektorbeli 
szervek a kiegészítő költségek 100%-a 
alapján kaphatnak térítést.

az összköltség maximum 50%-ának 
megfelelő összegig.

Indokolás

Minden 50%-nak megfelelő támogatás egyenlő kezelése támogatja a program tárgynak 
megfelelő megvalósításának saját érdeket. A 100%-os támogatások elősegítik a nyilvános 
pénzekkel való visszaélésekre való ösztönzést.

Módosítás: 35
31. cikk (3) bekezdés 2) albekezdés

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

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

Indokolás

Minden 50%-nak megfelelő támogatás egyenlő kezelése támogatja a program tárgynak 
megfelelő megvalósításának saját érdeket. 

Módosítás: 37
33. cikk bevezetés

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, amennyiben meg 
lehet állapítani a közvetlen hasznot a 
KKV-k verseny- és innovációs 
képességéhez:

Indokolás

A CIP-nek főként a KKV-k verseny- és innovációs képességének elősegítését kell szolgálnia. 
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Módosítás: 38
34. cikk (1) bekezdés bevezetés

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

1. A program végrehajtásának és a jövőbeli 
tevékenységek előkészítésének 
támogatásához a következők szükségesek, 
amennyiben meg lehet állapítani a 
közvetlen hasznot a KKV-k verseny- és 
innovációs képességéhez:

Indokolás

A CIP-nek főként a KKV-k verseny- és innovációs képességének elősegítését kell szolgálnia. 

Módosítás: 39
36. cikk (1 a) bekezdés (új)

A jövendő fejlesztések és célok folyamatos 
kiigazításának lehetősége érdekében a 
célkitűzések és prioritások definícióját 
megfelelően kell megfogalmazni. A 
szabályokat és kritériumokat az 
érdekeltekkel közösen úgy dolgozzák ki, 
hogy minden résztvevő számára 
átláthatók, világosan érthetők és 
követhetők legyenek.

Módosítás: 40
III. fejezet cím

Az „Intelligens energia – Európa” program Az „Intelligens energia és technológia –
Európa” program

Indokolás

A cím módosítása világossá teszi a technológia jelentőségét a programcélok számára.

Módosítás: 41
37. cikk (2) bekezdés b) pont

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

energiaforrások előmozdítása és az 
energiadiverzifikáció támogatása. A 
meglévő energiaforrásokat csak akkor 
támogatják, ha ez hozzájárul a 
környezetminőség javulásához, vagy a 
lehetőségek kiaknázásának 
hatékonyságához. 

Indokolás

Minden meglévő energiaforrás mellőzése esélyt ad a hatékonyság vagy környezeti nyereség 
megcélzására.

Módosítás: 42
38. cikk b) pont

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

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

Indokolás

Az energiaellátás diverzifikációja csökkenti a csak egyetlen energiaforrástól való függőséget. 
Az energiakeverék egesy alkotórészeinek kiválasztásánál számolni kell azokkal az 
energiaforrásokkal is, amelyek már hozzájárulnak a kyotoi célok eléréséhez, és az 
energiaellátást a megújuló energiaforrások ellátásának kiesése esetén biztosítják.
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Módosítás: 43
39. cikk b) pont

b) a jogszabályi rendelkezések 
kidolgozásának és alkalmazásának 
támogatása.

b) a jogszabályi rendelkezések 
kidolgozásának és alkalmazásának 
támogatása, ha azok a növekvő 
versenyképességet vagy innovációs 
támogatást szolgálják, és nem jelentek új 
akadályokat az energiaipari vállalkozások 
számára.

Indokolás

A támogatást a jogszabályi rendelkezések területén CIP általános céljainak kell alávetni.

Módosítás: 44
40. cikk a) pont

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

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

Indokolás

Az energiaellátás diverzifikációja csökkenti a csak egyetlen energiaforrástól való függőséget. 
Az energiakeverék egesy alkotórészeinek kiválasztásánál számolni kell azokkal az 
energiaforrásokkal is, amelyek már hozzájárulnak a kyotói célok eléréséhez, és az 
energiaellátást a megújuló energiaforrások ellátásának kiesése esetén biztosítják.

Módosítás: 45
40. cikk b) pont

b) az új és a megújuló energiaforrásoknak a 
helyi környezetbe és energiarendszerekbe 
történő integrálása;

b) az új, megújuló és már meglévő 
energiaforrásoknak a helyi környezetbe és 
energiarendszerekbe történő integrálása;
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Indokolás

Az energiakeverék egyes alkotórészeinek kiválasztásánál számolni kell azokkal az 
energiaforrásokkal is, amelyek már hozzájárulnak a kyotói célok eléréséhez.

Módosítás: 46
45. cikk (1 a) bekezdés (új)

A szabályokat és kritériumokat az 
érdekeltekkel közösen úgy dolgozzák ki, 
hogy minden résztvevő számára 
átláthatók, világosan érthetők és 
követhetők legyenek.

Indokolás

A világos és átlátható szabályok, rendelkezések és kritériumok megkönnyítik az érdeklődők 
minőségileg jó és sikerrel kecsegtető javaslatainak benyújtását.

Módosítás: 47
46.a cikk (új)

46 a cikk
A keretprogram stratégiai igazgatása

A Bizottság, és a 46. cikkben megnevezett 
EIPC veszi át a keretprogram stratégiai 
igazgatását. Ez különösen az eszközök 
irányítását és esetleg átcsoportosítását, 
valamint a támogatási lehetőségek 
priorizálását foglalja magába, 
amennyiben ezekre szükség van.

Indokolás

A Bizottság vállalkozási Főbizottságának van a legközvetlenebb kapcsolata versenyképesség 
és innováció tulajdonképpeni képviselővel, a KKV-kel. Ezért a Vállalkozási Főigazgatóságnak 
vezetői szerepet is kell kapnia.

Módosítás: 48
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II. melléklet (1) bekezdés Da) pont (új)

Da. Költségvetési allokáció a pénzügyi 
eszközök tekintetében
Az SME-ket célzó közösségi pénzügyi 
eszközökre elkülönített teljes indikatív 
költségvetés az alábbiak szerint oszlik 
meg: minimum 65% a Gyors Növekvési és 
Innovációs SME Konstrukcióra (GIF), 
amely egyenletesen megoszlik GIF 1 és 
GIF 2 között és maximum 35% az SME 
Garancia Konstrukcióra (SMEG).

Indokolás

A kis- és középvállalkozások megfelelő eszközökkel történő támogatása az európai 
közbeszerzési pályázatok kezelésében kiegészítő üzleti lehetőségeket nyit meg a vállalkozások 
számára, és elősegíti az európai belső piac versenyét és annak kihasználását.

Módosítás: 49
II. melléklet (2) szaksz C pont (2) bekezdés

GIF 1

A GIF 1 a legfeljebb 10 éves, jellemzően a 
pre-A (alapítás előtti) vagy az A (kezdési) 
fázisban lévő KKV-kba befektető követítő 
kockázati tőkealapokba fektet be. A 
követítő kockázati tőkebealap összevont 
befektetésének legnagyobb mértéke az 
érintett alap birtokában lévő összes tőke 
25%-a.  A legfelső határ legfeljebb 50% az 
olyan új alapok esetében, amelyeknek egy 
meghatározott technológia vagy régió 
esetében valószínüleg különösen nagy 
húzóerejük lesz a kockázati tőkepiacok 
valamint az "üzleti angyalok" 
beruházásainak fejlesztésében.  A követítő 
kockázati tőkealap összevont 
befektetésének legnagyobb mértéke 
auokban az esetekben 50%, ha az alapok 
beruházásai az ökoinnovációban aktívan 
részt vevő KKV-kra vonatkoznak. Egy 
alapba beruházott tőke legalább 50%-ának 

GIF 1

A GIF 1 a legfeljebb 10 éves, jellemzően a 
pre-A (alapítás előtti) vagy az A (kezdési) 
fázisban lévő KKV-kba befektető közvetítő 
kockázati tőkealapokba fektet be. A 
követítő kockázati tőkealap összevont 
befektetésének legnagyobb mértéke az 
érintett alap birtokában lévő összes tőke 
25%-a.  A legfelső határ legfeljebb 50% az 
olyan új alapok esetében, amelyeknek egy 
meghatározott technológia vagy régió 
esetében valószínűleg különösen nagy 
húzóerejük lesz a kockázati tőkepiacok 
valamint az "üzleti angyalok"
beruházásainak fejlesztésében. A közvetítő
kockázati tőkealap összevont 
befektetésének legnagyobb mértéke 
azokban az esetekben 50%, ha az alapok 
beruházásai az ökoinnovációban aktívan 
részt vevő KKV-kra vonatkoznak. Egy 
alapba beruházott tőke legalább 50%-ának 
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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. 
Egyetlen tőkealap irányában tett 
kötelezettségvállalások összege sem 
haladhatja meg a 30 millió eurót. A GIF 1 
az EBA (Európai Beruházási Alap) saját 
forrásaival vagy az EBA megbízása alatt 
álló forrásokkal vagy az EBA által kezelt 
más forrásokkal közös beruházásokat is 
eszközölhet.

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. Közben 
magánbefektetők lehetőleg minél nagyobb 
bevonására törekednek. Egyetlen tőkealap 
irányában tett kötelezettségvállalások 
összege sem haladhatja meg a 30 millió 
eurót. A GIF 1 az EBA (Európai 
Beruházási Alap) saját forrásaival vagy az 
EBA megbízása alatt álló forrásokkal vagy 
az EBA által kezelt más forrásokkal közös 
beruházásokat is eszközölhet.

Indokolás

Az ETF Start-up Schemes, a GIF1 elődjének használata a TOP (Többéves Orientációs 
Program) alatt nem bizonyult elegendőnek. Az ok az olyan magánbefektetők hiánya volt, akik 
a tőke előírt 50%-t biztosítják. Következésképpen a TOP-al ellentétben a CIP alatt 
kipróbálják a nyitást a nyilvános befektetőknek – ahogy itt a bizottsági szövegezésben 
javasolták – a magánbefektetők minél nagyobb számának bevonásával, hogy megcélozzák a 
GIF1 jobb kihasználását. 

Módosítás: 50
III. melléklet a) pont Spiegelstrich 7 a bekezdés (új)

- a KKV-k megfelelő eszközökkel történő 
támogatása a közbeszerzési pályázatok 
kezelésében.

Indokolás

A kis- és középvállalkozások megfelelő eszközökkel történő támogatása az európai 
közbeszerzési pályázatok kezelésében kiegészítő üzleti lehetőségeket nyit meg a vállalkozások 
számára, és elősegíti az európai belső piac versenyét és annak kihasználását.

Módosítás: 51
III. melléklet c) pont 2. bekezdés

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

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

Indokolás

A KKV-knak szükségük van segítségre az FTE szolgáltatók keresésében.

Módosítás: 52
III. melléklet c a) pont (új)

ca) a KKV-k támogatásának javításának 
cseréje
- a tudás és ötletek adatbankja által 
támogatott webes gyűjtemény, értékelés és 
átadás, és a KKV-k többek között a 
közösségi pénzügyi eszközök bevonásával 
történő anyagi és nem anyagi 
támogatására, az innovatív 
instrumentumok fejlesztésének céljával, és 
a KKV-k támogatásának modelljeivel.

Indokolás

A 20 d. cikk módostó indítványából eredményeződik. 
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EXPLANATORY STATEMENT

Wichtigstes Anliegen des Berichterstatters ist die strukturelle Ausrichtung des Programms auf 
die möglichen Antragsteller und damit direkten Nutznießer. Hier sind zwei Kernelemente zu 
nennen. Erstens muss der potentielle Antragsteller im Vorfeld einer Bewerbung die 
Möglichkeit haben, sich ausreichend über die Fördermöglichkeiten des CIP zu erkundigen 
und dann bei möglichst gleich bleibendem Ansprechpartner in den Antragsprozess 
einzusteigen. Dies ist nur realisierbar, wenn für das CIP eine One-Stop-Shop-Lösung 
gefunden wird. Der Berichterstatter begrüßt ausdrücklich die Absicht der Kommission eine 
Programmagentur für das CIP zu errichten und bittet das Parlament um politische 
Unterstützung für dieses Vorhaben. Eine Programmagentur für das CIP müsste dann 
entsprechend ausgestattet sein, um die vielfältigen Bedürfnisse der Antragsteller auch im 
Vorfeld bereits befriedigen zu können.
Die zweite wichtige Forderung in dieser Hinsicht ist die radikale Vereinfachung des 
Antragsprozesses. Das bereits früher verwendete Zwei-Stufenprogramm ist für weite Teile 
des CIP geeignet und senkt die Einstiegshürde für interessierte KMU deutlich. Die 
Beteiligung weiter Teile innovativer Unternehmen kann damit sichergestellt werden.
Im Bereich des IKT-Programms ist von besonderer Bedeutung, dass der Fokus von den 
Behörden auf die eigentlichen Treiber von Innovation, die KMU verschoben wird. Zwar 
erkennt der Berichterstatter an, dass Verwaltungsstrukturen einen wichtigen Rahmen bilden, 
der entscheidend über die Innovationsfähigkeit von KMU entscheidet, dies darf aber nicht 
dazu führen, dass Förderung hier ausschließlich auf Behörden beschränkt bleibt.

Auch im Bereich Intelligente Energien und Technologien befürwortet der Berichterstatter eine 
Ausdehnung. Die Erweiterung des Programmtitels um „Technologie” macht deutlich, dass 
Europa in den Bereichen Energieeffizienz und nachhaltige Entwicklung vor allem auf die 
Entwicklung technologiegestützter Lösungen setzten muss, wenn diese Bestrebungen zu mehr 
Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit führen sollen.
Besonders wichtig ist hierbei der Einschluss bestehender Energieformen, die den Umwelt-
und Effizienzzielen genügen sollen. Gerade hier lassen sich oft mit geringen Aufwendungen 
erstaunliche Ergebnisse im Sinne nachhaltiger Energieversorgung und Effizienzsteigerung 
gewinnen.
Abschließend lässt sich sagen, dass das CIP zwar der Nukleus der Innovationspolitik der EU 
ist, der mit 4,2 Mrd. EUR bei einer Laufzeit von 7 Jahren und 25 Staaten extrem gering 
ausgestattet ist; andererseits müssen wir das CIP aber als Katalysator sehen, durch den 
Innovationsprozesse auch in anderen Programmen (Regionalförderung, Agrarmarkt, Verkehr 
etc.) angestoßen werden.


