
B. A magvető tőkére vonatkozó cselekvés

A magvető tőkére vonatkozó cselekvés vagyonkezelői alapon működik. A költségvetési előirányzatok a cse-
lekvés teljes költségét fedezik, beleértve annak kezelési díjait és minden egyéb támogatható költséget vagy
kiadást. A támogatás a keletkezett kezelési költségek egy részének fedezésével támogatja azon alapokat,
amelyek általános beruházási programja magukban foglalja a magvető tőke rendelkezésre bocsátását.

C. Partnerségi cselekvés

A partnerségi cselekvést az EBÁ-n vagy az érintett nemzetközi pénzügyi intézményeken keresztül hajtják
végre. A támogatás magában foglalja a technikai segítségnyújtást, a kezelési költségeket és a kapacitáskiépítés
támogatására felhasznált egyéb támogatható költségek fedezését.

5. Értékelés

A külső értékelést független szakértők végzik, figyelembe véve az innovatív és munkahelyteremtő kis- és
középvállalkozások (KKV-k) pénzügyi támogatásához szükséges intézkedésekről – a növekedési és foglalkoz-
tatási kezdeményezésről szóló, 1998. május 19- i 98/347/EK tanácsi határozat (1) által létrehozott növekedési
és foglalkoztatási kezdeményezés, valamint a vállalkozásokra, különös tekintettel a KKV-ra vonatkozó több-
éves program hatásait. A külső értékelések során a KKV-knak biztosított közösségi pénzügyi eszközök hatá-
sát vizsgálják, és az elért eredmények minőségi és mennyiségi elemzését végzik, különösen az egyes eszkö-
zök áttételi hatásának vizsgálatával és költség-haszon elemzésével. A értékelési jelentések többek között a
következő statisztikai adatokat nyújtják az Unió egésze, az egyes tagállamok és a többi résztvevő ország
számára:

– a GIF esetében az elért KKV-k és a létrehozott munkahelyek számát,

– a befektetők megtérülési rátáját,

– a KKV-garanciakeret esetében a pénzügyi közvetítők által a KKV-knak nyújtott kölcsönök számát és
értékét és az elért KKV-k számát, valamint a megszüntetett kölcsönök számát és értékét,

– a magvető tőkére vonatkozó cselekvés esetében a támogatott vállalkozások számát és a magvetőtőke-
beruházások volumenét,

– a partnerségi cselekvés esetében a támogatott közvetítők és az elért KKV-k számát,

– az ökoinnovációra vonatkozó esetleges különös adatokat.

Megfelelő nyilvánosságot kell biztosítani a külső értékelők által készített jelentések eredményeinek és tanul-
ságainak, valamint a legjobb gyakorlat érdekeltek közötti megosztásának.

(1) HL L 155., 1998.5.29., 43. o.

III. MELLÉKLET

A 21. CIKKBEN EMLÍTETT, A VÁLLALKOZÁST ÉS AZ INNOVÁCIÓT
TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETEI

a. Az információra, a visszacsatolásra, a vállalkozások együttműködésére és a nemzetköziesítésre vonat-
kozó szolgáltatások

– az áruk és a szolgáltatások közös piacának működéséhez és lehetőségeihez kapcsolódó információk
terjesztése, beleértve az ajánlattételi lehetőségek jelzését,

– a KKV-k szempontjából lényeges közösségi kezdeményezések, politikák és programok aktív támo-
gatása, és az ilyen programok pályázati eljárásáról információk nyújtása a KKV-k számára,

– a KKV-kra vonatkozó meglévő jogszabályok hatásainak méréséhez szükséges eszközök működte-
tése,
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– hozzájárulás a Bizottság hatástanulmányainak elkészítéséhez,

– más megfelelő eszközök működtetése a KKV-knak az európai politika alkotási folyamatába való
bevonása érdekében,

– a KKV-k támogatása a határokon átnyúló tevékenységek és nemzetközi hálózatok kialakításában,

– a KKV-k megfelelő eszközökkel történő támogatása megfelelő partnerek keresésében a magán- vagy
az állami szférából.

b. Az innovációra, valamint a technológia- és ismeretátadásra vonatkozó szolgáltatások

– információterjesztés és tudatosságnövelés az innovációra vonatkozó politikák, jogszabályok és
támogatási programok tekintetében,

– az elért eredmények terjesztésében és kiaknázásában való részvétel,

– közvetítés a technológia- és ismeretátadás, valamint mindenféle innovációs partnerek közötti part-
nerség kialakítása során,

– a vállalkozások, különösen a KKV-k innovációra való ösztönzése,

– más innovációs szolgáltatásokhoz, többek között a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó szolgáltatások-
hoz való hozzáférés megkönnyítése.

c. A hetedik KTF keretprogramban való KKV-részvétel bátorítására vonatkozó szolgáltatások

– tudatosságnövelés a KKV-k körében a hetedik KTF keretprogram tekintetében,

– a KKV-k támogatása a kutatási és technológiafejlesztési igényeik meghatározásában és megfelelő
partnerek felkutatásában,

– a KKV-k támogatása a hetedik KTF keretprogramban való részvételt célzó projektjavaslatok elkészí-
tésében és koordinálásában.

P6_TA(2006)0231

Kis- és középvállalkozások a fejlődő országokban

Az Európai Parlament állásfoglalása a kis- és középvállalkozásokról a fejlődő országokban
(2005/2207(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Cotonoui Partnerségi Megállapodás (1) II. mellékletére,

– tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak
címzett, „A növekedési és munkahely-teremtési partnerség megvalósítása: Európa mint kiválósági köz-
pont a vállalatok társadalmi felelőssége terén” című, 2006. március 22-i bizottsági közleményére
(COM(2006)0136),

– tekintettel a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak, „Az Európai Unió fejlesztési politi-
kájáról: Az európai konszenzus” című együttes nyilatkozatra irányuló javaslatról szóló 2005. november
17-i állásfoglalására (2),

– tekintettel a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai
Parlament és a Bizottság által elfogadott, „Az Európai Unió fejlesztési politikájáról: Az európai konszen-
zus” című együttes nyilatkozatra (3),

– tekintettel az afrikai fejlesztési stratégiáról szóló, 2005. november 17-i állásfoglalására (4),

(1) Az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok és másrészről az Európai Közösség és tagállamai között
létrejött, 2000. június 23-án Cotonou-ban aláírt Partnerségi Megállapodás (HL L 65., 2003.3.8., 27. o.).

(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0446.
(3) HL C 46., 2006.2.24., 1. o.
(4) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0445.
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