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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. megerősíti, hogy a kis- és középvállalkozások (KKV) alapvető szerepet játszanak az 
európai gazdaságban, elősegítik a társadalmi stabilitást, jelentős és tartós növekedést 
produkálnak, rugalmasak, munkahelyeket, illetve képzési helyet teremtenek;
hangsúlyozza továbbá, hogy a KKV-k létrehozzák a termelés és a helyi élet közötti 
létfontosságú kapcsolatot is, ami a termelés gyakran munkanélküliséget okozó 
áthelyezésének megakadályozása miatt fontos;

2. ezzel kapcsolatban úgy véli, hogy a vállalkozások munkahelyek megszűnéséhez vezető 
áthelyezését nem szabad közösségi források felhasználásával támogatni;

3. hangsúlyozza, hogy az „új partnerség a növekedésért és a foglalkoztatásért” szerint
szükség van a vállalkozási környezet javítására többek között a jelenlegi ipari zónák és 
klaszterek elismerése és támogatása révén az európai programokban, továbbá az egyedi 
jellemzők, problémák és várakozások fokozott figyelembevételére és azok megfelelő 
kezelésére, nem elsősorban támogatások formájában, hanem annak elősegítésével, hogy a 
vállalkozások magukon segítsenek;

4. megállapítja, hogy a KKV-k a gazdasági és társadalmi kohézió sarokkövei, hiszen EU-
szerte több mint 75 millió embert foglalkoztatnak, egyes iparágakban foglalkoztatási 
arányuk a 80%-ot is eléri; hangsúlyozza, hogy a gazdasági növekedés és az innováció 
erősítése, a nagyobb szakképzettséget igénylő munkahelyek létesülése és a 
munkanélküliség – elsősorban a fiatalok körében történő – kezelése érdekében javítani 
kell a KKV-k hozzáférését a kutatási és fejlesztési infrastruktúrához; felszólítja a 
Bizottságot, hogy támogassa a tagállamok jó gyakorlatainak cseréjét a vállalati klaszterek 
kialakítása terén; hangsúlyozza továbbá a KKV-k és az egyetemek, valamint a (magán) 
kutatóintézetek közti együttműködés, továbbá a technológiatranszferbe és a képzésbe 
történő beruházások növelésének fontosságát;

5. a munkavállalók alkalmazkodóbbá tétele és a termelékenység növelése érdekében 
létfontosságúnak tartja a KKV-k humántőke-befektetéseinek támogatását; felismeri, hogy 
a KKV-k igényeire szabott programok kialakításához szükség van képzési programokra, 
ideértve a helyszíni képzést is;

6. hangsúlyozza azon KKV-k támogatásának a szükségességét, amelyek a vállalati 
társadalmi felelősség és a fenntartható fejlődés európai stratégiája jegyében 
környezetbarát megoldásokat alkalmaznak;

7. hangsúlyozza annak a döntésnek a fontosságát, mely szerint minden közösségi politikába
be kell építeni az „előny a kis- és középvállalkozásoknak” (think small first) elvét, és kéri, 
hogy ezt a szempontot szigorúan és átláthatóan vegyék figyelembe, különös tekintettel 
arra, hogy az Európai Unió vállalkozásainak 99%-át KKV-k alkotják; úgy véli, hogy 
tekintetbe véve a gazdasági fejlődésben és az innovációban betöltött szerepüket, valamint 
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piaci részesedésük arányát, azok támogatása elengedhetetlen;

8. nagy jelentőséget tulajdonít az információ témakörének; felhívja a figyelmet, hogy a 
KKV-k gyakran rosszul (vagy túl általánosan) informáltak az EU-ról és tevékenységeiről. 
A KKV-k jogosan panaszkodnak e tájékozatlanságuk és az EU politikáinak egyes 
következményei miatt, amelyekről nem tájékoztatták őket időben. E tekintetben 
hangsúlyozza, hogy nagy szerep kell jusson az Euro Info Központ hálózatának (EIC-k), 
amely mindezidáig nem tudott az elvárásoknak és az európai vállalkozások igényeinek 
megfelelő szolgáltatást nyújtani, főként amiatt, mert a KKV-k túlnyomó többsége nem is 
tud létezéséről;

9. az EIC hálózat célzottabb és gyorsabb működésének biztosítása érdekében fontosnak 
tartja a központok felülvizsgálatát, javítását és átszervezését, úgy működésük, mint 
tevékenységük hatékonysága szempontjából. A központokat át kellene alakítani 
egyablakos ügyintézést lehetővé tevő intézményekké („one-stop trouble-shooting shops”) 
azon KKV-k számára, amelyek akadályokba ütköznek a belső piacon; az EIC-knek a 
KKV-k és a tagállamok közti valódi közvetítővé kell válniuk, a problémákat a közösségi 
normák lehető leggyakorlatiasabb és pragmatikusabb alkalmazásával megközelítve; 
felismeri, hogy e célkitűzések elérése érdekében az EIC-knek fokozottabb finanszírozásra 
lesz szükségük;

10. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket az EIC-k láthatóságának növelése 
érdekében, és hangsúlyozza, hogy a KKV-knak könnyen és díjmentesen kell hozzáférniük 
az EIC-k által nyújtott információkhoz, szolgáltatásokhoz és tanácsokhoz, akár tagok 
azokban a szervezetben, amelyek az EIC-t működtetik, akár nem; felhívja a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy az EIC-k KKV-programja foglalja magába a működtető 
szervezeten kívüli KKV-kat is; életbevágó fontosságúnak tartja, hogy a Bizottság tűzzön 
ki nagyra törő célokat az EIC-k igénybevételének és láthatóságának növelése érdekében 
nem csak az azokat működtető szervezet tagságát alkotó vállalkozások, hanem az összes 
KKV körében;

11. úgy ítéli meg, hogy erőfeszítéseket kell tenni az Európai Unió által működtetett és a KKV-
k igényeihez igazított hálózatok (például az Euro Info Központok és az 
Innovációközvetítő Központok) összefogására; úgy ítéli meg, hogy ezeket a 
létesítményeket például a KKV-k szakmai szövetségében lehetne egyesíteni;

12. fontosnak tekinti, hogy az információnyújtás mellett a legjobb gyakorlatoknak a KKV-k 
és mikrovállalkozások számára történő átadása is jelentősebb szerephez jusson; ebből a 
célból az üzleti ismeretek oktatását, ideértve a pályázati eljárásokhoz szükséges 
ismereteket is kiemelt területnek tekinti;

13. szükségszerűnek ítéli meg, hogy a finanszírozási és üzleti kockázatokkal kapcsolatban a 
KKV-k teljes körű és megbízható információkat kapjanak a kockázatmegosztás lehetséges 
formáiról;

14. úgy véli, hogy a KKV-k aránytalanul sok bürokratikus és egyéb jellegű akadályba 
ütköznek a belső piacon; felhívja a Bizottságot ezen akadályok lebontásának folytatására; 
rendkívül fontos ezért, hogy a Bizottság minden esetben haladék nélkül eljárást indítson 
az EK-Szerződés 226. cikke alapján minden tagállam ellen, amely nem tesz eleget az EK-
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Szerződésben foglalt valamely kötelezettségének, nevezetesen a belső piacra, és azon 
belül a közös vámtarifákra, a szolgáltatások szabad mozgására és a közösségi 
adójogszabályokra vonatkozó előírásoknak; 

15. felismeri annak szükségét, hogy javítani kell a KKV-k számára a jogsértési eljárásokra 
vonatkozó tájékoztatást és az ilyen eljárásokhoz való hozzáférést, és kéri a Bizottságot, 
hogy értékelje azt a módot, ahogyan a KKV-k, a nagyvállalatok és ezek érdekelt felei 
hozzáférnek a jogsértési eljárásokhoz és igénybe veszik azokat; kéri a Bizottságot, hogy 
jelentse a Parlamentnek az értékelés eredményeit;

16. kéri a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket a KKV-k közösségi programokhoz és 
strukturális alapokhoz való hozzáférésének javítása érdekében, tekintetbe véve azt a 
fontos szerepet, amit ezek az eszközök számos régióban betöltenek a vállalkozói szellem 
és készségek előmozdítása terén; kéri a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a KKV-k 
közösségi támogatásokhoz való hozzáférését, és erről számoljon be a Parlamentnek;
megjegyzi, hogy nem valósultak meg a KKV-k kutatási keretprogramban való 
részvételének célkitűzései; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a 
KKV-k fokozottabb részvételét a közösségi programokban, elsősorban az egyszerűsített 
pályázati eljárás és rövidebb várakozási idő révén; úgy véli, hogy a Bizottság által 
kitűzendő egyedi célok között különösen kiemelten kell kezelni többek között a 
fogyatékkal élő munkavállalók, a nők és a tartós munkanélküliségben élők 
foglalkoztatását. Javasolja ezért, hogy ezekben a programokban gondoskodjanak a 
munkavállalók fent említett, hátrányos helyzetű kategóriáinak képzésére külön 
finanszírozásról;

17. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy javítsák a KKV-k finanszírozási lehetőségeit és
a tőkéhez – mind a strukturális alapokhoz, mind a javukat szolgáló tőkeáramláshoz – való 
hozzáférésüket különös tekintettel azokra a megoldásokra, amelyek a KTF-
tevékenységekhez, illetve az induló vállalkozásokhoz, a nők által alapított 
vállalkozásokhoz vagy a családi cégekhez nyújtanak rugalmas mikrofinanszírozást; 
szükségesnek ítéli meg továbbá olyan támogatási formák létrehozását, amelyek 
hozzájárulnak az egyre szigorúbb környezetvédelmi és szociális jogszabályok megfelelő 
érvényesítéséhez;

18. úgy véli, hogy a KKV-politika kialakítása során az új megközelítésnek olyan 
kezdeményezésekről és fellépésekről kell gondoskodnia, amelyek elsősorban az induló, a 
családi és a női vállalkozások megerősítését célozzák, különösen abban az esetben, ha 
ezek az EU hátrányos helyzetű, hegyvidéki, szigeti vagy alacsony népességű régióiban 
találhatók;

19. emlékeztet arra, hogy a KKV-knek sok gondot okoz a túlzott bürokrácia; üdvözli a 
Bizottság ezzel kapcsolatos azon célkitűzését, hogy Európában 25%-kal csökkentse a 
bürokratikus akadályokat, sürgeti azonban ennek azonnali végrehajtását, különösen az 
EU-s jogszabályok következményeinek és költségeinek értékelésére szolgáló hatékony és 
gyakorlatias módszer tekintetében; emlékeztet arra, hogy a KKV-kra rótt adminisztratív
terheknek arányosnak kell lenniük és a legszükségesebbre kell korlátozódniuk, és hogy 
minden EK-jogszabályt alá kell vetni hatásvizsgálatnak a jobb jogalkotásról szóló 
intézményközi megállapodással összhangban;
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20. hangsúlyozza, hogy a nem bérjellegű költségek képezik az egyszemélyes vállalkozások 
előtti egyik legnagyobb akadályt, és hogy a mikrovállalkozások sokszor azért nem 
teremtenek munkahelyet, mert nem képesek megfelelni az ehhez szükséges adminisztratív 
feltételeknek; emlékeztet arra, hogy az EK-Szerződés 137. cikke (2) bekezdésének b) 
pontja előírja, hogy a szociális védelem és a munkavállalók védelme területén elfogadott 
irányelvek „nem írhatnak elő olyan közigazgatási, pénzügyi vagy jogi korlátozásokat, 
amelyek gátolnák a kis- és középvállalkozások alapítását és fejlődését”; kéri a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy adott esetben nagyobb mértékben mentesítse e vállalkozásokat egyes 
beszámolási és nyilvántartási követelmények alól;

21. tudatában van annak, hogy a bürokrácia mérséklése elsősorban a tagállamok feladata, és 
arra ösztönzi a Bizottságot, hogy a kipróbált és bevált eljárások és összehasonlítási értékek 
példáinak kiemelésével tegyen többet azért, hogy a tagállamok felismerjék a deregulációs 
intézkedések szükségességét;

22. úgy ítéli meg, hogy a közbeszerzési piac különleges lehetőséget jelent a KKV-k számára, 
és felhívja ezért a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg annak jövőbeni 
lehetőségét, hogy lehetővé teszik a KKV-k, különösen a mezőgazdasági ágazatban 
működők számára közös pályázatok benyújtását;

23. úgy véli, hogy egy, a KKV-ket támogató politika elősegíti az Unión belüli valódi kohéziót 
az európai vállalkozások kis mérete és gyakran családi jellege miatt is, hiszen azok 
kedvező környezetet biztosítanak a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásához is; 
hangsúlyozza ezért, hogy az európai jogszabályoknak kellő figyelmet kell fordítaniuk a 
KKV-knek a megélhetés biztosításában, az elnéptelenedés megelőzésében, a helyi 
közösség megerősítésében és a szegénység enyhítésében betöltött szerepére; a jövőben 
ezért a gazdasági jogszabályokon túlmenően szükség lesz közös európai iránymutatások 
kidolgozására, hogy segítsék a KKV-ket a szociális kohézió megerősítésében játszott 
szerepük ellátásában; sürgeti, hogy ezen iránymutatások részeként nyújtsanak külön 
támogatást a mikrovállalkozások alapításához és fenntartásához a hátrányos 
megkülönböztetésben részesülő és hátrányos helyzetben lévő, illetve bizonyos etnikai 
csoportok integrációjának és a társadalom peremére szorultak reintegrációjának 
támogatására, a szegénység elleni küzdelemhez való hozzájárulás érdekében;

24. nagyra értékeli, hogy a Bizottság keresi a párbeszéd lehetőségét és rendszeres 
információcseréket szorgalmaz a KKV-kkel és képviseleti szervezeteikkel, és kéri, hogy 
pontosan ezt a módszert ültessék át a gyakorlatba, az európai vállalkozásokat szakmai 
szövetségeiken keresztül is bevonva nem csupán a közösségi programok végrehajtásába, 
de azok kidolgozásába is; megállapítja, hogy a konzultációs eljárás jelenlegi formájában 
problematikus a KKV-k számára: a nyolchetes határidő nem hagy elég időt a KKV-ket 
képviselő szervezetek számára a vélemények összegyűjtésére és benyújtására; kéri a 
Bizottságot, hogy sürgősen vizsgálja felül ezt a korlátot;

25. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a KKV-ket képviselő 
szervezeteknek az európai szociális párbeszédben való erőteljesebb részvételét;
hangsúlyozza, hogy a nemzeti és európai szintű szociális párbeszédben nagyobb teret 
kellene engedni a KKV-k sajátos jellemzőinek, amelynek jelenlegi formáját a 
nagyvállalatokról és azok alkalmazottairól mintázták; hasonlóképp fontosnak tartja, hogy 
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a tagállamok arra ösztönözzék a KKV-ket, hogy hozzanak létre független képviseleti 
szerveket;

26. a foglalkoztatás és a képzési helyek növelése érdekében hangsúlyozza, hogy létre kell 
hozni egy jobb hálózatot, amelynek révén a vállalkozások közös platformokat alkothatnak 
a gyártási és a termékinnováció terén: ezt a hálózatot olyan intézkedések révén kell 
kialakítani, amelyek figyelembe veszik azt a tényt, hogy a KKV-k nehezen férnek hozzá a
hitelekhez és támogatási programokhoz;

27. fenntartja azt az álláspontot, miszerint a KKV-ket támogató intézkedéseket az önálló 
vállalkozókra is alkalmazni kellene különös tekintettel a szociális biztonsági rendszerek 
különböző formáira és az ezek keretében nyújtott ellátásra, illetve a foglalkozási 
veszélyek megelőzésére;

28. ajánlja, hogy a tagállamok – amennyire lehetséges – törekedjenek olyan jogszabályi 
környezet létrehozására, amely a KKV-k számára a szociális biztonsági szempontok 
érintése nélkül garantálja a foglalkoztatás rugalmasságát;

29. hangsúlyozza a belső piac teljes körű megvalósításának szükségét, és felhívja a 
tagállamokat, hogy segítsenek e közös cél elérésében a munkavállalók szabad mozgásának 
ösztönzése révén;

30. felhívja a figyelmet az olyan régiók közötti együttműködés fokozásának szükségességére, 
amelyek azonos problémákkal és kihívásokkal szembesülnek, továbbá ebből a célból az 
ilyen régiókban letelepedett vállalkozások arra való ösztönzésére, hogy hozzanak létre 
hálózatokat a sajátos igényeik kielégítéséhez szükséges politikák végrehajtása és 
koordinálása érdekében;

31. emlékeztet arra, hogy a vállalkozások ösztönzése iránti eltökéltség különösen azoknak a 
demográfiai változásoknak a tükrében létfontosságú, amelyek következtében Európa 
vállalkozóinak egyharmada vonul nyugdíjba az elkövetkező tíz évben; felhívja a 
Bizottságot, hogy e téren segítse elő a jó gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét, 
tekintettel például az idősek számára létrehozott „ezüstvállalkozási” rendszerekre, a 
fiatalok vállalkozásindításra való ösztönzésének megfelelőbb módjára és különösen a női 
vállalkozók támogatására, ami kiterjedhet a hivatás és a családi élet hatékonyabb 
összeegyeztetését célzó intézkedések felülvizsgálatára is.
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A zárószavazáson jelen lévő képviselők Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Jean-Luc Bennahmias, 
Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan 
Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, 
Luigi Cocilovo, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda 
Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, 
Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Jean Lambert, 
Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas 
Mann, Mario Mantovani, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Ria 
Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José 
Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele 
Zimmer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Mihael Brejc, Udo Bullmann, Françoise Castex, Jamila Madeira, 
Dimitrios Papadimoulis, Leopold Józef Rutowicz, Gabriele Stauner, 
Patrizia Toia

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) a 
178. cikk (2) bekezdése szerint

Bairbre de Brún

Other Members (Art. 183.3)
Megjegyzések (csak egy nyelven állnak 
rendelkezésre)


