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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. megjegyzi, hogy a kkv-k a foglalkoztatás és az innováció forrásaként alapvető 
jelentőségűek az európai gazdaság számára; rámutat arra, hogy a 23 millió kis- és 
középvállalkozás mintegy 90 millió munkahelyet biztosít az Unió magánszektorában, 
ezek 30%-át pedig a mikrovállalkozások adják, valamint hogy az EU-ban 2002 és 2010 
között az összes új munkahely 85%-át kkv-k hozták létre, közülük is különösen az új 
cégek1; úgy véli, hogy a kkv-kban jelentős potenciál rejlik a szakképzés és gyakornokság 
duális rendszerének előmozdítására és továbbterjesztésére annak érdekében, hogy 
megkönnyítsék a fiatalok számára a munkavállalást, és így csökkentsék a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliséget;

2. elismeri, hogy ha a tagállamok teljesíteni kívánják az Európa 2020 stratégia innovatív, 
intelligens és inkluzív Európára vonatkozó célkitűzéseit, akkor figyelembe kell venniük a 
kis- és középvállalkozásokat, valamint a mikrovállalkozásokat, illetve meg kell 
könnyíteniük ezek létrehozását, mivel hatalmas munkahelyteremtő potenciál rejlik bennük 
– különösen a fiatalok számára teremthetnek munkahelyet –, és ezáltal a szegénység és a 
szociális kirekesztődés csökkentése terén; megállapítja, hogy az önfoglalkoztatás és a 
mikrovállalkozások alapítása jó és rugalmas lehetőséget nyújthat, különösen a nők 
számára;

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k az innovációra és a fenntarthatóságra irányuló célkitűzések 
összekapcsolásában főszerepet játszanak, mégis előfeltételként stabil, hosszú távú és 
nagyra törő szabályozási keretre van szükségük annak érdekében, hogy széleskörűen 
kiaknázhassák a fenntartható gazdaságban rejlő foglalkoztatási potenciált,; ezért felszólítja 
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hosszú távú környezetvédelmi szabványokat és 
pénzügyi ösztönzőket határozzanak meg, hogy ezzel biztos beruházási környezetet 
hozzanak létre;

4. megállapítja, hogy a kkv-k fontos szerepet játszanak a társadalmi stabilitás, a társadalmi 
kohézió és integráció elérésében, különösen azokon a területeken, amelyek demográfiai 
fejlődésük tekintetében kedvezőtlen hatásokkal szembesülnek; felszólítja a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy támogassák a kkv-kat a munkavállalók számára kedvező munkahelyi 
légkör kialakításában, ahol betartják a munkajogi, valamint a munkahelyi és 
egészségvédelmi előírásokat, és így hozzájárulnak a szegénység elleni küzdelemhez és a 
szociális jóléthez;

5. hangsúlyozza, hogy – az EU által támogatott beruházások ellenére – továbbra is súlyos 
                                               
1

Európai Bizottság (Vállalkozás és ipar): „A tagállamok versenyképességi teljesítménye és politikája: a 
versenyképesség erősítése, 2011. évi kiadás”, 
A Bizottság közleménye: „Iparpolitika: A versenyképesség erősítése” (COM(2011) 0642), és 
Bizottsági szolgálati munkadokumentum: „A tagállamok versenyképességi teljesítménye és politikája 2011” 
(SEC(2011) 1187)), 3.4.4. rész: A kkv-k előtt álló kihívások, 39. o.
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akadályok nehezítik a kkv-k alapítását és fejlesztését, mint például a finanszírozáshoz és a 
hitelekhez való korlátozott hozzáférés, az uniós alapok tagállami végrehajtása során az 
átláthatóság és nyilvánosság terén tapasztalható hiányosságok, a nehézkes szabályozás, az 
exportpiachoz való hozzáférés és annak bővítésére való kapacitás hiánya, a hosszú átlagos 
fizetési határidők és a szakképesítési hiányosságok; hangsúlyozza, hogy a vállalkozók, 
különösen a nők, gyakran nem kapják meg a számukra szükséges támogatást, ezért felkéri 
a tagállamokat olyan intézkedések elfogadására, amelyek megkönnyítik a kkv-k 
alapításához és növekedéséhez szükséges finanszírozáshoz való hozzáférést;

6. kiemeli, hogy az adminisztratív terhek csökkentése nem járhat a munkavállalók egészsége 
és biztonsága védelmének csökkenésével; elismeri, hogy az adminisztratív terhek és a 
pénzügyi kockázatok stressznek és más káros egészségügyi hatásoknak tehetik ki a kkv-k 
és mikrovállalkozások munkavállalóit és tulajdonosait; ezért hangsúlyozza, hogy 
biztosítani kell valamennyi intézkedés arányosságát és azt, hogy azok ne teremtsenek a 
kkv-k és a mikrovállalkozások alapítása és fejlődése ellen ható ösztönzőket;

7. hangsúlyozza a kkv-k vállalkozói szellemének erősítése és előmozdítása érdekében hozott 
nemzeti intézkedések tervezése során a szociális partnerekkel folytatandó eszmecsere 
jelentőségét;

8. üdvözli a kkv-knak a PSCI (a társadalmi változás és innováció programja), a COSME (a 
vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program), a 
Horizont 2020 és más hasonló olyan kezdeményezések általi támogatását, amelyek egyéb 
előnyeiken túl lehetőséget biztosítanak a kkv-k és a mikrovállalkozások által 
foglalkoztatott munkavállalók számára készségeik és ismereteik fejlesztésére; 
hangsúlyozza, hogy ezek az intézkedések nem növelhetik az adminisztratív terheket, 
többletértéket kell jelenteniük az Unió számára és javítaniuk kell az ár-érték arányt, 
valamint ki kell egészíteniük a tagállami kezdeményezéseket;

9. hangsúlyozza, hogy széles körű egyszerűsítési intézkedéseket – többek között 
egyszerűsített visszatérítési módszereket – kell végrehajtani és alkalmazni, ezzel segítve a 
kkv-k uniós finanszírozású programokban való részvételét;

10. hangsúlyozza, hogy ösztönözni kell a mikrofinanszírozási eszközön keresztül a 
mikrohitelekhez való könnyített hozzáférést, valamint ezen eszköznek a 2014–2020-as 
időszakra szóló, a társadalmi változással és innovációval foglalkozó program és a 
jövőbeni ESZA keretében történő továbbfejlesztését, hogy a mikrovállalkozásoknak 
különösen a népesség szociálisan hátrányos helyzetben élő rétegeiből származó alapítói 
megfelelő pénzügyi eszközökhöz juthassanak; felszólítja ebben az összefüggésben a 
Bizottságot, hogy az Európai Beruházási Alap pénzügyi eszközeibe foglalja bele az 
európai szövetkezetekről szóló specifikus adatokat;

11. hangsúlyozza, hogy szükség van a kkv-k támogatására az innovatív projektekbe való 
beruházások ösztönzése érdekében, kedvező környezetet alakítva ki a határokon átívelő 
együttműködés számára új, fenntartható munkahelyek teremtése céljából; e tekintetben 
hangsúlyozza, hogy a kkv-knak továbbra is alkalmazkodniuk kell a belső piac egyre 
növekvő igényeihez, versenyképessé kell válniuk nemzetközi viszonylatban is, és 
szükségük van arra, hogy elősegítsék az új piacokhoz, harmadik országok piacaihoz és a 
közbeszerzésekhez való hozzáférésüket, különösen a feltörekvő országokban;
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12. hangsúlyozza a „gondolkozz először kicsiben” elvét; elismeri az elektronikus 
kereskedelem abban rejlő előnyeit, hogy lehetőséget nyújt a kis- és 
középvállalkozásoknak az egységes piachoz való hozzáférésre és a költségek 
csökkentésére; felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen intézkedéseket annak biztosítására, 
hogy az Európai Kkv-megfigyelő Központ az önkéntes/nonprofit ágazatot is bevonja 
vizsgálataiba;

13. megjegyzi, hogy minden lehetséges módon csökkenteni kell a kkv-k költségeit, beleértve 
a bürokráciához szükséges időt is: az elektronikus kormányzat és az egyablakos 
ügyintézés fejlesztésével a kkv-k időt takaríthatnának meg az adminisztratív eljárások 
során és új üzleti lehetőségekre tehetnének szert; megjegyzi, hogy a közbeszerzésekhez 
való szélesebb körű hozzáférés segítheti a kkv-kat abban, hogy felszabadítsák a bennük 
rejlő munkahely-teremtési és növekedési potenciált, melynek révén elérhetik az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseit; megjegyzi, hogy az elektronikus kormányzat útján 
hozzáférést biztosíthatnának a munkajogi jogszabályoknak és az adózási szabályoknak 
való megfeleléssel kapcsolatos minden lényeges információhoz, valamint a kkv-kat és a 
mikrovállalkozásokat célzó különböző – európai, nemzeti és regionális – szintű 
finanszírozási és támogatási rendszerekhez való hozzáféréssel kapcsolatos 
információkhoz;

14. megjegyzi, hogy a határokon átnyúló szolgáltatások esetében az egyablakos ügyintézés –
a szociális partnerekkel szoros együttműködésben – szintén átfogóan nyújthat 
tájékoztatást a szolgáltatások rendeltetési országában érvényes munkakörülményekről;

15. megjegyzi, hogy a vidéki területeken a megfelelő infrastruktúra – például a széles sávú 
internethez való hozzáférés hiánya – súlyos korlátot állít a foglalkoztatás és a növekedés 
elé, különösen a kkv-k, a mikrovállalkozások, az önálló vállalkozók és a „self-starterek” 
(egyedi kezdeményezéssel előálló személyek) számára, akik egyébként hasznot 
húzhatnának a városokon és a magas bérleti díjú övezeteken kívüli helyszínek 
igénybevételéből;

16. megjegyzi, hogy a jogkövetéssel kapcsolatos költségek aránytalanul sújtják a kkv-kat, és 
különösen a mikrovállalkozásokat, és e költségek jelentős akadályt jelentenek e 
vállalkozások bővítésére, illetve a munkavállalók felvételére és megtartására való 
képességükre nézve; arra ösztönzi a tagállamokat, hogy nemzeti adó- és 
társadalombiztosítási szabályozásuk felülvizsgálatakor mindezt vegyék figyelembe;

17. a tagállamok nem gátolhatók abban, hogy nemzeti szinten az Unión belül megállapított 
minimumelőírásokon túlmutató előírásokat alkalmazzanak; nyomatékosan hangsúlyozza, 
hogy a nemzetgazdasági és üzemgazdasági hasznot mindig a költségekhez kell 
viszonyítani; hangsúlyozza, hogy mérlegelni kell, hogy Európában a munkakörülmények 
és munkahelyek magas minőségi színvonalának következtében az egészségügy területén 
kevesebb költség keletkezik és csökken a munkahelyi balesetek, foglalkozási 
megbetegedések vagy rokkantság által okozott munkahelyi hiányzás mértéke, valamint 
hogy a termelékenység és a gazdasági növekedés fokozódás révén ez kihat az állami 
költségvetésekre és a szociális biztonsági rendszerek fenntarthatóságára;

18. az alkalmassági vizsgálatok keretében felszólít azon területek azonosítására, amelyeket 
túlzott terhek, következetlenség vagy hatástalan jogszabályok jellemeznek, amelyek káros 
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hatást gyakorolnak a kkv-kra; felkéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon az egészségügyi, 
biztonsági, esélyegyenlőségi és szociális rendelkezések célkitűzéseinek teljesítéséről;

19. hangsúlyozza, hogy az adminisztratív terhek csökkentése nem vezethet az ILO normáinak 
és tisztességes munkára vonatkozó menetrendjének kkv-k és mikrovállalkozások általi 
nem megfelelő végrehajtásához;

20. megemlíti és határozottan támogatja a mikrovállalkozások dimenziójának bevezetését a 
megerősített kkv-tesztbe (lásd a COM(2011)0803 dokumentumot), amelynek keretében 
módszeresen értékelik a rendelkezésre álló összes lehetőséget, így bizonyos uniós 
szabályozási terhek hatálya alóli kizárást, az egyedi rendelkezéseket, a meghosszabbított 
átmeneti időszakokat vagy a könnyített rendszereket; hangsúlyozza, hogy a megerősített 
kkv-tesztet magában foglaló új munkajogi és szociális szabályozást a legegyszerűbb 
formában kell alkalmazni, garantálva a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó 
európai jogszabályoknak való megfelelést, ugyanakkor minimális szinten tartva a nemzeti 
hagyományok és szokások által meghatározott normáknak való megfeleléshez szükséges 
adminisztrációs terhet; felkéri a tagállamokat, hogy alaposan gondolják át a 
foglalkoztatási jogszabályok által elérni kívánt célkitűzést, és az uniós jog által nem 
kifejezetten előírt további követelmények bevezetésének hatását;

21. megállapítja, hogy a kkv-k nemzetközivé válása hozzájárulhat a nagyobb európai uniós 
foglalkoztatáshoz, és hangsúlyozza, hogy a nemzetközivé válás esetében folyamatról van 
szó, amely csak akkor lehet sikeres, ha a kkv-k nemcsak a harmadik országok piacain, 
hanem helyi szinten is támogatási szolgáltatásokhoz jutnak; rámutat, hogy el kell kerülni 
az adminisztrációs és bürokratikus akadályokat, illetve minden uniós kezdeményezésnek 
összhangban kell állnia a szubszidiaritás elvével és egyértelmű többletelőnyt kell kínálnia;

22. javasolja a Bizottságnak és a tagállamoknak, hogy az új, fenntartható munkahelyekben 
rejlő lehetőségek jobb kihasználása érdekében javítsák az új vállalkozókra vonatkozó 
keretfeltételeket; hangsúlyozza, hogy fel kell számolni azokat az adminisztratív 
akadályokat, amelyekkel a kis- és középvállalkozások más tagállamokból származó 
munkavállalók alkalmazásakor szembesülnek; felszólítja a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
tájékoztatást egységes forrásból azon vállalkozók számára, akik egy tagállamban 
beruházást kívánnak eszközölni és munkahelyeket kívánnak létrehozni, miközben 
fenntartják az európai szociális modellt.
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