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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy az egységes piacot újra el lehet és el is kell indítani annak érdekében, hogy 
fokozódjon a növekedés, valamint több és jobb munkahely jöjjön létre az európai 
vállalkozások, munkavállalók és fogyasztók számára;

2. úgy gondolja, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv-k) képezik az európai gazdaság 
alapját, valamint a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás, a gazdasági növekedés és az 
európai társadalmi kohézió fő hajtóerejét; hangsúlyozza, hogy a kkv-k egységes piachoz 
való hozzáférésének és piaci részvételének javítása érdekében nagyobb erőfeszítések 
szükségesek, ideértve az e-kereskedelem fejlődését hátráltató, a 2010-es digitális 
menetrendben említett valamennyi akadály felszámolását is;

3. rámutat, hogy gazdasági válság idején a kkv-ket érintő egyik legjelentősebb probléma a 
finanszírozáshoz való hozzáférés nehézsége; határozottan támogatja a kkv-k 
tőkepiacokhoz való hozzáférését javító cselekvési tervre irányuló javaslatot;

4. hangsúlyozza, hogy a kkv-kra nehezedő terhek felszámolását szolgáló „gondolkozz előbb 
kicsiben” elv a gyakorlatban még nem valósult meg; kéri a kisvállalkozásokra vonatkozó 
jogszabály (Small Business Act) gyors vizsgálatát, hogy összhangba kerüljön az Európa 
2020 stratégiával;

5. határozottan támogatja a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások folytatására irányuló 
erőfeszítéseket; ebben a tekintetben megismétli annak fontosságát, hogy az EU és a 
harmadik országok közötti valamennyi kereskedelmi megállapodás térjen ki a szociális 
normákra;

6. üdvözli a számviteli irányelvek felülvizsgálatát, amelynek célja, hogy tovább 
egyszerűsítse a pénzügyi jelentéstétellel kapcsolatos kötelezettségeket, és csökkentse az 
adminisztratív terheket, különösen a kkv-k esetében;

7. megismétli, hogy a kkv-k számára kedvezőbb szabályozási környezetet kell teremteni a 
kkv-re vonatkozó minden új szabályozó és jogi intézkedés gondos hatásvizsgálatán 
keresztül;

8. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a közbeszerzések jobban szolgálják a 
foglalkoztatás, a társadalmi haladás és az innováció támogatását; sürgeti, hogy a Bizottság 
kezdeményezze a kkv-k közbeszerzésekhez való hozzáférési lehetőségének biztosítását és 
hozzáférésük megkönnyítését.


