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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 kis- és középvállalkozások az uniós gazdaság gerincét képezik, és az 
Unióban termelt hozzáadott érték közel 59%-át adják; rámutat arra, hogy a 23 millió kis-
és középvállalkozás mintegy 90 millió munkahelyet biztosít az Unió magánszektorában, 
ezek 30%-át pedig a mikrovállalkozások adják;

2. elismeri, hogy ha a tagállamok teljesíteni kívánják az Európa 2020 stratégiai célkitűzéseit, 
akkor figyelembe kell venniük a kis- és középvállalkozásokat, valamint a 
mikrovállalkozásokat;

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k alapítását és fejlesztését akadályozó tényezők közé tartoznak 
a finanszírozáshoz való hozzáférés és annak költsége, a terhes szabályozás, a közvetett 
munkaerőköltségek, az exportpiachoz való hozzáférés és annak bővítésére való kapacitás, 
az átlagos fizetési határidők és a szakképzési hiányosságok;

4. 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 kezdeményezésekkel való támogatását; hangsúlyozza, hogy 
ezek az intézkedések nem növelhetik az adminisztratív terheket, hozzáadott értéket kell 
jelenteniük az Unió számára és javítaniuk kell az ár-érték arányt, valamint ki kell 
egészíteniük a tagállami kezdeményezéseket;

5. hangsúlyozza a „gondolkozz először kicsiben” elvet; elismeri ez elektronikus 
kereskedelem abban rejlő előnyeit, hogy lehetőséget nyújt a kis- és 
középvállalkozásoknak az egységes piachoz való hozzáférésre és a költségek 
csökkentésére;

6. megjegyzi, hogy az elektronikus kormányzat és az egyablakos ügyintézés csökkenti az 
adminisztratív eljárásokat és új üzleti lehetőségeket teremt; megjegyzi, hogy a 
közbeszerzésekhez való szélesebb körű hozzáférés segítheti a kkv-kat abban, hogy 
felszabadítsák a bennük rejlő munkahely-teremtési potenciált;

7. megjegyzi, hogy a jogkövetéssel kapcsolatos költségek aránytalanul sújtják a kkv-kat, és 
különösen a mikrovállalkozásokat;

8. az alkalmassági vizsgálatok keretében felszólít azon területek azonosítására, amelyeket a 
túlzott terhek, a következetlenség, vagy a foglalkoztatással kapcsolatos hatástalan 
jogszabályok jellemeznek, amelyek káros hatást gyakorolnak a kkv-kra; felszólítja a 
Bizottságot, hogy vegye fontolóra az ún. „one in, one out” szabály (amely szerint a kkv-k 
számára adminisztratív terhet jelentő jogszabály bevezetésével egy hatályos, terheket 
tartalmazó jogszabályt hatályon kívül kell helyezni) alkalmazását, amelynek segítségével 
fenntarthatók az egészségügyi, biztonsági és esélyegyenlőségi rendelkezések és 
megóvható a szubszidiaritás elve;
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9. megemlíti és határozottan támogatja a mikrovállalkozásokra helyezett hangsúlyt a 
megerősített kkv-tesztben (lásd a COM(2011)0803 dokumentumot), amelynek keretében 
módszeresen értékelik a rendelkezésre álló valamennyi lehetőséget, így a hatály alóli 
kizárást, az egyedi rendelkezéseket, a meghosszabbított átmeneti időszakokat vagy a 
könnyített rendszereket.


