
PA\912658HU.doc PE496.331v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

2012/2134(INI)

12.9.2012

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutásának javításáról
(2012/2134(INI))

Előadó: Anthea McIntyre



PE496.331v01-00 2/4 PA\912658HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\912658HU.doc 3/4 PE496.331v01-00

HU

JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza, hogy a kkv-k mintegy 90 millió munkahelyet biztosítanak az Unióban, 
amelyeknek 30%-át a mikrovállalkozások adják, és 2002 és 2012 között az összes új 
munkahely mintegy 85%-át a kkv-k, különösen az új alapítású cégek hozták létre1;

2. megjegyzi, hogy az európai kkv-k mindössze 7%-a használja a kockázati tőkét, és a 
vállalkozások 60%-ának elmondása szerint a kockázati tőke nem alkalmazandó rájuk; 
megjegyzi továbbá, hogy további 22%-uk nem szívesen folytatná üzleti tevékenységét 
kockázatitőke-alapok felhasználásával2;

3. megjegyzi, hogy a forráshoz jutás alapvető fontosságú az üzleti beruházások 
finanszírozásához – ami biztosítja, hogy a vállalkozások elérjék növekedési potenciáljukat 
–, valamint az új vállalkozások elindításának elősegítéséhez, ami hozzájárul a jövőbeli 
növekedéshez és munkahelyteremtéshez;

4. üdvözli a kkv-knak és a mikrovállalkozásoknak a PSCI (a társadalmi változás és 
innováció programja), a COSME (a vállalkozások versenyképességét és a kis- és 
középvállalkozásokat segítő program), a Horizont 2020 keretprogram és más hasonló 
olyan kezdeményezések általi támogatását, amelyek lehetőséget biztosítanak a kkv-k és a 
mikrovállalkozások által foglalkoztatott munkavállalók számára készségeik és ismereteik 
fejlesztésére;

5. hangsúlyozza, hogy a késedelmes fizetésekről szóló irányelvhez hasonló sikeres uniós 
kezdeményezések ellenére komoly akadályok – így a finanszírozáshoz való korlátozott 
hozzáférés és a finanszírozás magas költsége – állnak a kkv-k alapításának és 
fejlesztésének útjában, ami hatással lehet a kkv-k munkahely-teremtési és munkaerő-
megtartási képességére;

6. elismeri az új finanszírozási formák, így az innovatív rendszereken és bankokon kívüli 
finanszírozás – például a személyközi hitelezési rendszerek, a mikrokölcsönök, a kkv-
kötvények és a számlatermékek – előnyeit;

7. megjegyzi, hogy az ismeretek és a tájékoztatás hiánya a kkv-k adósság- és sajáttőke-
finanszírozását egyaránt befolyásolhatja, ami esetlegesen az életképes vállalkozások 
finanszírozástól való elesését eredményezheti, ezzel gátolva az életképes kkv-k és 
mikrovállalkozások fejlesztését vagy alapítását;

8. üdvözli a kkv-tesztet3, amely biztosítja, hogy az új intézkedések ne rójanak aránytalan 
terheket a kkv-kra;

                                               
1 Európai Bizottság, „A tagállamok versenyképességi teljesítménye és politikái: A versenyképesség erősítése, 
2011. évi kiadás”.
2 Az EKB és az Európai Bizottság felmérései a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáféréséről, 2009–2011.
3 COM(2011)0803.
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9. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat azon meggyőző szociális és gazdasági érvek 
megfontolására, amelyek a meglévő uniós kezdeményezések használatát részesítik 
előnyben a potenciális és jelenlegi kkv-tulajdonosoknak a sikeres pénzgazdálkodáshoz 
szükséges megfelelő készségekkel, eszközökkel és ismeretekkel való felruházása terén.


