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az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján

a kkv-kra háruló szabályozási terhek minimálisra csökkentésének és az uniós 
szabályozások mikrovállalkozások szükségleteihez való hozzáigazításának 
foglalkoztatással kapcsolatos vonatkozásairól
(2012/0000(RSP))
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B7-0000/2012

Az Európai Parlament állásfoglalása a kkv-kra háruló szabályozási terhek minimálisra 
csökkentésének és az uniós szabályozások mikrovállalkozások szükségleteihez való 
hozzáigazításának foglalkoztatással kapcsolatos vonatkozásairól
(2012/0000(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „A kkv-k szabályozási terheinek minimálisra csökkentése – Az uniós 
szabályozás hozzáigazítása a mikrovállalkozások szükségleteihez” című, 2011. november 
23-i bizottsági jelentésre (COM(2011)0803),

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel „Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálata” című, 2011. 
február 23-i bizottsági közleményre (COM(2011)0078) és az arról szóló 2011. május 12-i 
állásfoglalására,

– tekintettel a vállalkozásokat és a növekedést szolgáló egységes piacról szóló 2011. április 
6-i állásfoglalására,

– tekintettel az „A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása – Modern KKV-politika 
a növekedésért és a foglalkoztatásért” című, 2006. november 30-i állásfoglalására,

– tekintettel az új fenntartható gazdaságban rejlő foglalkoztatási potenciál feltárásáról szóló, 
2010. szeptember 7-i állásfoglalására,

– tekintettel az „Új készségek és munkahelyek menetrendje: Európa hozzájárulása a teljes 
foglalkoztatottsághoz” című, 2010. november 23-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)0682) és az arról szóló 2011. október 4-i állásfoglalására,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ), és különösen annak 
9. cikkére,

– tekintettel „A kkv-kra vonatkozó szabályozási terhek minimálisra csökkentésének és az 
uniós szabályozások mikrovállalkozások szükségleteihez való hozzáigazításának 
foglalkoztatással kapcsolatos vonatkozásai” tárgyú 2012. április 26-i kérdésre (O-
000000/2012 – B7-0000/2012),

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) 
bekezdésére,

A. mivel az Unió 20,8 millió kkv-nak ad helyet, ami a vállalkozások teljes számának 99,8%-
a, és mivel e kkv-k közül 19,2 millió tíznél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató 
mikrovállalkozás,

B. mivel 2010-ben a kkv-k és mikrovállalkozások 87,5 millió munkahelyet biztosítottak, ami 
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a 27 uniós tagállamban a magánszektorbeli teljes foglalkoztatottság több mint 
kétharmadának felel meg,

C. mivel a kkv-k, különösen az új cégek felelősek az Unióban újonnan létesülő munkahelyek 
nagy többségéért, mivel ők adták a 2002–2010 közötti új munkaerő-kereslet 85%-át,

D. mivel a kkv-k tették ki az uniós magánvállalkozások által 2010-ben létrehozott teljes 
bruttó hozzáadott érték 58,4%-át, és ezért a hosszú távú gazdasági növekedés, valamint a 
fenntartható és minőségi munkahely- és gyakornokihely-teremtés fő mozgatórugói az 
Unión belül,

E. mivel az Unió arra való képessége, hogy építsen a kkv-k növekedési és innovációs 
potenciáljára, meghatározó lesz az Unió jövőbeli jóléte és különösen az Európa 2020 
stratégia céljainak megvalósítása tekintetében,

F. mivel a kkv-k az innovációhoz, társadalmi stabilitáshoz, társadalmi kohézióhoz és 
integrációhoz való jelentős hozzájárulásuk tekintetében is kulcsszerepet játszanak, ezért a 
kkv-k támogatása kedvező környezetet teremt a dolgozók számára is, megélhetést biztosít, 
megelőzi az elnéptelenedést, erősíti a helyi közösséget és enyhíti a szegénységet,

G. mivel főként ezek a cégek viselik, ráadásul aránytalan mértékben az egységes piacon 
megmaradt akadályok súlyát, és nem tudják teljesen kihasználni az uniós szintű, 
határokon átnyúló tevékenység előnyeit, és nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a kkv-k 
egységes piaci hozzáférése és részvétele javítása érdekében,

H. mivel ezek a cégek viselik a jogszabályok betartásával járó legmagasabb költségeket is 
mind nemzeti, mind uniós szinten, amellett, hogy korlátokkal szembesülnek a tőkéhez 
való hozzájutás tekintetében is,

I. mivel az EK-Szerződés 137. cikke (2) bekezdésének b) pontja kimondja, 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”,

J. mivel a pénzügyi és gazdasági válság uniós gazdaságra gyakorolt hatása súlyos és 
kiterjedt, nemcsak a gazdasági növekedés, hanem a foglalkoztatási szintek tekintetében is, 
különösen a kkv-k esetében,

K. mivel az Uniónak erősítenie kell versenyképességét és növekedési potenciálját a szociális 
piacgazdaság előmozdítása, az új területekre irányuló innováció, beruházás, szakképzés, 
egész életen át tartó tanulás, tudás- és képességátadás és minőségi munkahelyteremtés 
aktív támogatása révén,

1. üdvözli a Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy fejlesszék tovább a „gondolkozz 
először kicsiben” elvet és a kapcsolódó javaslatokat, amelyek a kkv-k és 
mikrovállalkozások szabályozási költségeinek minimálisra csökkentését célozzák;

2. megismétli, hogy a kkv-k alapvető szerepet játszanak az európai gazdaságban, és 
előmozdítják a társadalmi stabilitást, valamint hogy kulcsfontosságúak a fenntartható 
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növekedés, a minőségi munkahelyteremtés és a gyakorlati helyek fejlesztésének 
megvalósítása szempontjából; emlékeztet továbbá, hogy a kkv-k biztosítják a termelés 
helyi szinthez kötését, ami létfontosságú a munkanélküliségi gondokat okozó és a 
szociális dömpingnek kedvező offshore kihelyezés megakadályozása céljából;

3. ajánlja, hogy a tagállamok törekedjenek olyan jogszabályi környezet létrehozására, amely 
lehetővé teszi a foglalkoztatás rugalmasságát a kkv-k számára a szociális biztonsági jogok 
érintése nélkül;

4. sajnálja, hogy a nemzeti döntéshozatali folyamatba csak néhány tagállam épített be kkv-
tesztet; felhívja a Bizottságot, hogy terjessze elő a kkv-tesztek nemzeti szintű, 
szisztematikus végrehajtására vonatkozó minimumkövetelményeket;

5. úgy véli, hogy a Bizottság azon javaslata, hogy a mikrovállalkozásokat ki kellene zárni a 
javasolt jövőbeli jogszabály hatálya alól, kivéve, ha szükséges azok jogszabály általi 
lefedése, valószínűleg megfelelőbb megközelítés lenne; felhív azonban arra, hogy 
csatoljanak a dolgozók védelme érdekében létrehozott nyitottsági záradékot a jelenlegi 
szociális jogszabályokhoz;

6. hangsúlyozza, hogy a kkv-k és mikrovállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése 
nem vezethet a dolgozók védettségének és jogainak csökkenéséhez – különösen 
átszervezések esetén –, illetve a munkaegészségügyi és biztonsági előírások cégek 
részéről való enyhítéséhez;

7. rámutat, hogy az ilyen cégek adminisztratív terheinek csökkentése nem veszélyeztetheti az 
ILO szabványainak hatékony érvényesítését és méltányos munka programjának 
végrehajtását;

8. üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy hozzanak létre egy külön weboldalt, 
amely feltünteti a kkv-kra terheket rovó tíz legfőbb uniós jogalkotási aktust, és felhívja a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul terjesszen elő konkrét javaslatokat e jogalkotási aktusok 
felülvizsgálatára vonatkozóan;

9. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa az újonnan alapított kkv-követhálózatba és kkv-
közgyűlésbe betagolt nemzeti szintű kkv-szervezetek uniós kezdeményezésekről és 
szakpolitikai javaslatokról való megfelelő tájékoztatását, valamint hangsúlyozza e 
tekintetben az európai tájékoztatási központok éppoly fontos szerepét, amelyek azonban 
mindeddig nem tudtak az európai vállalkozások elvárásainak megfelelő szolgáltatást 
nyújtani;

10. üdvözli az arra irányuló javaslatot, hogy a kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálata 
részeként hozzanak létre egy fórumot, amely lehetőséget biztosít a kkv-barát jogalkotás 
területén bevált jó gyakorlatok cseréjére tagállami szinten, mivel a bürokrácia csökkentése 
nagyrészt nemzeti szintű ügy, és ösztönzi a Bizottságot, hogy tegyen többet annak 
érdekében, hogy tudatosítsa a tagállamokban a deregulációs intézkedések szükségességét, 
és mutasson példákat a bevált gyakorlatokra és mintákra;

11. felhívja a tagállamokat, hogy ösztönözzék a kkv-kat és mikrovállalkozásokat független 
képviseleti testületek felállítására az európai szintű szociális párbeszédben való 
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hatékonyabb részvétel biztosítása érdekében;

12. üdvözli a strukturális alapokra vonatkozó közös rendelkezésekről szóló rendeletre 
irányuló bizottsági javaslat részét képező, a visszatérítési módszerek egyszerűsítésére 
vonatkozó javaslatot az ezen eszközök által a vállalkozói kedv és készségek 
előmozdításában játszott fontos szerep tükrében; kéri a Bizottságot, hogy felügyelje a kkv-
k közösségi támogatáshoz jutását, és tájékoztassa erről a Parlamentet;

13. úgy véli, hogy a kkv-k növekedése összefügg a szociális vállalkozásokra is kiterjedő 
vállalkozói kedvvel; hangsúlyozza, hogy a vállalkozásindítás és az önfoglalkoztatás 
munkalehetőségeket teremt, hosszú távon segíti az erős ipari és szolgáltató ágazatok 
kiépítését, és csökkenti a társadalmi kirekesztést; felhívja ezért a tagállamokat, hogy 
támogassák a vállalkozói szemléletet és készségeket az oktatás különböző szintjein, az új 
vállalkozóknak nyújtott tanácsadást és a kkv-k által foglalkoztatott munkaerő 
készségeinek fejlesztését;

14. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák a nyelvtanulást az egész életen át tartó tanulás 
(szakképzés) keretében, különösen a kkv-k és mikrovállalkozások alkalmazottai számára, 
mivel az olyan eszköz, amely elősegíti e cégek egységes piaci hozzáférését és részvételét;

15. fenntartja azt az álláspontot, miszerint a kkv-kat támogató intézkedéseket az egyéni 
vállalkozókra is alkalmazni kellene, különös tekintettel a szociális biztonsági rendszerek 
különböző formáira, az ezek keretében nyújtott ellátásra, illetve a foglalkozási veszélyek 
megelőzésére;

16. kéri, hogy valamennyi jogalkotási javaslatban szisztematikusan alkalmazzák az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 9. cikkét, különös tekintettel a foglalkoztatás magas 
szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság garantálására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint a növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó 
uniós célokra;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a Tanácsnak.


