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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unió egészét érintő gazdasági válság fényében elengedhetetlen, hogy 
erőforrásainkat megfelelően használjuk fel, a lehető legjobban kiaknázva előnyeiket. A 
legnagyobb értéket valamennyi vállalat számára a munkavállalók, valamint az innovatív és 
nem innovatív kis- és középvállalkozásokat (kkv) indító vállalkozók jelentik. Ezek a 
munkavállalók, valamint az általuk alkotott kkv-k mentőövként szolgálnak az európai 
gazdaság számára. 

A nők kkv-khoz való hozzájárulásában rejlő lehetőségek teljes kiaknázása még várat magára1, 
és annak biztosításán kell munkálkodnunk, hogy emelkedjen a nők szerepvállalása e téren, 
ugyanakkor olyan gyakorlati ajánlásokat kell tennünk, amelyek figyelembe veszik az üzleti és 
gazdasági élet versenypiaci körülmények közötti realitásait.

Miközben valamennyi üzleti ágazatnak egyenlő hozzáféréssel kell rendelkeznie a 
vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő 2014–2020-as 
jövőbeli programhoz (COSME), gondoskodnunk kell arról is, hogy e vállalkozásokon belül 
kellő figyelmet fordítsunk a nemek közötti egyenlőség szükségességére oly módon, hogy a 
javaslatban elismerjük a nemi dimenzió jelentőségét. 

Fontos ezenkívül annak biztosítása, hogy továbbra is erkölcsi kötelességünknek érezzük a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés Unió-szerte történő csökkentéséhez való hozzájárulást, 
ugyanis 2010-ben a 27 tagállam lakosságának 16%-át fenyegette a szegénység, mivel 
rendelkezésre álló jövedelmük nem érte el a kockázati küszöböt2. Ez a statisztikai adat tisztán 
mutatja, milyen értéket és jelentőséget hordoz az életkor, háttér és végzettség szempontjából 
heterogén csoportot alkotó női vállalkozók számának emelése. 

Mivel az európai gazdasági válság még nem ért véget, rendkívül fontos, hogy az uniós 
kezdeményezésekbe történő befektetéseink megtérüljenek, mivel azok a munkahelyeken belül 
a gazdasági és szociális növekedés támogatását szolgáló fontos eszközök. Az előadó ebből 
kiindulva arra törekszik, hogy felhívja a figyelmet a már létező finanszírozási lehetőségek –
például a mikrofinanszírozási eszközök, a különleges támogatások és a kockázati tőke –
használatára, hangsúlyozva a nemek közötti egyenlőség kérdését. 

Az előadó úgy véli, hogy a nehézkes uniós jogszabályok nem a legpraktikusabb módját 
jelentik az előrelépésnek, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a foglalkoztatáspolitika 
tagállami hatáskörbe tartozik. Az előadó véleménye szerint a bevált gyakorlatokra vonatkozó 
ajánlások megosztása a leghatékonyabb módja annak, hogy elősegítsük a fenntartható 
versenyt és a vállalkozói szellemet. Ennek megvan az a kettős előnye, hogy támogatja a női 
vállalkozókat, ugyanakkor viszonylag alacsony költségekkel jár.

A bevált gyakorlatokra vonatkozó ajánlások 

                                               
1 Marina Yannakoudakis képviselő asszony „A női vállalkozókról a kis- és középvállalkozások világában” című 
2011. szeptember 13-i európai parlamenti állásfoglalása szerint míg az Unióban 4 férfiból 1 vállalkozóként 
dolgozik, a nőknél ez az arány csupán egy a tízhez.
2 Eurostat, 2012. február 8.
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A probléma valós feltárása érdekében lényegre törő, pontos és időszerű adatokat kell szerezni, 
az adatvédelmi szabályok betartása mellett. Ezeket az adatokat nem, etnikai hovatartozás, 
életkor, terület, méret és a vállalkozás élettartama alapján történő bontásban kell megadni. 
Ennek révén biztosítható, hogy a pénzeszközöket azon megfelelő területek felé tereljék, 
amelyek a leghatékonyabban biztosítják a növekedést és a nők támogatását a kkv-kban.

A vélemény ezenkívül azt is felismeri, hogy a nemek közötti egyenlőséget leginkább olyan jó 
színvonalú oktatáson keresztül lehet elérni, amely pártatlanságra nevel, és a kiteljesedésre 
ösztönzi a nőket, bármely munkaterületről legyen is szó. Az előadó üdvözli az olyan mentori 
támogatási rendszerek létrejöttét, mint amilyen a női vállalkozók képviselőinek – a Bizottság 
égisze alatt futó – európai hálózata, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy e kezdeményezés 
hatóerejének növelése érdekében a tagállamoknak a rendszer befogadásához és 
működtetéséhez a meglévő uniós létesítményeket kell használniuk.

Az információs és kommunikációs technológiák (ikt) fejlődése szintén hozzájárulhat a kkv-k 
zökkenőmentes működéséhez, mivel rugalmasabbá teheti a munkahelyeket. A tagállamokat 
ösztönözni kell arra, hogy az ikt kiaknázásával olyan internetes portálokon és blogokon 
keresztül növeljék a tudatosságot és nyújtsanak kapcsolatépítési támogatást a nőknek, 
amelyek elérhetővé teszik számukra a fontosabb női vállalkozói kapcsolattartókat, 
képviselőket és eseményeket. Az internet és az online segítségnyújtás továbbá alternatívát 
jelent azon nők számára is, akik otthonról dolgoznak, vagy akik távoli területeken élnek. A 
támogatásnak nemzeti és regionális szinten is meg kell valósulnia, és különböző 
kommunikációs csatornákon keresztül elérhetőnek kell lennie. 

Összegzés 

A nemek közötti egyenlőség üzleti életben tapasztalható növekedése olyan többoldalú 
megközelítést tesz szükségessé, amely a bevált gyakorlatokra vonatkozó ajánlások révén 
nyújt alternatívát, rugalmasságot és lehetőségeket a nők számára. Ennek eléréséhez lényegre 
törő, pontos és időszerű adatokra, a mikrofinanszírozáshoz való hozzájutásra, jó színvonalú 
oktatásra, támogatási rendszerekre, követendő példákra, valamint információs és 
kommunikációs technológiákra van szükség, melyeknek a befektetés arányában értéket kell 
teremteniük. Ezen intézkedések azért szükségesek, mert erkölcsi kötelességünk a szegénység 
és a társadalmi kirekesztés Unió-szerte történő csökkentéséhez való hozzájárulás.

A COSME program használható menetrendet biztosít az elkövetkező öt évre, és az előadó 
reméli, hogy a végleges szöveg figyelembe veszi majd, hogy az üzleti életben részt vevő nők 
egyedülálló módon járulhatnak hozzá a növekedés előmozdításához és ösztönzéséhez, ami 
elengedhetetlen az Európát és a szélesebb körű globális gazdaságot sújtó jelenlegi súlyos 
gazdasági válság enyhítéséhez. 
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MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2010 márciusában 
elfogadta az „Európa 2020 – Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című közleményt (a 
továbbiakban: az Európa 2020 stratégia). A 
közleményt az Európai Tanács 2010 
júniusában jóváhagyta. Az Európa 2020 
stratégia választ ad a gazdasági válságra, és 
célja Európa felkészítése a következő 
évtizedre. A stratégia öt, 2020-ig 
teljesítendő ambiciózus célkitűzést 
fogalmaz meg az éghajlatra és energiára, a 
foglalkoztatásra, az innovációra, az 
oktatásra és a társadalmi befogadásra 
vonatkozóan, valamint az Európa 
dinamikusabbá és versenyképesebbé tételét 
célzó kulcsfontosságú eszközöket határoz 
meg. Ezenkívül hangsúlyozza az európai 
gazdasági növekedés megerősítése mellett 
a nagyfokú foglalkoztatás, a kis szén-
dioxid-kibocsátású, erőforrás- és 
energiahatékony gazdaság és a társadalmi 
kohézió fontosságát is.

(1) A Bizottság 2010 márciusában 
elfogadta az „Európa 2020 – Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című közleményt (a 
továbbiakban: az Európa 2020 stratégia). A 
közleményt az Európai Tanács 2010 
júniusában jóváhagyta. Az Európa 2020 
stratégia választ ad a gazdasági válságra, és 
célja Európa felkészítése a következő 
évtizedre. A stratégia öt, 2020-ig 
teljesítendő ambiciózus célkitűzést 
fogalmaz meg az éghajlatra és energiára, a 
foglalkoztatásra, az innovációra, az 
oktatásra és a társadalmi befogadásra 
vonatkozóan, valamint az Európa 
dinamikusabbá és versenyképesebbé tételét 
célzó kulcsfontosságú eszközöket határoz 
meg. Ezenkívül hangsúlyozza az európai 
gazdasági növekedés megerősítése mellett 
a nagyfokú foglalkoztatás fontosságát is, a 
férfiak és a nők számára egyenlő 
mértékben.

Or. en

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2008 júniusában a Bizottság elfogadta a (3) 2008 júniusában a Bizottság elfogadta a 
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„Gondolkozz előbb kicsiben!” Európai 
kisvállalkozói intézkedéscsomag” című 
közleményt, amelyet az Európai Tanács 
2008 decemberében jóváhagyott. A kis- és 
középvállalkozások versenyképességének 
fokozása érdekében a kisvállalkozói 
intézkedéscsomag (a továbbiakban: SBA) 
átfogó szakpolitikai keretet biztosít a kkv-k 
számára, ösztönzi a vállalkozókedvet, és 
rögzíti a „gondolkozz előbb kicsiben!” 
elvet a jogalkotásban és a szakpolitikában. 
Az SBA tíz elvet határoz meg, valamint a 
kkv-k növekedési és munkahely-teremtési 
potenciálját növelő szakpolitikai és 
jogalkotási lépéseket fogalmaz meg. Az 
SBA végrehajtása hozzájárul az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseinek eléréshez. A 
kkv-kkal kapcsolatos intézkedések közül 
többet már meghatározták a kiemelt 
kezdeményezésekben.

„Gondolkozz előbb kicsiben!” Európai 
kisvállalkozói intézkedéscsomag” című 
közleményt, amelyet az Európai Tanács 
2008 decemberében jóváhagyott. A kis- és 
középvállalkozások versenyképességének 
fokozása érdekében a kisvállalkozói 
intézkedéscsomag (a továbbiakban: SBA) 
átfogó szakpolitikai keretet biztosít a kkv-k 
számára, ösztönzi a vállalkozó kedvet, 
törekszik a fiatalok és nők vállalkozó 
kedvében rejlő lehetőségek jobb 
kihasználására, és rögzíti a „gondolkozz 
előbb kicsiben!” elvet a jogalkotásban és a 
szakpolitikában. Az SBA tíz elvet határoz 
meg, valamint a kkv-k növekedési és 
munkahely-teremtési potenciálját növelő 
szakpolitikai és jogalkotási lépéseket 
fogalmaz meg. Az SBA végrehajtása 
hozzájárul az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek eléréshez. A kkv-kkal 
kapcsolatos intézkedések közül többet már 
meghatározták a kiemelt 
kezdeményezésekben.

Or. en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11 a) A nők vállalkozó kedve és női kkv-k 
jelentős mértékben hozzájárulnak a nők 
foglalkoztatási arányának emeléséhez és 
ezáltal a nők képzettségi szintjének 
nagyobb fokú kihasználásához. A női 
vállalkozói szellem ezenkívül biztosítja az 
üzleti dinamizmust és az innovációt, 
amely potenciál még messze nincs 
kiaknázva az Európai Unióban, továbbá a 
női vállalkozók magasabb aránya 
összességében kedvező hatást gyakorol és 
azonnali hozzájárulást nyújt a gazdaság 
számára. Bizonytalan gazdasági 
helyzetben a női vállalkozók támogatását 
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célzó intézkedéseket könnyen mellőzhetik.

Or. en

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20 a) A vállalkozói szellem nők körében 
történő előmozdítása és növelése 
érdekében a programnak különleges 
támogatások és kockázati tőke 
segítségével a női vállalkozók számára 
meg kell könnyítenie a rendelkezésre 
bocsátott finanszírozáshoz való 
hozzáférést.

Or. en

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20 b) A programnak támogatást kell 
nyújtania azon női vállalkozók számára, 
akik – társadalmi tényezők miatt –
kevésbé tájékozottak a rendelkezésre álló 
finanszírozási lehetőségekről, illetve kevés 
pénzügyi igazgatási tapasztalattal 
rendelkeznek, és akiknek nemcsak a 
vállalkozásindítás szakaszában, hanem a 
vállalkozás teljes élettartama során és 
adott esetben annak megszűnésekor is 
segítségre van szükségük.

Or. en
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Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az átláthatóság és a nemek közötti 
esélyegyenlőség elvét a program által 
lefedett valamennyi vonatkozó 
kezdeményezésben és intézkedésben 
figyelembe kell venni. Ezekben a 
kezdeményezésekben és intézkedésekben 
figyelembe kell venni a minden polgárt 
megillető emberi jogok és alapvető 
szabadságjogok tiszteletben tartását.

(21) A program által lefedett valamennyi 
vonatkozó kezdeményezésben és 
intézkedésben figyelembe kell venni az 
átláthatóság elvét, és elő kell mozdítani a 
férfiak és nők közötti egyenlőséget.
Ezekben a kezdeményezésekben és 
intézkedésekben figyelembe kell venni a 
minden polgárt megillető emberi jogok és 
alapvető szabadságjogok tiszteletben 
tartását.

Or. en

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A programnak támogatnia kell az 
olyan mentori rendszereket és támogatási 
programokat, mint amilyen például a női 
vállalkozók képviselőinek európai 
hálózata, amely rávilágít arra a szerepre, 
amelyet a nők játszhatnak a 
munkahelyteremtésben és a 
versenyképesség előmozdításában azáltal, 
hogy iskolai, egyetemi, közösségi és 
médiatevékenységeken keresztül más 
nőket és fiatal lányokat saját 
vállalkozásuk felépítésére ihletnek.

Or. en

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vállalkozási kultúra támogatása, a kkv-
k létrehozásának és növekedésének 
elősegítése.

b) a vállalkozási kultúra támogatása és a 
kkv-k létrehozásának és növekedésének 
elősegítése többek között olyan konkrét 
célcsoportok körében, mint a fiatalok vagy 
a nők.

Or. en

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A kkv-k növekedése hozzáadott érték és 
a foglalkoztatottak száma szempontjából,

d) a kkv-k növekedése hozzáadott érték és 
a foglalkoztatottak száma szempontjából,
nem, etnikai hovatartozás, életkor, terület, 
méret és a vállalkozás élettartama alapján 
történő bontásban, valamint a személyes 
adatok védelmére vonatkozó tagállami 
szabályokkal összhangban,

Or. en

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vállalkozókedv ösztönzése többek 
között konkrét célcsoportok körében;

b) a vállalkozó kedv ösztönzése többek 
között konkrét célcsoportok, például a 
fiatalok és a nők körében, többek között 
oktatási koncepciók segítségével;

Or. en
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Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kkv-k forráshoz jutásának javítása 
tőke- és hitelfinanszírozás formájában;

c) a kkv-k forráshoz jutásának javítása 
tőke- és hitelfinanszírozás formájában, 
valamint a potenciális kedvezményezettek 
– többek között az olyan konkrét 
csoportok, mint a fiatalok és a nők –
tájékoztatása és ismereteinek bővítése;

Or. en

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság 
segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU 
rendelet szerinti bizottság.

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság 
segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU 
rendelet szerinti bizottság. A bizottság 
összetételének tükröznie kell a nemek 
egyensúlyát.

Or. en

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – Általános célkitűzés: 2. A vállalkozási kultúra támogatása, a kkv-k 
létrehozásának és növekedésének elősegítése – 3 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cél a kkv-k által előállított bruttó 
hozzáadott érték évi 4 %-os növelése; a 
kkv-k által foglalkoztatott munkavállalók 
számának évi 1 %-os növekedése

Cél a kkv-k által előállított bruttó 
hozzáadott érték évi 4 %-os növelése; a 
kkv-k által foglalkoztatott férfi és női
munkavállalók számának évi 1 %-os 
növekedése

Or. en
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Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – Konkrét célkitűzés: A vállalkozókedv ösztönzése többek között konkrét 
célcsoportok körében – 3 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon uniós polgárok arányának növelése 
50 %-ra, akik önfoglalkoztatók szeretnének 
lenni

Azon uniós polgárok arányának növelése 
50 %-ra, akik önfoglalkoztatók szeretnének 
lenni (a férfiak és a nők körében egyenlő 
mértékben)

Or. en


