
PA\914613HU.doc PE496.659v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2012/2134(INI)

3.10.2012

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

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

Előadó: Jorgo Chatzimarkakis



PE496.659v01-00 2/3 PA\914613HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\914613HU.doc 3/3 PE496.659v01-00

HU

JAVASLATOK

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

1. üdvözli a Bizottság cselekvési tervét és az annak érdekében tett intézkedéseket, hogy a 
kkv-k könnyebben jussanak hozzá finanszírozáshoz;

2. elismeri, hogy a kkv-k igen nagy mértékben hozzájárulnak a foglalkoztatás, a fenntartható 
növekedés és innováció megteremtéséhez;

3. megjegyzi, hogy az Unión belül a pénzügyi válság következtében számos európai bank
csődbe ment, és hogy ebből adódóan kevesebb hitelező hajlandó hitelt nyújtani a kkv-
knek, ami akadályozza a kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutását;

4. felhívja a tagállamokat, hogy az új vállalkozások alapításának elősegítése és a nemzetközi 
piacokhoz való hozzáférésük megkönnyítése céljából hozzanak létre gyorsított eljárásokat 
és egyablakos ügyfélszolgálati rendszereket a kkv-k számára;

5. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa nemzeti beruházási bankok létrehozását a kkv-k 
számára, és hogy tegyen intézkedést, amely lehetővé teszi a kkv-k számára létrehozott, 
meglévő beruházási bankoknak, hogy tevékenységüket más tagállamokban is kiterjesszék, 
az adott tagállam feltételeinek megfelelően;

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a vállalkozókat a megfelelő 
finanszírozáshoz való hozzáféréssel kapcsolatban teljes körű és valós, az Unió valamennyi 
nyelvén rendelkezésre álló, hasznos hivatkozásokat tartalmazó információkkal lássák el;

7. felhívja a tagállamokat, hogy csökkentsék a bürokratikus terheket és egyszerűsítsék az 
eljárásokat, amelyek gátolják az új vállalkozások létrehozását és akadályokat támasztanak 
a kkv-k számára vállalkozásuk fenntartása tekintetében;

8. felhívja a tagállamokat, hogy minél előbb ültessék át a késedelmes fizetésekről szóló 
irányelvet;

9. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy foglalkozzanak a kkv-k adózásának 
egyszerűsítésével, ami hatékonyabb támogatást jelent a befektetések, többek között a 
határokon átnyúló befektetések, valamint a termelékenység és a növekedés 
szempontjából;

10. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzésre vonatkozó, megfelelő és átlátható uniós 
szabályozási keret nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a kkv-k jobban hozzáférhessenek a 
közbeszerzési szerződésekhez.


