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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a kkv-kat támogató uniós szakpolitikák nagyobb integrációjára van 
szükség az innováció, a növekedés, a versenyképesség, a nemzetközivé válás, a 
vállalkozói szellem, az erőforrás-felhasználási hatékonyság, a bürokrácia csökkentése, az 
emberi erőforrások minősége, valamint a társadalmi és környezeti felelősség tekintetében;

2. megjegyzi, hogy az európai fiatalok (a 15–24 év közöttiek) körében a munkanélküliség 
aránya elérte az elfogadhatatlan 23%-ot, a válság által legkeményebben sújtott 
tagállamokban pedig 50% felett van; rámutat, hogy a fiatalok körében tapasztalható 
munkanélküliség e rendkívül magas aránya a tehetséges fiatalok nagyarányú 
elvándorlásához vezet, ez pedig nagymértékben aláássa lehetőségeinket a fenntartható 
növekedés jövőbeli biztosítása tekintetében;

3. hangsúlyozza, hogy az egységes piacon folyó, közös szociális normákkal alátámasztott, 
szabad és tisztességes verseny a növekedés és az innováció fellendítésének döntő 
fontosságú tényezője, és ezáltal növeli a foglalkoztatást az Unióban;

4. rámutat, hogy az Unióban működő több mint 20 millió kkv a vállalkozások 99%-át teszi 
ki, és a gazdasági növekedés, az innováció, a foglalkoztatás és a társadalmi integráció 
egyik legfontosabb hajtóerejét jelenti;

5. üdvözli, hogy a szociális gazdaság – mint új vállalkozási megközelítés – az utóbbi 
években az Európai Unióban növekedésnek indult; felhívja a tagállamokat, hogy 
mélyítsék el a szociális gazdaság megteremtését és fejlesztését előmozdító programokat;

6. rámutat, hogy a cégek ugyanakkor gyakran problémákba ütköznek, amikor kutatáshoz, új 
termékek kifejlesztéséhez vagy új piacokhoz való hozzáféréshez finanszírozási forrásokat 
keresnek;

7. megjegyzi, hogy egy új vállalkozás alapításához 4 naptól (Belgium) vagy 40 napig 
(Málta) terjedő időre van szükség1;

8. üdvözli a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő 
program (COSME), valamint a Horizont 2020 keretprogramban előirányzott, a kkv-kat 
támogató eszköz létrejöttét;sajnálatosnak tartja ugyanakkor, hogy többéves a pénzügyi 
keret előirányzatai szerint a Horizont 2020 keretprogramban a COSME és a kkv-kat 
támogató eszköz céljaira megállapított költségvetés korlátozott;

9. üdvözli különösen a COSME keretében biztosított egyedi fellépéseket, amelyek célja a 
vállalkozásokra, elsősorban a kkv-kra vonatkozó keretfeltételek javítása, a 
finanszírozáshoz és a piacokhoz való hozzáférés megkönnyítése, valamint a vállalkozói 

                                               
1 http://data.worldbank.org/indicator/IC.REG.DURS
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szellem és a vállalkozói kultúra előmozdítása; hangsúlyozza, hogy a vállalkozói e 
képességeket elő kell mozdítani, különösen a fiatalok körében – éspedig már korai 
életkortól kezdve –, valamint a nők körében is; hangsúlyozza, hogy a vállalkozói szellem 
előmozdításához Európában rendkívül fontos a kiszámítható és egyértelmű szabályozási 
környezet; olyan intézkedéseket és fellépéseket vár, amelyek európai vagy nemzeti szinten 
előmozdítják a vállalkozói szellemet és kiterjednek a vállalkozási modellek valamennyi 
típusára, közöttük a szövetkezetekre, a kézműipari vállalkozásokra, a 
szabadfoglalkozásokra és a szociális vállalkozásokra is; üdvözli különösen, hogy a 
Horizont 2020 és a COSME keretében folyamatos támogatás áll rendelkezésre a sajáttőke 
és az adósságfinanszírozás számára;

10. kéri a Bizottságot, hogy – különösen a korábban már finanszírozott projektekre vonatkozó 
követelmények enyhítésével, az előírt társfinanszírozási követelmények csökkentésével, a 
kkv-k különböző típusaira szabott jobb útmutatásokkal és a kkv-k finanszírozását biztosító 
támogatási lehetőségek megteremtésével – garantálja a kkv-k strukturális alapokhoz való 
jobb hozzáférését;

11. hangsúlyozza a kutatás és az innováció fontosságát az európai kkv-k versenyképessége, 
termelékenysége, fenntarthatósága és munkahely-teremtési képessége szempontjából, és 
megállapítja, hogy a Horizont 2020 és az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
(EIT) jelentős hangsúlyt fektet a gyorsan növekvő, innovatív kkv-k létrehozására és 
támogatására;

12. üdvözli a Bizottság REFIT-kezdeményezését, amely bizonyos uniós jogszabályok 
hatályon kívül helyezésére irányul, amelyekről bebizonyosodott, hogy aránytalan terheket 
okoznak az európai vállalkozások, különösen a kkv-k számára;

13. úgy véli, hogy az Erasmus fiatal vállalkozókat támogató programja ösztönözni fogja a 
vállalkozói szellemet és a munkahelyteremtést;

14. hangsúlyozza, hogy a kkv-k nem csupán a munkahelyek teremtésében, hanem azok 
megtartásában is jelentős szerepet töltenek be;

15. kéri az uniós finanszírozási mechanizmusok, közöttük a strukturális alapok, az ERFA, a 
Horizont 2020 és az EBB-beruházások jobb összehangolását, különösen az innovatív kkv-
k finanszírozásával összefüggésben, és kéri annak kivizsgálását, mely akadályok 
következtében nem biztosítanak a bankok jelenleg számos tagállamban pénzügyi 
forrásokat és hitelgaranciákat a kkv-k és a reálgazdaság számára;

16. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vessék alaposabb elemzés alá a jövőbeni és 
a meglévő szabályozás kkv-kra, és általában a versenyképességre gyakorolt hatását;

17. kéri a vállalkozókat segítő uniós mobilitási programok, például az „Erasmus fiatal 
vállalkozóknak” program támogatását, valamint azt, hogy a vállalkozási ismeretek 
oktatását a bevált gyakorlatok megosztása alapján építsék be a nemzeti iskolai 
tantervekbe;

18. úgy véli, hogy a közpolitikai intézkedések fontos szerepet játszanak a kkv-k 
létrehozásának és továbbfejlesztésének támogatása és ösztönzése szempontjából (pl. 
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megfizethető hitelek, a nyilvános kezdeményezésekre és a jogszabályokra vonatkozó 
tájékoztató és tanácsadó szolgáltatások, üzleti hálózatok és inkubátorházak, klaszterek, 
technológiatranszfer-irodák, coaching és mentorálási szolgáltatások stb. révén); úgy véli, 
hogy a hálózatépítés és a bevált gyakorlatok cseréje fontos szerepet játszik e tekintetben; 
úgy véli, hogy a nem anyagi és nem pénzügyi támogatás – például az ismeretekhez és az 
információkhoz, a pénzügyi képzéshez, az üzleti hálózatokhoz való hozzáférés –
nélkülözhetetlen az új vállalkozók és a kkv-k számára üzleti tevékenységük 
fejlesztéséhez; úgy véli, hogy a belső piac és a kisvállalkozások közötti kereskedelem 
ösztönzéséhez különösen fontos a szakmai képesítések kölcsönös elismerésének és a 
különböző kereskedelmi szabályozási rendszerek átjárhatóságának biztosítása;

19. rámutat, hogy az indulási szakaszt követően gyorsan és erőteljesen nemzetközivé váló 
fiatal vállalatok az innovációteremtéssel ígéretesen erősítik a gazdaságot, innovációra 
serkentenek más vállalatokat, részt vesznek a nemzetközi ellátási láncokban, továbbá 
fenntartható és minőségi munkahelyeket teremtenek; megjegyzi ugyanakkor, hogy e 
vállalatok előtt – az alacsony tőkeszint miatt – az indulási szakaszban jelentős kihívások 
állnak, ezért számukra hasznosak lennének az olcsó, egyszerű és gyors vállalkozásindítási 
eljárások;

20. rámutat arra, hogy a fiatal vállalkozók úgynevezett üzleti inkubátorházak létrehozásával 
megvalósuló integrált támogatása azért fontos, mert lehetőséget ad arra, hogy kipróbálják 
ötleteiket, megismerjék a vállalati struktúrákat és felvehessék a kapcsolatokat a potenciális
partnerekkel, ügyfelekkel és befektetőkkel; hangsúlyozza, hogy a mentorálásra nem 
csupán az indulási szakaszban, hanem az azt követő kritikus évek során is folyamatosan 
szükség van;

21. megítélése szerint a kkv-k az európai gazdaságon belül jelentős innovációs potenciállal 
rendelkeznek, és kulcsszerepet töltenek be a munkába állást biztosító utak rendelkezésre 
bocsátásában; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a kkv-kat számos tagállamban kizárják a 
kutatási, innovációs és fejlesztési közpolitikákból, és az e tendenciával homlokegyenest 
ellentétes irányba ható intézkedésekre szólít fel;

22. megjegyzi, hogy számos tagállamban nem áll rendelkezésre elégséges támogatás és/vagy 
elégséges szabályozási keret ahhoz, hogy megfelelő körülményeket lehessen biztosítani a 
fiatal, innovatív és induló vállalkozások számára, és hangsúlyozza, hogy jobban össze kell 
hangolni a kkv-kra vonatkozó különböző európai, nemzeti, regionális és helyi 
szakpolitikákat és eszközöket;

23. megjegyzi, hogy a vállalkozások versenyképességének javítására és a foglalkoztatás 
védelmére szolgáló hosszú távú stratégia szerkezetátalakítást igényelhet; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy munkavállalókat még a szerkezetátalakítás tervezési szakaszában 
tájékoztassák és velük konzultáljanak, valamint hogy segítsék őket a szerkezetátalakítás 
során keletkező nehézségeik kezelésében; felszólítja a Bizottságot, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 225. cikke alapján a szociális partnerekkel történő 
egyeztetés után a lehető legrövidebb időn belül nyújtson be jogi aktusra irányuló 
javaslatot, az Európai Parlament 2013. január 15-i állásfoglalásában megfogalmazott 
részletes ajánlásokkal összhangban;

24. üdvözli a „kkv-teszt” bevezetését; sajnálja azonban, hogy ezt csak néhány tagállam 
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építette be a nemzeti döntéshozatali folyamatokba;

25. úgy véli, hogy a tagállamok közötti tisztességtelen adóverseny kedvezőtlenül befolyásolja 
a vállalkozások fejlődését, hogy az adórendszerek a kkv-ket a nagyobb vállalatokhoz 
hátrányos helyzetbe hozzák, és hogy a kkv-k vonatkozásában mindez visszaveti a 
potenciális növekedést és a beruházásokat; támogatja az Unión belül a társaságiadó-
rendszereknek egy harmonizált adóalap bevezetése révén történő jobb – az adócsalás és 
agresszív adótervezés leküzdésére irányuló fellépéssel kísért – összehangolását;

26. felhívja a tagállamokat, hogy továbbra is hozzanak a kulturális és oktatási rendszert 
alakító szakpolitikai intézkedéseket – és ezek mellett léptessenek életbe gazdasági és 
szabályozási ösztönző mechanizmusokat is –, a felsőoktatást és a piacot jelenleg 
elválasztó szakadék áthidalása érdekében partnerségeket és tudáscsere-hálózatokat hozva 
létre az oktatás valamennyi szintje és a vállalatok között, valamint hogy megkönnyítsék a 
kutatók számára az egyetemekről a társaságokhoz kerülést, fokozva ezáltal az innovációt; 
meggyőződése, hogy a tagállamoknak jobban figyelembe kell venniük a munkaerő-piaci 
igényeket, elsősorban a munkaalapú tanulás és a tanulószerződéses gyakorlati képzés 
megerősítése révén, valamint a munkavállalók átképzésének és az egész életen át tartó 
tanulási lehetőségek biztosításának támogatásával; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy hozzanak létre a felsőoktatásból és a szakképzésből a munkaerőpiacra 
történő kilépést biztosító, életképes programokat, különösen a munkaerő-piacon első ízben 
megjelenő fiatal szakemberek számára; felszólít arra, hogy az oktatási rendszerekbe a 
középfokú oktatástól kezdve építsenek be a vállalkozási ismereteket oktató tárgyakat, és a 
vállalkozói készséget mint kulcsfontosságú készséget vegyék fel oktatási és képzési 
programjaikba; 

27. hangsúlyozza, hogy az Európában jelenleg tapasztalható szakemberhiány orvoslása 
érdekében sürgős fellépésre van szükség a nők tudományos és műszaki képzésekhez és 
szakmákhoz való hozzáférésének felgyorsítása érdekében, különösen az új információs és 
kommunikációs technológiák ágazatában;

28. felhívja a tagállamokat, hogy tájékoztatás, a bevált gyakorlatok bemutatása, az e 
gyakorlatok cseréjét biztosító platform létrehozása révén ösztönözzék a nemzetközivé 
válást; szorgalmazza a nemzetközi szemlélet jegyében nyújtott vállalkozói 
készségfejlesztést, a vállalkozások indításának támogatásához rendelkezésre álló eszközök 
átláthatóságának előmozdítását, a fiatal vállalkozókat a lehetséges befektetőkkel és üzleti 
partnerekkel összekapcsoló hálózatok és csereprogramok támogatását, valamint működési 
tanácsadás és támogatás biztosítását az indulási szakasz után is, ezzel is segítve a kritikus 
korai évek átvészelését, és ösztönzőket nyújtva a foglalkoztatáshoz;

29. hangsúlyozza, hogy támogatni kell a természettudományos, technológiai, mérnöki és 
matematikai oktatást és készségeket az Unióban, amelyek a vállalkozások következő 
években növekvő igényeinek kielégítéséhez és a holnap innovátorainak és vállalkozóinak 
fejlesztéséhez szükséges eszközök; hangsúlyozza, hogy meg kell oldani a 
természettudományos, technológiai, mérnöki és matematikai tantárgyakkal foglalkozó nők 
csökkenő arányával kapcsolatos problémát és tovább kell bővíteni az Unió 
tehetségbázisát;

30. rámutat arra, hogy a foglalkoztatottságot pozitívan befolyásolják azok a szakképzési 
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rendszerek, amelyek az elméleti képzést gyakorlati tapasztalatszerzéssel elegyítik; 
hangsúlyozza ebben az összefüggésben a magán- és a közszektor szoros 
együttműködésének, valamint a szociális partnerek bevonásának fontosságát;

31. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a fiatal európaiak az oktatás keretében elsajátítsák 
a vállalkozói ismereteket és kialakuljon bennük a vállalkozói szemlélet; megállapítja ezzel 
összefüggésben, hogy az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) rendkívül 
jelentős szerepet tölt be a vállalkozói kultúra oktatás, képzés és szakmai gyakorlat révén 
történő előmozdításában; megállapítja, hogy az EIT valamennyi tudományos és 
innovációs társulása (TIT) a saját területén aktívan támogatja a vállalkozói készséget 
olyan tantervek kidolgozása révén, amelyek ötvözik a kiváló tudományt és innovációt a 
vállalkozói készségekkel és tapasztalatokkal, ezáltal felkészítik a holnap vállalkozóit, 
valamint innovatív és vállalkozói gondolkodásmóddal itatják át a meglévő 
vállalkozásokat;

32. hisz az idősebbek vállalkozói készsége támogatásának fontosságában mint arra szolgáló 
eszközben, hogy bevonják a jelentős üzleti tapasztalattal rendelkező idősebb lakosságot az 
innovációs folyamatba, ezáltal meghosszabbítva a munkában töltött életet és a 
munkaerőpiacon tartva a nélkülözhetetlen készségeket;

33. támogatja azokat az uniós kezdeményezéseket, amelyek segítik a kkv-k eddiginél több 
pénzügyi forráshoz való könnyebb hozzáférését, azon az alapon, hogy könnyebbé és 
gyorsabbá teszik a finanszírozáshoz való hozzáférést a fiatal és innovatív társaságok 
számára; arra biztatja a tagállamokat, hogy fogadjanak el az innovációt ösztönző 
mechanizmusokat (például a kutatás és az innováció finanszírozására szolgáló adóhitel-
mechanizmusokat), és szüntessék meg az egyenlőtlenségeket a tagállamok között; 
támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek célja a sikertelen vállalkozók talpra 
állítása, újabb esélyt – és az újabb kockázatvállaláshoz bátorságot – adva számukra;

34. megítélése szerint az európai kkv-k nagy mértékben kiszolgáltatottak a banki 
finanszírozásnak, és ez fokozza sebezhetőségüket; megállapítja, hogy az innovatív 
programok keretében és a nem banki hitel útján biztosított új finanszírozási formák – mint 
például a közösségi hitelezés, a közösségi finanszírozás, a szövetkezeti üzleti modellek, a 
mikrohitel és egyéb olyan eszközök, amelyek létfontosságú beruházást biztosíthatnak a 
kkv-k számára új munkahelyek teremtése érdekében – tényleges előnyökkel járnak; úgy 
véli, hogy a finanszírozás új formái az olyan fiatal, dinamikus vállalatok előnyére 
szolgálhatnak, amelyeknek éppen vadonatúj mivoltuk miatt nehézségei vannak a 
hagyományosabb finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés terén; üdvözli, hogy a 
Bizottság elismeri az alternatív finanszírozási formákban rejlő potenciális lehetőségeket a 
kkv-k elindítása és átvétele tekintetében, és hogy annak felmérésén dolgozik, hogy milyen 
keretek között lehetne e megközelítéseket érvényre juttatni és támogatni; kéri a 
Bizottságot annak kivizsgálására is, hogy miként lehetne ezeket a finanszírozási forrásokat 
még inkább a mikrovállalkozások és a kkv-k szükségleteihez igazítani, és hogy találjon 
megoldásokat a szabályozással, az oktatással és a kutatással kapcsolatos kérdésekre e 
téren; kéri s a tagállamokat, hogy a szociális partnerekkel és más, regionális és helyi 
szintű érintett szereplőkkel együttműködve határozza meg, melyek azok a stratégiai 
ágazatok, amelyek az alternatív finanszírozású projektekkel megcélozhatók, kiváltképpen 
azokban a régiókban, ahol a hagyományos gazdaság nem képes megfelelően kielégíteni a 
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sajátos gazdasági és társadalmi kívánalmakat; 

35. rendkívül fontosnak tartja a tagállamok számára, hogy hajtsák végre a kereskedelmi 
ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2011/7/EU 
irányelvet, amelynek értelmében a vállalkozások és a hatóságok közötti ügyletek 
tekintetében a szerződéses fizetési határidő nem haladhatja meg a 4. cikk (3) 
bekezdésében megállapított határidőket – kivéve, ha a szerződésben kifejezetten másként 
állapodtak meg, és feltéve, hogy a szerződés egyedi jellege vagy jellege miatt az 
tényszerűen indokolt –, és semmilyen körülmények között sem haladhatja meg a 60 
naptári napot; 

36. hangsúlyozza, hogy szükség van a szabályok egyszerűsítésére és harmonizációjára, 
valamint pénz- és adóügyi ösztönzők biztosítására annak lehetővé tételéhez, hogy az üzleti 
angyalok, a magvetőtőke- és kockázatitőke-befektetők innovatív vállalkozások és induló 
vállalkozások határokon átnyúló finanszírozásával foglalkozhassanak, és létrejöhessen 
egy európai kockázatitőke-térség; hangsúlyozza a kutatásorientált, innovatív kkv-k 
beruházásaiból származó tőkenyereségre kivetett adók csökkentésének igen nagy
jelentőségét;

37. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy segítsék a helyi hatóságok és kkv-k társulásait a 
helyi termelés és a termékek kiválóságának előmozdításában, például a kutatási és 
fejlesztési projektek érdekében üzleti klaszterek létrehozása révén;

38. úgy véli, hogy a kkv-kkal kapcsolatos innováció a munkahelyteremtéshez vezető fontos 
út; rámutat, hogy az innovációs rendszerben való sikeres részvétel érdekében lényeges, 
hogy a kkv-k irányító szerepet töltsenek be saját innovatív tevékenységeik során, és a 
támogatás jobban igazodjon valós szükségleteikhez;

39. felhívja a Bizottságot, hogy a jogszabályok kidolgozáskor átláthatóan és megfelelően 
végezze el a kkv-teszteket, és kkv-k költségeinek jelentős csökkentése érdekében 
sürgősen, a jogalkotási javaslatok széles körében tegyen javaslatokat egyszerűbb 
előírásokra és mentességekre;

40. hangsúlyozza, hogy a szükséges finanszírozás megszerzéséhez a nem innovatív és a már 
meglévő kkv-knak is a gyakran van szükségük állami támogatásra, ha új piacokra 
kívánnak terjeszkedni vagy tulajdonjogukat átruházni kívánják;

41. üdvözli a kkv-ket támogató eszköz létrehozását a Horizont 2020 keretében, amely 
lehetővé teszi a számukra, hogy innovatív elképzeléseik megvalósításához pénzügyi és 
nem pénzügyi támogatáshoz jussanak; felhívja a Bizottságot, hogy 2014-től a leginkább 
kkv-barát módon valósítsa meg az eszközt egy külön e célra szánt ügynökség 
közreműködésével, lehetővé téve a projektek ténylegesen „alulról felfelé” történő 
benyújtását és támogatást nyújtva az innováció minden típusa, többek között a nem 
technológiai és a szociális innováció számára is;

42. hangsúlyozza, hogy a kkv-k támogatására irányuló valamennyi intézkedésnek 
alkalmazhatónak kell lennie az önfoglalkoztatásra is, különösen a különböző típusú 
szociális biztonsági rendszerek, ezek várható előnyei és a foglalkozási kockázatok 
tekintetében;
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43. úgy véli, hogy intézkedéseket kell tenni a kkv-k számára a legnagyobb gondokat okozó 10 
rendelet terhes előírásainak egyszerűsítése és csökkentése szándékával;

44. üdvözli a kkv-k REACH regisztrációs díjainak csökkentését, még ha e a díjak az összes 
megfelelési költségek csupán elenyésző hányadát jelentik is; rendkívül aggasztja azonban, 
hogy a REACH költségeit eredetileg alulbecsülték, aminek következtében már most több 
mint 1 milliárd euró az eltérés, és ez az érték még tovább fog növekedni;

45. hangsúlyozza, hogy az internet az egységes digitális piac egyik központi elve, amely a 
társadalmi kommunikáció színtereként betöltött szerepe mellett olyan platformot is kínál, 
amelyen bármely polgár útjára indíthat egy bármely más polgárnak szánt szolgáltatást 
vagy innovatív terméket, és segíti a szükséges finanszírozás felkutatását is, továbbá 
felszólít a határokon átnyúló kereskedelem előtt álló akadályoknak a lehető legrövidebb 
idő alatt történő felszámolására; megjegyzi, hogy a digitális gazdaság jelentősége óriási a 
munkahelyteremtés és a kkv-k létrehozása szempontjából, különösen a hagyományosan 
erős európai ágazatokban, például a kreatív iparágak, a kulturális örökség és 
idegenforgalom terén; megítélése szerint az egységes digitális piac megvalósítása 
kedvezni fog a kkv-k támogatásának és fejlődésének; szükségesnek tartja annak 
biztosítását, hogy az ikt terén rendelkezésre álljon a megfelelően képzett személyi 
állomány, és hogy az európai lakosság rendelkezzen az ikt-technológia hasznosításához 
szükséges digitális készségekkel; kiemeli, hogy mindig garantálni kell a személyi 
sérthetetlenséget és a kereskedelmi adatok védelmét;

46. hangsúlyozza azokat a lehetőségeket, amelyeket az ikt-technológiák biztosítanak a 
termelékenység és a versenyképesség fokozása terén; hangsúlyozza, hogy fel kell 
szabadítani az egységes digitális piacban rejlő potenciális lehetőségeket, és rámutat, hogy 
az innovatív, induló ikt-vállalkozások létrehozásának költsége az elmúlt tíz év során a 
századára csökkent, főleg az olyan technológiák miatt, mint a szupergyors és mindenhol 
elérhető széles sávú internet, a számítási felhő, a nyílt forráskódú szoftverek, a nyilvános 
adatok és a közszféra információihoz való hozzáférés;

47. hangsúlyozza, hogy a kkv-kra nehezedő aránytalan szabályozási terheket l kell kerülni; 
úgy véli, hogy a Bizottságnak többet kell tennie 2011.ben tett kötelezettségvállalásának 
teljesítéséért, amely szerint egyszerűbb szabályozási előírásokat javasol a kkv-k számára;

48. megítélése szerint az egységes digitális piac megvalósítása kedvezni fog a kkv-k 
támogatásának és fejlődésének; szükségesnek tartja annak biztosítását, hogy az ikt terén 
rendelkezésre álljon a megfelelően képzett személyi állomány, és hogy az európai 
lakosság rendelkezzen az ikt-technológia hasznosításához szükséges digitális 
készségekkel;

49. hangsúlyozza, hogy az energiaköltségek csökkenésének elősegítése érdekében javítani 
kell az általános üzleti hatékonyságot az energetikai hasznosítással kapcsolatos 
kihívásoknak való megfelelést lehetővé tevő projektek és eszközök révén;

50. meggyőződése, hogy a mikrovállalkozásoknak automatikus mentességekben kellene 
részesülniük, és hogy a mikrovállalkozásokra vonatkozóan csak olyan szabályokat kell 
előírni, amelyek kifejezetten előnyösek a számukra;
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51. úgy véli, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak elő kell mozdítaniuk olyan 
programokat, amelyek a munkaerő-piacra első ízben kilépő szakemberek számára 
egyszerűbb munkaerő-piaci hozzáférést tesznek lehetővé, főleg az önálló vállalkozóvá 
válás bonyolultságának és költségének – többek között a közvetett munkaköltségeknek – a 
csökkentése révén; ennek szellemében szorgalmazza az európai digitális gazdasággal 
kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában az „egyéni vállalkozó” európai 
meghatározásának létrehozását;

52. hangsúlyozza, hogy a hamisítás elleni küzdelem és a kkv-k növekedését hatékonyan 
ösztönző eszköz létrehozása érdekében meg kell erősíteni a termékek nyomon 
követhetőségével kapcsolatos uniós szabályokat; 

53. hangsúlyozza, hogy a dokumentálási és jelentéstételi kötelezettségek csökkentése nem 
veszélyeztetheti az alapvető munkavállalói jogokat, valamint a munkahelyi biztonságot és 
egészségvédelmet;

54. kiemeli, hogy az e-irányítás különösen kedvező a vállalkozások, különösen a kkv-k 
számára – amelyek jelenleg az Unión belüli határokon átnyúló műveletek végrehajtása 
során gyakran leküzdhetetlen akadályokkal szembesülnek –, mivel alacsony 
adminisztratív költségekkel és terhekkel jár, és növeli a termelékenységet, a 
hatékonyságot, a versenyképességet, az átláthatóságot, a nyitottságot, a politikai 
hatékonyságot és a hozzáférés lehetőségét, valamint ésszerűsíti az eljárásokat;

55. meggyőződése, hogy az uniós szabályozás célravezetőségéről (REFIT) szóló legutóbbi 
bizottsági közleménynek egy még nagyobbra törő irányvonal kezdetét kell jelentenie, 
amelynek célja az Unió versenyképesebbé tétele a vállalkozásokra vonatkozó szabályozás 
költségeinek – a kezdeményezések egyszerűsítése, célravezetőségi vizsgálatok és egyes 
jogszabályok visszavonása és hatályon kívül helyezése révén történő – csökkentésével;
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