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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:

A. hangsúlyozza, hogy a kkv-kat támogató uniós szakpolitikák nagyobb integrációjára van 
szükség az innováció, a növekedés, a nemzetközivé válás, a termelékenység, a bürokrácia 
csökkentése, az emberi erőforrások minősége és a társadalmi felelősség tekintetében;

B. örömmel veszi tudomásul a vállalkozások versenyképességét és a kis- és 
középvállalkozásokat segítő program (COSME), valamint a Horizon 2020 
keretprogramban előirányzott kkv-kat támogató eszköz létrejöttét; sajnálatosnak tartja, 
hogy a COSME többéves pénzügyi keretben megállapított költségvetése korlátozott;

C. örömmel veszi tudomásul különösen a COSME-ra irányuló javaslat 7. cikkében rögzített 
fellépéseket, melyek célja a vállalkozói készség és a vállalkozói kultúra ösztönzése;

D. meggyőződése, hogy a közpolitikai intézkedések fontos szerepet játszanak a kkv-knak 
nyújtott támogató szolgáltatások (pl. üzleti inkubátorházak, technológiatranszfer-irodák, 
coaching, mentorálás stb.) támogatásában és ösztönzésében; úgy véli, hogy a hálózatépítés 
és a bevált gyakorlatok cseréje fontos szerepet játszik e tekintetben;

E. megállapítja, hogy több tagállamban hiányzik a fiatal és innovatív vállalatok támogatását 
szolgáló szabályozás, és hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell a kkv-kra vonatkozó 
különböző európai, nemzeti, regionális és helyi szakpolitikák és eszközök 
szétaprózottságát;

F. felhívja a tagállamokat, hogy továbbra is hozzanak a kulturális és oktatási rendszert 
alakító szakpolitikai intézkedéseket az egyetemek és vállalatok közötti partnerségek 
létrehozása révén a felsőoktatás és a piac közötti szakadék áthidalása érdekében;

G. támogatja azokat az uniós szintű kezdeményezéseket, melyek elősegítik, hogy a kkv-k 
több pénzügyi forráshoz jussanak, mert megkönnyítik a fiatal és innovatív vállalatok 
számára a támogatáshoz jutást;

H. hangsúlyozza, hogy az internet – a társadalmi kommunikáció platformjaként betöltött 
szerepe mellett – olyan platformot is kínál, melyen keresztül minden állampolgár útjára 
indíthat egy bármely más állampolgárnak szánt szolgáltatást vagy innovatív terméket, így 
munkahelyeket és kkv-kat hozva létre, ez pedig az egységes digitális piac központi elve;


