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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Kis- és középvállalkozások (kkv-k): versenyképesség és üzleti lehetőségek

(2012/2042(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Kisvállalkozások Európai Chartájára, amelyet az Európai Tanács a 2000. 
június 19–20-i feirai ülésén fogadott el,

– tekintettel a Bizottság 2003. május 6-i 2003/361/EK ajánlására a mikro-, kis- és 
középvállalkozások fogalmának meghatározásáról1,

– tekintettel az „Iparpolitika: A versenyképesség erősítése” című, 2011. október 14-i 
bizottsági közleményre (COM(2011)0642),

– tekintettel a „Kisvállalkozás, nagyvilág – új partnerség, amelynek segítségével a kis- és 
középvállalkozások megragadhatják a globális lehetőségeket” című, 2011. november 9-i 
bizottsági közleményre (COM(2011)0702),

– 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 európai kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálata” című, 2011. 
február 23-i bizottsági közleményre (COM(2011)0078),

– tekintettel az „Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a növekedés 
serkentéséhez és a bizalom növeléséhez – »Együtt egy újfajta növekedésért«” című, 2011. 
április 13-i bizottsági közleményre (COM(2011)0206),

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

– tekintettel a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő 
program (2014–2020) létrehozásáról szóló rendeletre irányuló, 2011. november 30-i 
bizottsági javaslatra2,

– tekintettel a Bizottság 2011. évi európai versenyképességi jelentésére (COM(2011)0642),

– tekintettel a következő programozási időszakban a kkv-k finanszírozására szolgáló uniós 
eszközök felülvizsgálatának gyakorlati vonatkozásairól szóló, 2011. február 16-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel az „Iparpolitika a globalizáció korában” című, 2011. március 9-i 

                                               
1 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.
2 COM(2011)0834
3 P7_TA(2011)0057
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állásfoglalására4,

– tekintettel a kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálatáról szóló, 2011. május 12-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság és 
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményeire (A7-0000/2012),

A. mivel az EU-ban működő kkv-k 25%-a folytat nemzetközi tevékenységet az egységes 
piacon, de csak 13%-nak van az EU-n kívüli nemzetközi tevékenysége; mivel árukat vagy 
szolgáltatásokat csak a mikrovállalkozások 24%-a exportál, szemben a kisvállalkozások 
38%-ával és a középvállalkozások 53%-ával;

B. mivel az uniós jogszabályokból származó adminisztratív teher a rossz hatékonyságú 
nemzeti végrehajtásból ered, ami azt jelenti, hogy 40 milliárd eurót lehetne megtakarítani, 
ha a tagállamok hatékonyabban ültetnék át az uniós jogszabályokat6;

C. mivel az EU-ban 2002 és 2010 között az összes új munkahely 85%-át kkv-k hozták létre, 
közülük is különösen az új cégek; mivel az EU-ban 32,5 millió ember önálló vállalkozó;

D. mivel az iparnak kulcsfontosságú szerepe van az európai gazdaságban, a 
feldolgozóiparnak pedig az EU magánszektorában létrejövő munkahelyek 25%-a
köszönhető, egyben ez felel a magán K+F 80%-áért is;

1. „Kisvállalkozás, nagyvilág”

1. hangsúlyozza, hogy foglalkozni kell a kkv-piac hiányosságaival, amilyen például a 
pénzügyi, humán tőke és szervezeti erőforrások korlátozottsága; üdvözli azt a fejleményt, 
hogy a Bizottság a kkv-k külföldi piacokon végzett gazdasági tevékenységeinek 
ösztönzésére és támogatására törekszik, az EU-n belül és kívül egyaránt;

2. hangsúlyozza a kkv-k hihetetlen változatosságát, és hogy megfelelően különbséget kell 
tenni a különféle üzleti ügyek és szükségletek között;

A KKV-knak SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

3. szorgalmazza, hogy a Bizottság még 2012 vége előtt indítsa el a közleményben 
előirányozott soknyelvű internetes portált; úgy véli, hogy a portálnak könnyen 
hozzáférhetőnek, felhasználóbarátnak kell lennie, és nem a meglévő portálokat kellene 
lemásolnia;

                                               
4 P7_TA(2011)0093
5 P7_TA(2011)0235
6 „Európa jobban is teljesíthet” – a független érdekképviselőkből álló, adminisztratív terhekkel foglalkozó magas 
szintű munkacsoport jelentése az európai uniós jogszabályok legkevesebb teherrel járó végrehajtására vonatkozó 
bevált tagállami módszerről, 2011. november 15.
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4. meggyőződése, hogy az Enterprise Europe Network (EEN) hatékony eszköz a kkv-k uniós 
és EU-n kívüli piacra jutásának támogatására; ugyanakkor egyetért azzal, hogy az EEN-
nek új irányítási modellre van szüksége, hogy szinergiákat tudjon teremteni a nemzeti 
vagy érdekképviseleti szervezetek által működtetett meglévő struktúrákkal, javítsa a 
hatékonyságot és lehetővé tegye a személyre szabott támogatást;

5. meggyőződése, hogy az EEN csak akkor lesz az Unióban működő kkv-k első számú 
választott ügynöksége, ha az ezt alkotó szervezetek működését és irányítását megerősítik, 
és felhívják a figyelmet a támogató szolgáltatásaira;

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK FELTÉRKÉPEZÉSE

6. egyetért azzal a véleménnyel, hogy az állami forrásokból finanszírozott támogatási 
programokat a lehető legköltséghatékonyabb formában kell megvalósítani, különösen 
akkor, amikor az uniós gazdaság még mindig csak lábadozik az utóbbi évtizedek 
legrosszabb válsága után;

7. üdvözli a nagyszámú helyi, regionális, országos és európai támogatási rendszer 
„feltérképeztetését”; úgy véli, hogy ennek az eljárásnak a meglévő uniós támogatási 
rendszerek hatékonyságának felmérésére is ki kellene terjednie; véleménye szerint a 
feltérképezést rendszeres időközönként el kellene végezni, és alapul kellene venni egy 
teljesítménymérő és eredménytábla-rendszerhez;

8. 2012 végéig konkrét javaslatokat vár az uniós támogatási rendszerek racionalizálására és 
összehangolására, valamint az uniós kkv-k számára a lehető legjobb szinergiák 
megteremtésére, lehetőség szerint a meglévő struktúrák alapján, anélkül, hogy az országos 
szervezetekkel felesleges versenyt idéznének elő;

AZ UNIÓS KLASZTEREK ÉS HÁLÓZATOK TÁMOGATÁSA

9. támogatja azt a javaslatot, hogy erősítsék az együttműködést a különböző vállalkozói 
szövetségek, kereskedelmi kamarák és más, az EU-n kívüli országokban működő 
magánszereplők között;

10. úgy véli, hogy támogatni kell a kkv-k között vagy a részvételükkel létrejött közös 
vállalkozásokat vagy egyéb társulási megállapodásokat, az új piacokra való bejutásra, 
közvetlen befektetési projektek harmadik országokban való kidolgozására és pályázati 
felhívásokban való részvételre irányuló stratégiaként; felhívja a Bizottságot, hogy 
mozgósítson forrásokat az ilyen transznacionális együttműködés ösztönzésére;

A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

11. azt ajánlja, hogy a Bizottság vizsgálja meg a nemzetközivé válás minden dimenzióját, 
konkrétan a kivitelt és a behozatalt; megjegyzi, hogy a közlemény erre a második 
dimenzióra nem helyez kellő hangsúlyt;

12. kéri a COSME program részére kiosztott költségvetés ésszerű felhasználását, és különösen 
hangsúlyozza a kkv-k finanszírozáshoz való jobb hozzájutásának szükségességét; felszólít 
a hitelhez vagy kockázati tőkéhez való hozzáférésnek szentelt különféle közösségi 
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eszközök egyszerűsítésére és racionalizálására, különös tekintettel a nemzetközivé válást 
tervező kkv-k számára;

13. tisztában van a gyakorlott és szakképzett vállalkozók jelentőségével a nemzetközi üzleti 
kihívásokkal való szembenézés terén; felhívja a Bizottságot, hogy támogassa az „Erasmus 
fiatal vállalkozóknak” programot, és vizsgálja meg egy „Erasmus Mundus 
vállalkozóknak” program lehetőségét, amely a tehetséges vállalkozók számára lehetővé 
tenné az EU-n kívüli kiválósági központokban való tapasztalatszerzést és a velük való 
hálózatépítést;

14. üdvözli az európai szabványosítás felülvizsgálatáról szóló bizottsági javaslatot; 
hangsúlyozza, hogy a nemzetközi szabványok koherensebb rendszerére van szükség, hogy 
lehetővé váljon az átjárhatóság, és csökkenjenek a kkv-k nemzetközivé válását gátló 
akadályok;

15. hangsúlyozza, hogy a kkv-k nemzetközivé válásának ösztönzéséhez kulcsfontosságú az 
egyszerű, de hatékony szellemi tulajdonjogi rendszer; úgy véli, hogy a kkv-knak 
szükségük van a szellemi tulajdonjogok hatékony védelmére, ami ösztönözné az új 
technológiák kifejlesztését, ez pedig alapul szolgálna a nemzetközi tevékenységeikhez; 

2. Adminisztratív terhek

Szabályozási megközelítés

16. üdvözli az adminisztratív terhek minimalizálására vonatkozó 2012-es cél elérését; 
szorgalmazza, hogy a Bizottság tűzzön ki egy új, ambiciózus csökkentési célt, a 
„gondolkozz először kicsiben” elvnek megfelelően;

17. hangsúlyozza amiatti csalódottságát, hogy a Bizottság felületesen és következetlenül 
alkalmazta a kkv-tesztet; kitart amellett, hogy a kkv-tesztnek szisztematikusan meg 
kellene jelennie a hatásvizsgálat állandó fejezeteként; kéri a Bizottságot, hogy tisztázza, 
miért nem készült rendes kkv-teszt az adatvédelmi csomaghoz;

18. úgy véli, hogy nem megfelelő módszer annak az elképzelésnek az alkalmazása, hogy a 
mikrovállalkozásokat eleve kizárják minden javasolt jogszabályból; ehelyett egy 
mikrodimenzió kialakítására szólít fel a kkv-teszt szerves részeként, amelyben 
szisztematikusan értékelnének minden rendelkezésre álló lehetőséget, mint például az 
alkalmazási körből vagy az egyes rendelkezések hatálya alól való kizárást, az átmeneti 
időszakok meghosszabbítását vagy a könnyített rendszert;

19. szorgalmazza az uniós jogszabályok nemzeti jogba való átültetésének hatékonyságára 
irányuló fejlesztéseket; felhívja a Bizottságot, hogy mérlegelje több jogalkotási javaslat 
rendelet formájában történő benyújtását; kéri a Bizottságot, hogy mérje fel, milyen 
mértékben lehet követelményként bevezetni az „uniós jogszabályok helyes végrehajtására 
vonatkozó ellenőrző lista”7 alkalmazását;

20. szorgalmazza, hogy a nemzeti kormányok alkalmazzanak a vállalatirányítási 

                                               
7 amint azt az adminisztratív terhekkel foglalkozó magas szintű munkacsoport javasolta.
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rendelkezésekhez hasonló „feleljen meg vagy magyarázza meg” szemléletet; 
hangsúlyozza, hogy e szemlélet szerint a kormányoknak megfelelően indokolniuk kellene 
az uniós jogszabályok által előírtakon felüli rendelkezések végrehajtását; 

21. 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;

22. kéri, hogy a jogszabályok átültetésekor a kkv-megbízotti hálózat kapjon nagyobb szerepet 
a tagállamok közötti, illetve a nemzeti és európai szint közötti kommunikációban és 
koordinációban; kéri, hogy a kkv-megbízottak legyenek függetlenek az egyes 
minisztériumoktól vagy főigazgatóságoktól, és nagymértékben vegyenek részt a kkv-
teszttel kapcsolatos eljárásokban;

A kkv-k meghatározása

23. tudomásul veszi a kkv-k meghatározásának folyamatban lévő értékelését, amely már az 
összes uniós vállalkozás 99%-át lefedi; hangsúlyozza, hogy minden módosításnak azt kell 
célul kitűznie, hogy növekedjen a rugalmasság, csökkenjenek a növekedéstől visszatartó 
tényezők (pl. az átmeneti időszakok 3 évre való meghosszabbításával), a forgalomra és 
mérlegre vonatkozó felső határok igazodjanak a gazdasági fejleményekhez és lehetővé 
váljon az egyes alkategóriák differenciáltabb megítélése;

24. elismeri azokat a terveket, hogy egy különálló köztes kategóriát kellene létrehozni a 
legfeljebb 1000 főt foglalkoztató vállalatok részére; kitart amellett, hogy egy ilyen új 
kategóriának nem szabad rontania a kkv-k meghatározásának hatékonyságát, és ezt csak 
korlátozott számú területen kellene alkalmazni, például a K+F vagy nemzetközivé válási 
tevékenységekhez kapcsolódó finanszírozáshoz való hozzáférésben;

További intézkedések

25. kiemeli, hogy az egységes piacnak döntő szerepe van abban, hogy a kkv-k számára lehető 
legkedvezőbb környezet alakuljon ki; sajnálja, hogy ez sok területen még mindig nem 
létezik, különösen ami a digitális dimenzióját illeti; felhívja a Bizottságot, hogy 
szorgalmazza a digitális egységes piac megvalósítását 2015-re, kényszerítse rá a 
tagállamokat a meglévő jogszabályok alkalmazására és tegyen új javaslatokat, ahol még 
hiányzik a belső piaci jogszabály;

26. szorgalmazza, hogy a Bizottság Főtitkársága a vállalkozói szövetségekkel és más 
érdekeltekkel együttműködve hozzon létre a biztosi testületen belül egy évente odaítélhető 
díjat, amellyel azt a tagot jutalmaznák, aki a leghatékonyabban és legsikeresebben 
alkalmazta a „gondolkozz először kicsiben” elvet;

3. Az ipari és kkv-versenyképesség megerősítése

27. üdvözli az európai ipar versenyképességének megerősítéséről szóló bizottsági 
közleményt; sajnálja, hogy sem a versenyképesség igazolásáról, sem az ipart érintő 
jogszabályok utólagos értékeléséről nem tettek említést; felhívja a Bizottságot, hogy 
rendszeresen számoljon be az e téren elért előrehaladásról;
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28. örül annak, hogy a Bizottság a különféle stratégiáiban és közleményeiben elismerte, hogy 
milyen fontos a feldolgozóipar az EU fenntartható növekedése és foglalkoztatása 
szempontjából; ismételten jelzi, hogy integrált, a szociális piacgazdaság elvein alapuló 
iparpolitikára van szükség;

29. úgy véli, hogy csak a vállalkozás és a kkv-k növekedése teremtheti meg a válságból 
kivezető utat; hangsúlyozza, hogy fontos foglalkozni a fiatalok, nők és migránsok 
vállalkozási potenciáljával;

30. szorgalmazza, hogy a tagállamok hajtsanak végre ambiciózus, ösztönzőkön alapuló 
programokat a vállalkozások támogatására; kéri, hogy az ilyen programokban 
szerepeljenek a finanszírozáshoz való hozzájutást javító intézkedések, enyhítsék az 
adminisztratív követelményeket és az iskolai tantervben szerepeljen több vállalkozási 
ismeret; 

31. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki útitervet a versenyképes kkv-adóztatáshoz, arra 
ösztönözve a tagállamokat, hogy adózási rendszerüket úgy alakítsák át, hogy 
csökkenjenek a fiatal vállalkozások nem munkabér jellegű költségei, és az ilyen 
vállalkozások a nyereségükből nagyobb részt forgathassanak vissza a vállalkozásba; 
javasolja, hogy az útiterv a bevált gyakorlatokon alapuljon, és tartalmazzon kísérleti 
projekteket;

32. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fogadjanak el egyedi intézkedéseket a 
szociális vállalkozás ösztönzésére Európában, különösen az állami és 
magánfinanszírozáshoz való hozzáférés javításával és a szakképzett munkavállalók 
mobilitásának és elismerésének növelésével;

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



PR\897537HU.doc 9/12 PE486.147v01-00

HU

INDOKOLÁS

BEVEZETÉS

Az EU-ban hozzávetőlegesen 23 millió kis- és középvállalkozás működik, és ezek teszik ki a 
vállalkozások 99%-át.

A kkv-k együttesen körülbelül 75 millió embert foglalkoztatnak (ez az EU-n belül a 
munkahelyek 70%-át jelenti). 2002 és 2010 között az EU-ban az újonnan létrehozott 
munkahelyek 85%-a a kkv-któl származott. Ezek az adatok tükrözik, hogy a kkv-k milyen 
hatással vannak az uniós gazdaságra, és nyomatékosítják, hogy a politikusoknak lehetőséget 
kell keresniük az ágazatban rejlő dinamizmus kiaknázására, az EU társadalmának tágabb 
értelemben vett haszna érdekében. Az európai vállalkozásokban rejlő potenciál csak akkor fog 
fejlődni, és az EU akkor tér vissza a növekedés útjára, ha sikerül megerősítenie a kkv-k 
versenyképességét, és ezzel párhuzamosan a kkv-kra nehezedő adminisztratív terhek 
enyhítésére alkalmas intézkedéseket fogad el. 

Az iparnak kulcsfontosságú szerepe van az európai gazdaságban. Az Európai Unión belül a 
magánszektorban a feldolgozóipar adja a munkahelyek 25%-át és a magánfinanszírozású 
kutatás és fejlesztés 80%-át.

Az előadó szerint az e jelentés alapjául szolgáló bizottsági dokumentumok – azaz a kkv-k 
szabályozási terheinek minimálisra csökkentéséről szóló jelentés és a két bizottsági 
közlemény: a kkv-k nemzetközivé válásáról és az európai versenyképességről8 szóló –
pozitív, koherens lépést jelentenek a 2008-as gazdasági válságból való kilábalás felé. A saját 
kezdeményezésű jelentés három részből fog állni, mindegyik a fent említett bizottsági 
javaslatok egyikével foglalkozik. 

AZ IPARI ÉS KKV-VERSENYKÉPESSÉG MEGERŐSÍTÉSE

Abban nagyjából minden szereplő egyetért, hogy ha az EU ki akar lábalni a válságból, 
erősítenie kell az uniós cégek versenyképességét, a méretüktől függetlenül. Ehhez olyan 
környezetre van szükség, amely kedvez az új ötleteknek és az új vállalkozásoknak. Ez a fajta, 
a vállalkozásoknak kedvező környezet Európában azért sem jól fejlett, mert a tagállamok 
iparpolitikája nagymértékben különbözik egymástól. A helyzet azonban az, hogy a 
fenntartható növekedés eléréséhez és a gazdaság újraindításához – amint azt az Európa 2020 
stratégia előírja – alapvető szükség van koherens, összehangolt iparpolitikára a tagállamok 
részéről, valamint az uniós ipari rendszer mélyreható, strukturális változásaira. 

Az „Iparpolitika: A versenyképesség erősítése” című bizottsági közlemény egy új éves 
kezdeményezés, amely kifejezetten a tagállamok versenyképességét vizsgálja, és ötleteket ad 
arra, mit lehetne tenni az EU szintjén, célja pedig azoknak a területeknek a megkeresése, 
                                               
8 Közlemény: „Iparpolitika: A versenyképesség erősítése”
Közlemény: „Kisvállalkozás, nagyvilág – új partnerség, amelynek segítségével a kis- és középvállalkozások 
megragadhatják a globális lehetőségeket”
A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: „A kkv-k szabályozási terheinek minimálisra 
csökkentése. Az uniós szabályozás hozzáigazítása a mikrovállalkozások terheihez” 
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amelyekre szükség van az Európa 2020 stratégia céljai felé tett jelentős előrehaladáshoz. 
Ezeket a területeket a következőképpen határozza meg: (1) gazdasági szerkezetátalakítások; 
(2) ipari innovációkészség; (3) fenntarthatóság és erőforrás-hatékonyság; (4) üzleti környezet; 
(5) az egységes piac és (6) a kis- és középvállalkozások.

Az előadó üdvözli ezt a bizottsági közleményt, és elismeri, hogy a feldolgozóipar központi 
jelentőségét az EU fenntartható fejlődése és foglalkoztatása szempontjából megfelelően 
értékelik, például az EU 2020 stratégiában, valamint az integrált európai iparpolitikáról szóló 
közleményben. Az előadó egyetért a bizottsági közlemények általános szemléletével, de 
jobban örült volna, ha a bizottsági dokumentumban jobban kidolgozták volna a 
versenyképesség igazolásának koncepcióját és az ipart érintő jogszabályok utólagos 
értékelését. 

Az előadó véleménye szerint az EU-nak olyan programokba kellene befektetnie, amelyeknek 
arra kellene törekedni, hogy a foglakoztatás valós alternatívájaként foglalkozzanak az európai 
polgárok vállalkozási potenciáljával, különösen a fiatalok, a nők és a migránsok körében. Az 
embereket csak azzal lehet átsegíteni a kudarctól való félelmen és felbátorítani a saját 
vállalkozás indítására vagy bővítésére, ha az EU-n belül kiterjesztjük a vállalkozói kultúrát, és 
ad hoc programokkal és ösztönzőkkel, például a kkv-knak kedvező adórendszerekkel és 
költségvetési előnyökkel igyekszünk minél több embert bevonni a vállalkozás világába. 
Ennek természetes következménye lesz az új munkahelyek létrejötte, a nagyobb arányú 
innováció és az összes vállalkozás nagyobb fokú gazdasági növekedése, akár ipari, 
szolgáltatási vagy szociális irányultságú vállalkozásokról van szó. Ez az, amire Európának 
szüksége van.

KISVÁLLALKOZÁSOK, NAGYVILÁG

Az EU-ban működő kkv-k közül csak 25% folytat nemzetközi tevékenységet az egységes 
piacon, és mindössze 13%-nak van az EU-n kívüli nemzetközi tevékenysége. Mivel az EU-
nak új növekedési forrásokat kell találnia az uniós polgárok foglalkoztatásának és jólétének 
biztosításához, a kkv-kat a nemzetközivé válásra kell bátorítania. Az EU-n kívül, és 
különösen az újonnan feltörekvő országokban nagy lehetőség nyílik a jövőbeni gazdasági 
növekedésre, bár a helyi vállalkozásokhoz kötődő kis cégek nagy száma miatt nem szabad 
eltúlozni az európai kkv-ágazatban a nemzetközivé válásra kínálkozó, beteljesítetlen 
lehetőségeket. 

Annak, hogy a kkv-k közül sokan miért nem próbálnak meg az EU határain túl terjeszkedni, 
többek között az a számtalan sok akadály az oka, amelyekkel a kkv-k szembetalálják 
magukat, amikor megpróbálnak betörni a világpiacra. A bonyolult vámszabályok, a nem 
egyértelmű műszaki szabályozások és szabványok, a piaci információkhoz való hozzáférés 
hiánya, a potenciális vásárlók és a megfelelő partnerek megkeresésének nehézségei csak 
néhány példát jelentenek ezen akadályok közül. 

A kkv-k EU-n kívüli gazdasági tevékenységének ösztönzése és támogatása ezért fontos része 
az Unió átfogó versenyképességi stratégiájának, amint azt az Európa 2020 stratégia integrált 
iparpolitikáról, a felülvizsgált európai kisvállalkozói intézkedéscsomagról szóló kiemelt 
közleménye vázolja. A bizottsági közlemény célja egy új stratégia meghatározása, amely 
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hozzásegít a kkv-k EU-n kívüli piacokon való egyenlő részvételéhez szükséges feltételek 
megteremtéséhez. 

Az előadó egyetért a bizottsági közleményben meghatározott stratégia felépítésével és a 
közleményben előirányzott intézkedések többségével, de meggyőződése, hogy a Bizottságnak 
a jobb hatékonyság érdekében a nemzetközivé válás mindkét dimenziójával, a kivitellel és a 
behozatallal is foglalkoznia kellene, a bizottsági dokumentumban azonban ez a második 
dimenzió nem kap kellő hangsúlyt. 

Az előadó különösen pártolja az Enterprise Europe Network (EEN) alkalmazási körének és 
használatának kiterjesztését és a soknyelvű internetes portál elindítását, amelynek konkrét 
információkkal kellene szolgálnia a kiemelt piacokról, az igénybe vehető különféle támogató 
szolgáltatások részleteivel együtt. A fő szempontja azonban az, hogy biztosítani kell, hogy az 
uniós és országos szinten rendelkezésre álló eszközöket összehangolják, és ne legyenek 
átfedések. Ebben a konkrét pillanatban valójában az állami források felhasználásának 
racionalizálása a fontos.

Az előadó ezzel összefüggésben üdvözli azt a bizottsági javaslatot, hogy fel kellene 
térképezni a nagyszámú helyi, regionális, nemzeti és európai támogatási rendszert. 
Ugyanakkor úgy véli, hogy ez az eljárás csak akkor lesz eredményes, ha a meglévő 
támogatási rendszerek hatékonyságát is vizsgálja, és nemcsak azt elemzi, hogy melyek ezek a 
rendszerek. 

A stratégiának két fontos eleme a kkv-knak szóló tájékoztatás és a kkv-k közötti szinergiák, és 
ezeket tovább is kellene fejleszteni, ha az EU tényleg fel szeretné lendíteni az európai kkv-k 
világpiaci jelenlétét. Ezért támogatja azt a gondolatot, hogy kkv-k és más partnerek közötti 
meglévő együttműködést és partnerségeket meg kell erősíteni és új formákat kell létrehozni. 

Az előadó szeretné, ha a Bizottság tovább folytatná és erősítené az „Erasmus fiatal 
vállalkozóknak” programot és a hasonló programokat, illetve megvizsgálná egy olyan új 
program létrehozásának lehetőségét, amelynek segítségével a tehetséges vállalkozók 
tapasztalatokat szerezhetnének az EU-n kívüli kiválósági központokban. 

ADMINISZTRATÍV TERHEK

A Bizottság 2007-ben indította el az uniós jogszabályok egyszerűsítésének fontos folyamatát, 
azzal a céllal, hogy 2012-ig 25%-kal csökkentse a vállalkozások adminisztratív terheit.  Ez az 
eljárás nagyon sikeresnek bizonyult, hiszen a megcélzott terhek tényleges csökkentése 33%-
os lett, tehát jóval meghaladta a 25%-os célt.

2011-ben Barroso elnök javaslata nyomán – amelyet 2011. júniusban az Európai Tanács is 
üdvözölt – a Bizottság megkezdte az uniós jogalkotási vívmányok újabb átvizsgálását a 
„gondolkozz először kicsiben” elv érvényesítése és a kkv-k, különösen a mikrovállalkozások 
terheinek további csökkentése vagy megszüntetése érdekében. Az előadó ezzel 
összefüggésben egy ambiciózus új cél kitűzésére biztatja a Bizottságot.

Az előadó hangsúlyozza a „gondolkozz először kicsiben” elv fontosságát, és a kkv-k, 
különösen a mikrovállalkozások szabályozási terheinek minimálisra csökkentésére irányuló 
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konkrét intézkedések szükségességét. Ami a vállalkozások ez utóbbi kategóriáját illeti, 
javasolja egy külön dimenzió létrehozását számukra a kkv-teszt szerves részeként. Nem tartja 
megfelelőnek azt a módszert, hogy eleve általános mentességet kapjanak. Az előadó általában 
véve úgy gondolja, hogy a kkv-k meghatározásának folyamatban lévő értékeléséből származó 
eredmények nem vezethetnek a meghatározás nagymértékű módosításához (különösen a 
foglalkoztatási plafonokat tekintve). Az esetleges módosítások a rugalmasság növelésétől és 
az enyhítéstől visszatartó tényezők erősödéséhez vezethetnének. Ráadásul a kkv-teszt, amely 
alapjában véve jó ötlet, a valóságban nem bizonyult hatékonynak, mivel a Bizottság nem 
alkalmazza következetesen. Tovább ront ezen, hogy a nemzeti döntéshozatali rendszerébe 
csak néhány tagállam építette be. Az előadó ezért úgy gondolja, hogy 
minimumkövetelményeket kellene bevezetni a kkv-teszt nemzeti szintű szisztematikus 
alkalmazására vonatkozóan. 

KÖVETKEZTETÉS

A három bizottsági dokumentum fontos előrelépést jelent a koherensebb, összehangoltabb 
európai kkv-politika felé. Ezek a dokumentumok valójában azokkal a különféle problémákkal 
foglalkoznak, amelyek gátolják a kkv-kat a lehetőségeik teljes körű kihasználásában. A 
Bizottságnak joga van ahhoz, hogy ötleteket adjon a tagállamoknak, és európai koordinátori 
szerepet kellene vállalnia. Az előadó meg van győződve arról, hogy a Bizottság jövőre szóló 
lépései a helyes irányba mutatnak, ugyanakkor reméli, hogy az új stratégiák végrehajtása a 
lehető leggyorsabban fog történni. Az európai gazdaság fellendülése valójában túlságosan 
lassú, a kkv-knak pedig az EU részéről gyorsabb cselekvésre van szüksége.


