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B7-0000/2013

Az Európai Parlament állásfoglalása a vállalkozói szellem felélénkítésére irányuló 
„Vállalkozás 2020” cselekvési tervről
(2012/2532(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a vállalkozói szellem felélénkítésére irányuló „Vállalkozás 2020” cselekvési 
tervről a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett kérdésekre (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) 
bekezdésére,

I. Vállalkozói szellem és a vállalkozói ismeretek oktatása

1. emlékeztet arra, hogy a gazdasági és vállalkozói képességek és jártasságok 
kulcsfontosságú kompetenciák az egész életen át tartó tanulás szempontjából, és hogy a 
renyhe gazdasági növekedés, valamint a munkanélküliség magas aránya miatt –
mindenekelőtt a fiatalok körében – rövid és hosszú távú intézkedésekre van szükség a 
vállalkozói készség megerősítése érdekében;

2. elismeri a tagállamok hatáskörét a gazdasági képzések és vállalkozási ismeretek oktatása 
terén; úgy véli, hogy az uniós kezdeményezések hasznosan támogathatják és támogatni 
hivatottak a tagállamokat e hatáskörük gyakorlásában;

3. aggódik az önállóságot fontolgató uniós polgárok számának csökkenése miatt; úgy véli, 
hogy az Uniónak és a tagállamoknak konkrét célok mellett kellene elkötelezniük magukat 
annak érdekében, hogy a vállalkozás az alkalmazotti munkaviszonyhoz képest ismét 
vonzóbb alternatívát jelenthessen;

4. üdvözli a Bizottság által javasolt, a vállalkozási ismeretek oktatására irányuló 
intézkedéseket és kezdeményezéseket, és felszólítja a tagállamokat azok mielőbbi 
végrehajtására;

5. a kkv-követek hálózatát központi fórumnak tekinti, ahol lehetőség van a bevált 
gyakorlatok megosztására és a végrehajtás eredményeinek értékelésére;

6. üdvözli az ifjúsági garancia tervezett bevezetését, valamint az ehhez szükséges pénzügyi 
háttér megteremtésére irányuló szándékot; kiemeli a vállalkozások és a vállalkozási 
ismeretek oktatásának ösztönzésére irányuló tervezett intézkedések jelentőségét, mivel 
ezek a fenntartható foglalkoztatást célozzák, és elenyésző holtteherrel járnak;

7. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat az „Erasmus fiatal vállalkozóknak” program 
továbbvitelére, valamint – ahol szükséges – a nemzeti kapcsolattartó pontok számának 
növelésére; javasolja, hogy jobban támaszkodjanak az Enterprise Europe Network 
meglévő struktúráira; úgy véli, hogy évente 10 000 fő csereprogramban való részvételét 
kell megcélozni; 
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8. javasolja, hogy a tagállamok az olyan rövid távú intézkedésekre, mint például a 
vállalatalapításhoz nyújtott támogatás és tanácsadás, a globalizációs alapból kiegészítő 
eszközöket is igénybe vehessenek;

9. javasolja, hogy fonják szorosabbra a vállalkozások ösztönzésére irányuló, már meglévő és 
a jövőben megvalósuló eszközök közötti kapcsolatokat, például az Európai Szociális 
Alap, a globalizációs alap, az ifjúsági garancia és az „Erasmus fiatal vállalkozóknak” 
program között, a nemzeti és helyi szintű ösztönzés és a szinergiák megteremtése 
érdekében;

10. arra számít, hogy a következő Bizottság saját hatáskörén belül kulcsfontosságú témává 
emeli a vállalkozás és a vállalkozási ismeretek oktatásának ösztönzését, és életre hív egy 
olyan európai partnerséget, amelyben a tagállamok eredményei többek között a következő 
kritériumok alapján mérhetők:

a) a vállalkozási ismeretek oktatásának ösztönzésére a strukturális alapokból származó 
eszközökből lehívott összeg, 

b) az ifjúsági garancia keretében a vállalkozói tevékenységekben részt vevők száma,

c) a vállalkozást alapítani szándékozók száma,

11. felszólítja a tagállamokat, hogy vállaljanak kötelezettséget arra, hogy 2015-ig nemzeti 
stratégiákat fogadnak el a vállalkozói ismeretek oktatásának iskolai tananyagba (általános 
és középiskolai szint, szakoktatás és -képzés, felsőoktatás és felnőttoktatás) történő 
beépítésére vonatkozóan; kiemeli a gazdasági és vállalkozói képzés gyakorlatorientált és 
interaktív jellegének fontosságát;

12. javasolja, hogy 2018-ig hozzanak létre egy „Vállalkozáskultúra és vállalkozói ismeretek 
oktatása” elnevezésű saját tudományos és innovációs társulást (TIT) az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet keretében azzal a céllal, hogy innovatív megoldásokat 
dolgozzanak ki a vállalkozási ismeretek gyermekkortól kezdődő oktatására vonatkozóan, 
valamint alakítsanak ki olyan ösztönzőket, amelyek növelik a vállalkozási kedvet;

II. Vállalkozói környezet és keretfeltételek

13. üdvözli a Bizottság által javasolt, e területet érintő intézkedéseket, és emlékeztet az 
Európai Parlament 2012. október 23-i, „Kis- és középvállalkozások: versenyképesség és 
üzleti lehetőségek”, valamint a 2013. február 5-i, „A kkv-k finanszírozáshoz való 
hozzájutásának javítása” című állásfoglalásaiban foglalt vonatkozó határozatokra;

14. üdvözli a Bizottság azon törekvését, hogy kedvezőbb adózási feltételek érvényesüljenek a 
vállalkozások átadására vonatkozóan; szükségesnek tartja az innovatív finanszírozási 
formák, mint például a csoportos finanszírozás vagy az informális befektető típusú 
finanszírozás adózásának javítását; 

15. az igazgatási teher csökkentésére irányuló javasolt intézkedéseket a kisvállalkozói 
intézkedéscsomagban foglalt alapelvek kiegészítésének tekinti; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy az intézkedéscsomag nem említ olyan fontos kezdeményezéseket, mint például a 
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kkv-ellenőrzések nemzeti szintű végrehajtására irányuló intézkedések vagy az igazgatási 
terhek leépítésével foglalkozó magas szintű csoport jövőbeli munkája; felszólít arra, hogy 
a kkv-követek a tíz legfontosabb követő intézkedést a Bizottság szolgálatain belül 
hangolják össze;

16. kiemeli a szabadfoglalkozású tevékenységek fontosságát az európai vállalkozások 
szempontjából; üdvözli a Bizottság bejelentését, miszerint létrehoz egy munkacsoportot, 
amely a szabadfoglalkozású tevékenységek sajátosságait és szükségleteit kutatja; ösztönzi 
a szabadfoglalkozások európai chartájának kidolgozását;

17. felszólít a COSME program számára a többéves pénzügyi keretben megállapított 
előirányzatok drasztikus növelésére;  felszólít arra, hogy a többéves pénzügyi keretben 
biztosítsák a mikrofinanszírozási programok (például a Progress vagy a JASMINE) 
továbbvitelét; 

18. hangsúlyozza, hogy a rugalmas finanszírozási lehetőségek kialakítása rendkívül fontos 
szerepet játszik az új vállalkozások létrehozásában; kiemeli, hogy meg kell szüntetni a 
saját tőke és az idegen tőke hátrányos adójogi megkülönböztetését és a részesedést 
adómentessé kell tenni; 

III. A vállalkozók mint példaképek, meghatározott célcsoportok elérése

19. támogatja a vállalkozás európai napjának bevezetését, amelynek elsősorban a médiát 
kellene megcéloznia, és az Európai Unióban gazdasági vagy társadalmi téren megvalósult 
vállalkozói sikertörténeteket kellene felidéznie;

20. kiemeli a vállalkozó nőkben rejlő nagy lehetőségeket, és felszólítja a Bizottságot, hogy 
megbízható információkat terjesszen elő a meglévő jogszabályok megfelelőbb értékelése, 
illetve a vállalkozó nőket gátló esetleges akadályok hatékonyabb leküzdése érdekében;

21. hangsúlyozza, hogy a külföldi iskolai és szakmai végzettségek elismerésének hiánya 
komolyan akadályozza a bevándorlókat vállalkozások alapításában; felszólít ezért a 
szakmai minősítésekről szóló irányelv mihamarabbi egységesítésére;

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


