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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy házastársával 1988 óta vezet egy kisvállalkozást, amely 
műanyagáru előállításához gyárt fém sablonokat. Kifejti, hogy bár azelőtt Németország és 
Franciaország uralta ezt az iparágat, amikor Portugália1990-ben terjeszkedni kezdett a piacon, 
az említett két tagállam nehéz helyzetbe került, hiszen jelentős piaci részesedést veszítettek. A 
petíció benyújtója szerint a jelenlegi helyzet még sokkal súlyosabb, mivel az Európai Unió 
engedélyezi az ilyen jellegű, Kínában gyártott termékek behozatalát. Emiatt vállalkozása 
nagyon nehéz gazdasági helyzetbe került. Felteszi a kérdést, hogy az Európai Unió nem 
rendelkezik-e az övéhez hasonló kisvállalkozások megsegítésére irányuló támogatásokkal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. május 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. október 26.

A Bizottság elismeri a kkv-k által az európai gazdaságban betöltött döntő fontosságú szerepet, 
és nagyon jól tudja, hogy ezeket a vállalkozásokat a gazdasági és pénzügyi válság rendkívül 
súlyosan érintette. Közelmúltbéli becslések szerint 2008 és 2010 közötti megközelítőleg 
3,5 millió munkahely szűnt meg a kis- és középvállalkozásokban. 



PE475.815v01-00 2/3 CM\882151HU.doc

HU

Ezért a Bizottság saját politikáinak középpontjába állította a kkv-kat. Az „Európai 
kisvállalkozói intézkedéscsomag” c. közlemény 2011 februárjában elfogadott felülvizsgálata 
átfogó intézkedéseket határoz meg mind a tagállamok, mind pedig a Bizottság számára annak 
érdekében, hogy segítsék a kkv-k kilábalását a válságból. Ezek az intézkedések három kiemelt 
területre összpontosítanak, amelyeket a Bizottság határozott meg a tagállamokkal és az 
érdekelt kkv-kkal együtt: a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása, a 
szabályozási környezet egyszerűsítése (a „Gondolkozz előbb kicsiben” elv) és a kkv-k piacra 
jutásának javítása. A tagállamok megújították arra vonatkozó politikai 
kötelezettségvállalásukat, hogy végrehajtják a felülvizsgált kisvállalkozói 
intézkedéscsomagot, és ezt követően a májusi Versenyképességi Tanács keretében a kkv-k 
számára kedvező kezdeményezésekkel állnak elő.  
A Bizottság konkrét lépéseket tett a kkv-k finanszírozáshoz jutásának javítására, ami továbbra 
is nehéz.  Általában véve az európai kkv-k a más gazdaságokban működő hasonló 
vállalkozásoknál jobban függnek a bankkölcsönöktől. Ezért kulcsfontosságú, hogy a bankok 
visszanyerjék a likviditást biztosító és a reálgazdasági beruházásokat támogató általános 
szerepüket. Ugyanúgy fontos a részvénypiacok további támogatása és fejlesztése az induló 
vállalkozások és a kis innovatív vállalkozások számára. A piaci helyzet nyomon követése, 
valamint a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésének javítását célzó új megközelítések 
ösztönzése érdekében a Bizottság – Antonio Tajani alelnök úr kérésére – létrehozta a 
pénzügyi ágazat és az üzleti szervezetek képviselőit összefogó „Kkv finanszírozási fórumot”.

Az uniós finanszírozási programok általában nem a Bizottság által az egyéneknek vagy 
vállalkozásoknak kifizetett közvetlen támogatás formájában valósulnak meg. A támogatást 
rendszerint a helyi, regionális vagy nemzeti hatóságokon, illetve tekintélyes pénzügyi 
közvetítőkön – például bankokon vagy alkalmanként kockázati tőkével foglalkozó 
szervezeteken – keresztül juttatják el az érintettekhez.  

Franciaországban a kisvállalkozások számára a Socama, a Siagi, az Adie és Crédit Coopératif 
által biztosított garanciák és mikrohitelek állnak rendelkezésre, a versenyképességi és 
innovációs keretprogramból (CIP) származó finanszírozás támogatásával. További 
tájékoztatásért és a franciaországi elérhetőségekért keresse fel a következő weboldalt: 
http://www.access2finance.eu/en/France/cip/index.htm
A kohéziós politika fontos szerepet tölt be a reálgazdaságba vetett bizalom visszaállításában 
azáltal, hogy támogatja a termelési kapacitásba való befektetést és a kkv-k közép- és hosszú 
távú fenntarthatóságát. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) részben finanszírozza 
a Midi-Pyrénées régiót célzó, 2007–2013 közötti időszakra szóló regionális operatív 
programot.  A programnak az alábbi két prioritása van: 1) a versenyképességi pólusok 
kutatási eszközeinek megerősítése – összes befektetés: 250 millió EUR; 2) a vállalkozások 
versenyképességének fejlesztése – összes befektetés: 454 millió EUR. Mindkét prioritás a 
kkv-k versenyképességének megerősítését célozza.
Az Európai Szociális Alap a maga részéről a munkavállalók és a munkanélküliek 
továbbképzését és átképzését támogatja, és segíti a munkavállalókat és a vállalatokat a 
változáshoz és a szerkezetátalakításhoz való alkalmazkodásban, amennyiben tiszteletben 
tartják az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokat. A regionális és nemzeti szinten 
irányított operatív programokon keresztül is rendelkezésre áll támogatás. 

Ha a kkv-k olyan helyzetbe kerülnek, amikor az elbocsátások már nem elkerülhetők, az 
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érintett ország (ebben az esetben Franciaország) finanszírozás iránti kérelmet nyújthat be az 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaphoz (EGAA).  Az Alap segítséget nyújt a 
globalizáció hatásai (például az EU-ba beáramló jelentős mértékű behozatal) vagy a pénzügyi 
és gazdasági világválság miatt elbocsátott munkavállalók számára. Az EGAA1 akkor kaphat 
szerepet, ha egy kilenc hónapos időtartamban legalább 500 főt bocsátanak el azonos 
gazdasági ágazatban, illetve egy vagy két szomszédos NUTS II szintű régióban tevékenykedő 
vállalkozásokból. 
Következtetés

A Bizottság nem tud közvetlenül és ad hoc módon fellépni a petíció benyújtójának ügyében. 
Mindazonáltal helyi szinten támogatás nyújtható uniós programokon keresztül. 

A Bizottság azt tanácsolja a petíció benyújtójának, hogy az uniós programok keretében 
rendelkezésre álló támogatási lehetőségekkel kapcsolatos bővebb tájékoztatásért vegye fel a 
kapcsolatot az Enterprise Europe Network helyi irodájával: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches/FR/

                                               
1 Az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 406., 2006.12.30., 1. o.).


