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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. üdvözli az „Iparpolitika: a versenyképesség erősítése” című bizottsági közleményt 
(COM(2011)0642), valamint a versenyképességre gyakorolt hatás ellenőrzéséről szóló 
bizottsági munkadokumentumot;

2. rámutat arra, hogy a kis- és középvállalkozásokra (kkv-k) a gazdasági növekedés, 
valamint a társadalmi és területi kohézió erősítése révén elengedhetetlen szerep fog 
hárulni az EU 2020 stratégia célkitűzéseinek elérésére irányuló erőfeszítésekben; 
hangsúlyozza, hogy a gazdasági és pénzügyi válság drámai hatást gyakorolt számos kkv 
helyzetére és kilátásaira, ezért a finanszírozáshoz való jobb hozzáférés érdekében sürgős 
szükség van a nemzeti és uniós szintű szabályok egyszerűsítésére, főleg a 
tevékenységüket nemrégiben elkezdő vagy kiszolgáltatott csoportok, így fiatalok és nők 
által alapított, illetve őket alkalmazó kkv-k esetében; megállapítja, hogy a kohéziós 
politika különösen hatékonyan képes kezelni azon helyzeteket, amelyekben az államoknak 
a versenyképesség növelése érdekében kezelniük kell a technológiai változásokat;

3. támogatja az Európai Bizottság azon célkitűzését, hogy a versenyképesség hosszú távú 
növekedése érdekében előmozdítsa a fenntarthatóbb és kevésbé szénfüggő gazdaságba 
való átmenetet; hangsúlyozza a kohéziós politika hozzájárulását e terület céljainak 
eléréséhez;

4. támogatja az Európai Bizottság szándékát az úgynevezett szociális gazdaság 
fellendítésére, tekintettel annak jelentős szerepére az uniós gazdaságon belül; ezzel 
összefüggésben emlékeztet az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap hozzájárulására;

5. felszólítja az Európai Tanácsot, hogy a következő programozási időszakra is tartsa fenn a 
kohéziós politika költségvetését, mivel a strukturális és kohéziós alapok a növekedés és 
munkahelyteremtés, az európai gazdaság versenyképességének fokozása és a kkv-k 
támogatása szempontjából az EU leghatékonyabb eszközei közé tartoznak;

6. felhívja a tagállamokat, hogy ösztönözzék a különféle kkv-k fejlődését és 
versenyképességét, és ezek sajátos igényeire a testre szabott intézkedésekkel adjanak 
választ; hangsúlyozza, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós 
Alap hozzájárul a közlekedés, az energiaellátás, a környezeti infrastruktúra és a széles 
sávú infrastruktúra fejlesztéséhez és tökéletesítéséhez, ezáltal pedig elősegíti a kedvező 
üzleti környezet megteremtését, ösztönzi a beruházásokat és fokozza a versenyképességet; 
rámutat arra, hogy szükséges a vállalkozói kedv ösztönzése és a kkv-knak nyújtott 
támogatás emelése, elismerve vezető szerepüket a gazdasági versenyképesség 
növelésében;

7. úgy véli, hogy az európai kkv-k hosszú távú versenyképességéhez olyan megközelítésre 
van szükség, amelynek középpontjában a fenntartható és erőforrás-hatékony gazdaság áll, 
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és elismeri, hogy növelni kell a kutatás, a fejlesztés és az innováció számára nyújtott 
támogatást; aláhúzza, hogy a strukturális alapok fontos szerepet játszanak a technológiai, 
szervezeti és ipari innováció támogatásában; emlékeztet arra, hogy a Horizont 2020 
keretprogramnak és a kohéziós politikának ki kell egészítenie egymást a kkv-k 
versenyképességének serkentése és a kkv-k által az intelligens növekedéshez való 
hozzájárulás tekintetében;

8. hangsúlyozza a közvetlenül a kkv-kkal foglalkozó különböző európai, nemzeti, regionális 
és helyi politikák és eszközök közötti hatékonyabb koordináció és szinergia 
szükségességét; rámutat annak szükségességére, hogy a kkv-k támogatására szolgáló 
jelenlegi politikákat és pénzügyi eszközöket egységesebben kell kezelni, valamint ki kell 
egészíteniük egymást; hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell a széttöredezettséget, 
valamint az erőforrások európai, regionális és nemzeti szinten történő fokozottabb 
egyesítése és összehangolása érdekében meg kell erősíteni és elő kell mozdítani a kkv-k 
pénzügyi támogatási rendszereit; nyomatékosítja, hogy szintén versenyképesség-növelő 
hatása van annak, ha a beruházásokat és a kkv-knak nyújtott támogatásokat hozzáigazítják 
a regionális sokféleséghez; 

9. kéri az Európai Beruházási Bankkal és az Európai Beruházási Alappal folytatott párbeszéd 
intenzívebbé tételét, hogy ki lehessen használni a lehetőséget a mikrovállalkozások és a 
kis- és középvállalkozások finanszírozáshoz jutásának javítására és megkönnyítésére;  
felkéri az Európai Bizottságot, hogy az új területi együttműködési programokon belül 
biztosítson támogatást a tagállamok régiói közötti közös vállalkozások létrehozására;

10. aláhúzza, hogy a pénzügyi tervezési eszközök potenciálját tovább kell fejleszteni, hogy 
lehetővé tegyék a minőségi stratégiai projektek kidolgozását, illetve a magánszereplők, 
különösen a kkv-k és a magántőke európai projektekbe való bevonását; a pénzügyi 
tervezési eszközök túlzott összetettségük miatti jelenlegi rossz kihasználtsága nagyon 
sürgetővé teszi az irányításukról folyó vitát;

11. véleménye szerint a kkv-knak biztosított ERFA-finanszírozás célja az, hogy az Európai 
Unió valamennyi régiójában fokozza a versenyképességet, és ily módon, a kohéziós 
politika célkitűzéseinek megfelelően, elősegítse a gazdasági, társadalmi és területi 
fejlődést;

12. kéri, hogy a politikák tervezésekor különösen a kkv-k vonatkozásában vegyék figyelembe 
a regionális sajátosságokat, különös tekintettel a különleges geodemográfiai és területi 
jellegzetességekkel rendelkező régiókra és területekre, így a szigetekre, a hegyvidékekre, 
az alacsony népsűrűségű régiókra, valamint a mélyreható, jelentős hatású, egyedi 
szerkezeti változáson átment régiókra, ahol a földrajzi és strukturális feltételek, valamint a 
gazdasági válság súlyos hatásai komolyan visszavetették a versenyképességet és a 
foglalkoztatottságot; emlékeztet ezenkívül arra, hogy fontos támogatni e régiókban azokat 
a közös fellépéseket, amelyeket a vállalkozói szellem fejlesztése érdekében a képzési 
központok és a vállalkozások kezdeményeztek;

13. felkéri a tagállamokat, hogy használják ki az elektronikus igazgatás nyújtotta előnyöket, 
vezessenek be e-kormányzati megoldásokat, és a finanszírozáshoz való hozzáférés 
elősegítése érdekében törekedjenek egyablakos kapcsolattartó pontok létrehozására, ahol a 
kkv-k tájékozódhatnak a támogatási lehetőségekről;
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14. hangsúlyozza, hogy a strukturális alapoknak a pénzügyi eszközök révén saját tőke, 
garanciák és kedvező hitelek formájában továbbra is finanszírozást kell biztosítaniuk a 
kkv-k számára, és hangsúlyozza, hogy különösen nemzeti szinten egyszerűsíteni kell a 
bonyolult adminisztratív eljárásokat, valamint el kell kerülni az irányító hatóságok és a 
közvetítő szervezetek által alkalmazott rendelkezések közötti jelentős különbségeket;

15. hangsúlyozza, hogy a strukturális alapok – különösen az ERFA – fontos eszköznek
tekinthetők az innovatív kkv-k versenyképességének, valamint különösen nemzetközivé 
válásuk előmozdításában, és hangsúlyozza, hogy a támogathatóságra való jogosultságot 
ennek megfelelően lehetőség szerint széles körben kell meghatározni; felhívja a régiókat, 
hogy használják ki azon lehetőségeket, amelyeket a rendelkezések operatív programjaik 
támogatására nyújtanak számukra;

16. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az új munkahelyek teremtéséhez pénzügyi 
ösztönzőket nyújtsanak a kkv-k számára;

17. rámutat arra, hogy a kkv-k támogatása tekintetében a kohéziós politika hatékony 
alkalmazása nagymértékben függ a megközelítéstől, és így döntő fontosságú a helyi és 
regionális hatóságok bevonása a következő tervezési időszakra szóló operatív programok 
kialakításába és megvalósításába;

18. kéri, hogy a Bizottság mindenekelőtt tegye egyértelművé azokat az állami támogatási 
rendszereket, különösen a kkv-k tekintetében, amelyekre együttműködési programok 
keretében kerül sor;

19. felszólítja a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat, hogy szükség esetén 
hajtsanak végre hatásvizsgálati politikákat az adminisztratív terhek felmérésére, valamint 
kkv-teszteket, és a szakpolitikák általános hatékonyságának garantálása és a kkv-kat sújtó 
kedvezőtlen hatások elkerülése érdekében szigorúan hajtsák végre a kereskedelmi 
ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2011. február 16-i 
2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet; hangsúlyozza, hogy a nemzeti és 
regionális közigazgatás kapacitásaira és a meglévő eljárásokkal kapcsolatos ismereteikre 
való alapozás érdekében biztosítani kell a pénzügyi támogatásba és a képzésbe történő 
nagyobb befektetést;

20. rámutat arra, hogy az európai területi együttműködési programok támogatják a különböző 
európai régiók szervezetei közötti hálózatépítést és a tudás és know-how cseréjét célzó 
tevékenységeket, és az új üzleti lehetőségek létrehozásának hatékony eszközei lehetnek;

21. felhívja a Bizottságot, hogy – hacsak egy ilyen változtatás nem lenne előnyös a kkv-k 
szempontjából – hagyja érintetlenül a kkv-k fogalommeghatározását, olyan kiigazítások 
kivételével, amelyek az infláció és egyéb változó gazdasági tényezők elszámolásához 
vagy a gazdasági növekedést gátló lehetséges akadályok leküzdését célzó átmeneti 
rendelkezések bevezetéséhez szükségesek;

22. úgy véli, hogy a strukturális alapok, és különösen az ESZA, jelentős szerepet játszanak a 
tudás és a készségek elsajátításának, a hálózatépítésnek és a bevált gyakorlatok cseréjének 
a támogatásában; úgy gondolja, hogy a humántőkébe és az együttműködési projektekbe 
irányuló befektetések nagyban hozzájárulnak az európai kkv-k versenyképességének 
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növeléséhez;

23. hangsúlyozza a kkv-kat célzó tanácsadási szolgáltatásoknak a kkv-kban rejlő potenciál és 
innovációs kapacitás teljes kiaknázásával kapcsolatos, bizonyított jelentőségét, nem 
utolsósorban a belső és a harmadik országbeli piacokra jutás területén, és támogatja az 
Enterprise Europe Network (EEN) rendszerét;

24. úgy véli azonban, hogy még több erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy a kkv-k 
értesüljenek ennek a tanácsadási szolgáltatásnak a létezéséről;

25. úgy véli, hogy az EEN szolgáltatásainak a kkv-k tényleges elvárásaihoz és igényeihez kell 
igazodniuk és ezért úgy véli, hogy a kisvállalkozói szövetségeket még fokozottabban be 
kell vonni ennek a hálózatnak az irányításába;

26. felhívja a Bizottságot, hogy a kettős struktúrák elkerülése érdekében csak a tagállamokban 
már meglévő tanácsadási szolgáltatások áttekintését és forrásainak felmérését, valamint 
hatékonyságuk megfelelő elemzését követően, továbbá az új struktúrák létrehozása 
szükségességének igazolását követően hozzanak létre új struktúrákat;

27. felhívja a figyelmet arra, hogy az ilyen jellegű új uniós tevékenységeknek igazoltan 
hozzáadott értéket kell képviselniük a már meglévő eszközök mellett; úgy véli, hogy ez a 
hozzáadott érték különösen ott fedezhető fel, ahol földrajzi vagy lényegi piaci 
hiányosságok (fehér területek) találhatók, vagy ahol az EU kereskedelempolitikai 
érdekeinek képviseletét, továbbá a piacra jutással kapcsolatos adatok valamely adatbázis 
keretében történő gyűjtését fokozni kell.
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