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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a kkv-k zöld növekedési lehetőségeiről
(2014/2209(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutásának javításáról szóló 2013. február 
5-i állásfoglalására1,

– tekintettel a versenyképesség és a fenntarthatóság javítása érdekében Európa 
újraiparosításáról szóló, 2014. január 15-i állásfoglalására2,

– tekintettel a „»Gondolkozz előbb kicsiben!« – Európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag: »Small Business Act«” című bizottsági közleményre 
(COM(2008)0394),

– tekintettel „Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálata” című bizottsági 
közleményre (COM(2011)0078),

– tekintettel a kkv-król, az erőforrás-hatékonyságról és a zöld piacokról szóló 
Eurobarométer felmérésre (342. sz. Eurobarométer gyorsfelmérés), és az innovációk 
piaci hasznosítása terén a köztámogatás szerepéről szóló Eurobarométer felmérésre 
(394. sz. Eurobarométer gyorsfelmérés),

– tekintettel a Régiók Bizottságának az iparpolitikai csomagról szóló (a 2014. december 
3–4-i 109. plenáris ülésén elfogadott) véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A80000/2015),

A. mivel az uniós vállalkozások több mint 98%-a kkv, és e kkv-k adják az Unió 
munkahelyeinek 67%-át; mivel a kkv-k alkotják az Európai Unió gazdaságának 
gerincét, és a 28 tagállam hosszú távú gazdasági növekedésének és a fenntartható 
munkahely-teremtési lehetőségek fontos mozgatóerői; mivel tehát a kkv-k fontos 
szerepet játszanak az ipari ökoszisztémában, a közepes piaci tőkeértékű vállalatokkal és 
a multinacionális vállalatokkal együtt;

B. mivel jelenleg a környezeti áruk és szolgáltatások globális piacát évi 1000 milliárdra 
becsülik, és becslések szerint 2020-ra ez az összeg kétszeresére vagy akár 
háromszorosára fog növekedni, ami óriási lehetőségeket teremt az európai kkv-k és 
általában véve az európai gazdasági növekedés számára;

C. mivel az Európai Unió elkötelezte magát Európa újraiparosítása mellett és ennek 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0036.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0032.
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keretében tevékenyen előmozdítja és támogatja a fenntarthatóság, a versenyképesség és 
az innováció elvének érvényesülését;

D. mivel a kisvállalkozói intézkedéscsomag egyik alapelve a kkv-k abban való támogatása, 
hogy a környezeti kihívásokat – fenntartható működés mellett – gazdasági 
lehetőségekké alakítsák át, de mivel még nem történt jelentős szakpolitikai előrelépés és 
a kkv-k gyakran következetlen szakpolitikákkal szembesülnek vállalkozás elindításakor 
és környezeti előírások végrehajtásakor;

E. mivel mind a piac, mind a jogalkotás irányából egyre nagyobb nyomás nehezedik majd 
a kkv-kra a környezeti előírások betartása érdekében;

F. mivel a finanszírozáshoz jutás javítása érdekében tett közelmúltbéli erőfeszítések 
ellenére a kkv-k továbbra is nehezen jutnak finanszírozáshoz, és mivel az uniós 
programok még mindig nem járulnak hozzá jelentős mértékben a innovációhoz;

G. mivel a kisvállalkozások arányaiban nagyobb mértékben részesülnek az erőforrás-
hatékonyság javítását célzó intézkedésekből, mint a nagyobb vállalkozások, és a 
szakpolitikákban nagyobb figyelmet kell rájuk fordítani; mivel az erőforrás-hatékonyság 
javításából adódó lehetséges bruttó haszon a forgalom 10–17%-a, az adott ágazattól 
függően;

H. mivel az intézkedések fókuszában azok a csúcstechnológiát alkalmazó kis- és 
középvállalkozások állnak, amelyek közvetlenül valósítanak meg zöld innovációkat, 
ugyanakkor más vállalkozásokat is támogatni kell, amelyek meg kívánnak felelni a 
környezetvédelmi előírásoknak; mivel az ökoinnováció új vállalkozások alapja is lehet, 
mindazonáltal már meglévő vállalkozások fejlesztésére is szolgálhat a zöld gazdaság 
keretein belül;

I. mivel jóllehet a zöld növekedésnek nincs nemzetközileg elfogadott meghatározása, 
konszenzusos alapon a gazdasági növekedés és a környezeti fenntarthatóság 
kombinációjaként tekintenek rá;

Általános kérdések

1. megjegyzi, hogy a zöld növekedés fogalma és az abból adódó lehetőségek számos 
különböző ágazathoz kapcsolódnak, például a körkörös gazdasághoz vagy az 
energiahatékonysághoz, az erőforrás-hatékonysághoz, a hulladékgazdálkodáshoz, a 
bölcsőtől bölcsőig modellhez; felhívja a figyelmet az ezen ágazatokban rejlő jelentős 
gazdasági potenciálra;

2. hangsúlyozza, hogy a zöld növekedést szélesebb perspektívában kell szemlélni, és 
annak magában kell foglalnia az értéklánc egészében és a teljes vállalkozói 
ökoszisztémában tett erőfeszítéseket, így a feldolgozóipari szereplők által termékeik, 
termelési eljárásaik, üzleti gyakorlataik és szolgáltatásaik ökológiai lábnyomának 
csökkentésére tett intézkedéseket is;

3. rámutat, hogy gazdaságunknak egyre növekvő népességről kell gondoskodnia (2050-re 
9 milliárd emberről), miközben természeti erőforrásaink korlátozottak és ezért azokat 
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rendkívül hatékonyan kell felhasználni; ezen új kihívások tekintetében új innovatív 
megoldásokra hívja fel a figyelmet, mint például új termékekre, termelési eljárásokra, 
üzleti gyakorlatokra és szolgáltatásokra, valamint egy új támogató jogi keretre;

4. emlékezteti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a kkv-k Európa-szerte igen sokfélék, 
kezdve az igen hagyományos, családi vállalkozásoktól a gyorsan növekvő 
vállalkozásokig, csúcstechnológiás cégekig, mikrovállalkozásokig, szociális 
vállalkozásokig és induló vállalkozásokig, és ennek megfelelően eltérő 
megközelítéseket igényelnek;

5. úgy véli, hogy a gazdasági növekedés segítése érdekében az EU-nak gyökeresen meg 
kell változtatnia vállalkozói kultúráját, hogy többen indítsák el saját vállalkozásukat és 
több üzleti lehetőséget kutassanak fel, egyebek mellett a zöld növekedés terén, valamint 
a kudarc felvállalásával és kockázatvállalással; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
ezt a kérdést a szakpolitikai döntéshozatal középpontjába helyezzék; felszólítja a 
tagállamokat, hogy gondoskodjanak az üzleti kudarc következményeinek enyhítéséről, 
például módosítsák a csődtörvényeket, hogy lehetővé váljon az emberek számára új 
vállalkozást indítani nem sokkal a korábbi vállalkozásuk fizetésképtelenné válása után, 
különösen az új és innovatív ágazatokban;

Zöld kezdeményezések finanszírozása

6. rámutat, hogy a jelenlegi helyzetben, amelyet a kockázati tőke megfelelő forrásaihoz 
való nem megfelelő hozzáférés jellemez (különösen a korai szakaszokban), ami 
továbbra is az egyik legjelentősebb akadálya a növekedés-orientált vállalkozások 
létrehozásának és fejlesztésének, a kkv-k finanszírozáshoz jutásának javításáról szóló 
bizottsági cselekvési terv erős hangsúlyt helyez a kockázati tőkére mint a növekedés 
egyik lehetséges finanszírozási módjára; mindazonáltal hangsúlyozza, hogy ez a fajta 
finanszírozás csak kevés kkv számára megfelelő és a banki kölcsönök maradnak a 
finanszírozás legfőbb forrásai, továbbá minden alternatívát a magánszférának kell 
kidolgoznia; rámutat, hogy közelebbről meg kell vizsgálni az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap keretében meglévő potenciális finanszírozási lehetőségeket;

7. hangsúlyozza, hogy nincs egységesen alkalmazható finanszírozási mód, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy támogassa számos különböző egyedileg kialakított program, eszköz 
és kezdeményezés kidolgozását, különösen új üzleti modellekre vonatkozóan a zöld 
gazdaságban, a saját tőkétől (mint például informális kockázatitőke-befektetők, 
közösségi finanszírozás és alternatív kereskedési platformok), a kvázi-sajáttőkén 
(például mezzanine finanszírozás) és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon át 
(például alacsony értékű vállalati kötvények, garanciakeretek és platformok) bankok és 
a kkv-finanszírozásban részt vevő más szereplők (számviteli szakemberek, üzleti vagy 
kkv-szövetségek vagy kereskedelmi kamarák) közötti partnerségekig, azzal a céllal, 
hogy támogassák a vállalkozásokat az indulás, a növekedés és az átruházás 
szakaszában, figyelembe véve a méretüket, a forgalmukat és a finanszírozási igényüket; 
felszólítja a tagállamokat, hogy e finanszírozási modellek tekintetében biztosítsanak 
költségvetési ösztönzőket; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy felülvizsgálják a 
meglévő kkv-támogatási eszközöket a zöld növekedést elősegítő további lehetőségek 
beépítése érdekében;
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8. megjegyzi, hogy mivel számos zöld beruházási terv igen technikai jellegű, alapvető 
fontosságú, hogy felhívják a figyelmet a szabványosított kockázat/nyereség modellek, 
valamint annak jelentőségére, hogy új modelleket dolgozzanak ki az új kihívások és 
ágazatok tekintetében;

9. hangsúlyozza, hogy a vállalkozóknak, a kkv-knak, az üzleti szövetségeknek és a 
támogató szervezeteknek tájékozottabbnak kell lenniük a hatékonyabb technológiák és 
az olyan szerződéses szolgáltatásokkal kapcsolatos finanszírozási lehetőségek terén, 
mint például a tanácsadás, vagy az ökodizájn, az erőforrás-hatékonyság és a zöld 
vállalkozás terén biztosított coaching és képzés, valamint olyan zöld technológiák, 
termékek és szolgáltatások rendelkezésre állása tekintetében, amelyek hasznosnak 
bizonyulhatnak a vállalkozásuk számára;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy az európai beruházási terv 
végrehajtási szakaszában a kkv-k – különösen a zöld és az innovatív vállalkozások – az 
ezen javaslat keretében biztosított támogatás kiemelt kedvezményezettjei legyenek; 

Tudásmenedzsment

11. kiemeli az ágazatokon átívelő együttműködés aktív támogatásának fontosságát, amely 
innovációt és új növekedési lehetőségeket teremthet eszmecserék és innovatív 
koncepciók megosztása révén; üdvözli a Horizont 2020 keretében megvalósuló, a 
„Klaszterek által ösztönzött projektek az új ipari értéklánc számára” elnevezésű 
cselekvést, amelynek célja az, hogy segítsen felszabadítani a kkv-k innovációs 
potenciálját, ideértve az általuk kínált ökoinnovációs és erőforrás-hatékonysági 
megoldásokat; 

12. hangsúlyozza a tudástranszfer és a többoldalú – többek között határokon átnyúló, 
informális hálózatokon keresztül történő – tudásmegosztás fontosságát, különösen a 
kkv-k és a mikrovállalkozások számára, hogy növeljék a tudatosságot a meglévő és új 
innovatív technikák, legjobb gyakorlatok, a megfelelő finanszírozás megszerzésének 
módjai, lehetséges kormányzati támogatási rendszerek, valamint a legkevesebb 
adminisztrációt előíró, vonatkozó jogalkotási keretek tekintetében;

13. felhívja a figyelmet arra, hogy az ágazati szövetségek fontos szerepet töltenek be abban, 
hogy megfelelő tájékoztatást és tanácsadást nyújtanak a zöld technológiákkal, a 
finanszírozási lehetőségekkel és a vonatkozó eljárásokkal kapcsolatban; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy vállalják fel az ezzel a szereppel járó feladatokat 
ott, ahol e támogatás nem biztosított; 

Kutatás, fejlesztés és innováció

14. hangsúlyozza, hogy tovább kell fejleszteni a további technológiai fejlesztésekhez 
szükséges alapvető kutatás-fejlesztést; felhívja a figyelmet Európa újraiparosításának 
fontosságára, figyelembe véve a feldolgozóipar jelentőségét a K+F+I, és 
következésképpen az EU jövőbeni versenyelőnye számára;

15. felhívja a figyelmet a K+F eredmények európai vállalkozások általi piaci 
hasznosításának és felértékelésének fontosságára; felszólítja a Bizottságot és a 
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tagállamokat, hogy gondoskodjanak stabil szabályozási keretről és megfelelő 
finanszírozási rendszerekről a gazdasági kezdeményezések és a vállalkozás lehetővé 
tétele érdekében, valamint az új termékek, szolgáltatások és üzleti gyakorlatok piaci 
bevezetésének időbeni keretek közé szorítása érdekében, különösen a zöld gazdaság 
terén;

16. megjegyzi, hogy a 2014. májusi Innobarometer adatai szerint a vállalkozások 
mindössze 9%-a jelezte, hogy K+F+I tevékenységeik közfinanszírozásban részesültek 
2011. január óta; hangsúlyozza, hogy felhasználóbarát eljárásokat kell kidolgozni a 
különböző támogatási formák tekintetében;

A szabályozás, illetve a dereguláció mint a növekedés motorja

17. felszólítja a tagállamokat, hogy tartózkodjanak attól, hogy a túlszabályozással belső 
piaci akadályokat hoznak létre, továbbá biztosítsák az uniós jog nemzeti jogba való 
megfelelő átültetését; felkéri a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit a túlszabályozás 
kezelése terén egyes tagállamokkal szemben; hangsúlyozza, hogy a nemzeti 
szabályozóknak EU-szerte világos és egységes értelmezést kell alkalmazniuk, és azt, 
hogy nyílt közbeszerzési szabályokra van szükség, többek között a zöld közbeszerzés és 
az e-közbeszerzés terén, ami jelenleg komoly akadályt jelent a nemzetközi színtérre 
kilépni kívánó kkv-knak, ugyanakkor óriási lehetőség a tagállamok számára, hogy korai 
adaptálókká váljanak;

18. üdvözli a Bizottságnak a már túlhaladott és a túlságosan nagy terhet jelentő jogalkotási 
javaslatok visszavonására vonatkozó döntését; felszólítja a Bizottságot, hogy 
tartózkodjon az olyan jogalkotási javaslatoktól, amelyek szükségtelen igazgatási terhet 
jelentenének a vállalkozások és a kkv-k számára, továbbá folyamatosan vizsgálja felül a 
hatályos jogszabályokat a jelenleg fennálló igazgatási terhek csökkentése és ennek az új 
üzleti modellekben való alkalmazása érdekében; mindazonáltal hangsúlyozza, hogy az 
EU környezeti céljainak megvalósításához további ambiciózus intézkedésekre van 
szükség;

19. emlékeztet a technológiasemleges és innovációbarát jogszabályok fontosságára, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a piac tesztelje és értékelje a különböző új 
technológiákat; felszólítja a tagállamokat, hogy köztámogatási rendszereikben 
használjanak piaci alapú eszközöket, és tartózkodjanak piactorzító támogatások 
alkalmazásától; felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki közös iránymutatásokat a 
zöld beruházási projektekre vonatkozó nemzeti köztámogatási rendszerek tekintetében 
egy egységesebb intézkedéskészlet létrehozása érdekében;

20. megjegyzi, hogy a közfinanszírozást a kiforratlan és nem költséghatékony technológiák 
nagyarányú alkalmazásának erőltetése helyett már kiforrott technológiákhoz kell 
irányítani, amelyeket jelentősen alacsonyabb költséggel lehet piacra dobni;

21. megjegyzi, hogy a diszruptív iparágak és technológiák gyakran hibákat jeleznek a 
meglévő jogszabályi keretben; hangsúlyozza, hogy a hatályos jogszabályok folyamatos 
nyomon követésére és bizonyos innovatív technológiák esetében mentességi 
záradékokra van szükség annak biztosítása érdekében, hogy ez nem akadályozza az új 
technológiai fejlesztések piacra lépését;
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Egyéb támogató intézkedések 

22. meggyőződése, hogy a vállalkozói készségek fejlesztését, a piac, a gazdaság és a 
pénzügyi rendszer működésének, szerepének és együttműködésének megértését segítő 
programokat, valamint a környezettudatosságot be kell építeni az alapszintű oktatási 
rendszerekbe; meggyőződése, hogy egy jól előkészített üzleti terv jelenti az első lépést a 
finanszírozáshoz való jobb hozzáférésben és az életképességben; felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy a pénzügyi ismeretek oktatását haladéktalanul 
építsék be oktatási programjukba; támogatja ezen belül a vállalkozói kultúra 
népszerűsítésére, valamint az egységes piac és a versenyképesség fejlesztésére tervezett 
„Erasmus fiatal vállalkozóknak” programot;

23. fontosnak tartja, hogy foglalkozzanak a fenntarthatatlan fogyasztási minták kérdésével 
és elősegítsék a fogyasztói magatartás megváltozását; hangsúlyozza a megfelelő 
fogyasztói nevelés szükségességét és azt, hogy ösztönözni kell a környezetbarátabb 
fogyasztás megvalósítására irányuló intézkedéseket;

24. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy kutatási és technológiai intézetekkel és 
egyetemekkel való együttműködésekkel segítsék az induló vállalkozásokat és a spin-off 
vállalkozásokat;

25. meggyőződése, hogy a női vállalkozói szellem az EU fejlődésének és 
versenyképességének egy kiaknázatlan forrását jelenti, amelyet ösztönözni kell és meg 
kell erősíteni, valamint el kell hárítani azokat az összes akadályt, amelyekkel a nők 
szembesülnek a munkaerőpiacon;

26. felszólítja a Bizottságot, hogy tanulmányozza és azonosítsa az európai ipar azon 
ágazatait, ahol új klaszterek és csomópontok hozhatók létre;

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

A zöld növekedésben érintett ágazatok hatalmas gazdasági és ökológiai előnyöket kínálnak az 
uniós kkv-k számára, és becslések szerint ezek az előnyök jelentős mértékben növekednek 
majd az elkövetkező években. A kiindulási pont az, hogy ez a gazdasági növekedés együtt 
járhat a környezeti fenntarthatósággal. A kkv-k alkotják az európai gazdaság gerincét, és 
fontos hajtóerői a gazdasági növekedésének és a munkahelyteremtésnek. 

Fontos, hogy a szakpolitikai döntéshozók teljesen megértsék a zöld gazdaságban rejlő 
potenciált, ugyanakkor ismerjék azokat a nehézségeket, amelyekkel a kkv-k jelenleg 
szembesülnek, különös tekintettel termékeik, termelési eljárásaik, üzleti gyakorlataik és 
szolgáltatásaik „zöldebbé tétele” tekintetében. A Bizottság kkv-knak szóló zöld cselekvési 
terve indító kezdeményezés, amelynek célja az, hogy tovább ösztönözze a kkv-kat a zöld 
növekedés előnyeinek bővítésére.

E jelentés összeállítása során konzultációkat folytattunk az érintettekkel, amely alkalmakon 
számos kérdés felmerült. Egyrészről széles konszenzus alakult ki arról, hogy a zöld 
növekedésnek nagyon sokféle előnye van. Mindamellett számos vállalkozó, kkv és ipari 
szövetség több olyan komoly problémára is felhívta a figyelmet, amelyekkel jelenleg 
küzdenek. Ezek az alábbi címek alá sorolhatók be: finanszírozás; kutatás, fejlesztés és 
innováció; a megfelelő tudás megszerzése; és a hatályos szabályozási keret. 

Több érdekelt fél az európai polgárok körében általánosnak mondható kockázatkerülő 
magatartásra is rámutatott. A fiatalokkal már az oktatás korai szakaszaiban meg kell 
ismertetni a vállalkozás fogalmát és a kapcsolódó kérdéseket, például a különböző 
finanszírozási módokat. A sikerhez sokszor bukáson keresztül vezet az út, és abban is 
egyetértés volt, hogy a csődtörvények gyakran túlságosan szigorúak és a vállalkozás kudarca 
után nem teszik lehetővé a könnyű újrakezdést. 

Ami a kkv-k finanszírozását illeti, a legtöbb ehhez kapcsolódó probléma jól ismert és jól 
meghatározott. A hitelszerződés megtárgyalásakor az egyik fő nehézség a kkv-k és a 
hitelnyújtók közötti információs szakadék. Mindkét fél egyetért abban, hogy a jobb 
kommunikáció révén a hitelnyújtónak jobban meg kell értenie a kkv hitel iránti igényét, 
illetve a kkv-nak jobban meg kell értenie a különféle hitellehetőségeket. A kockázati tőkét, az 
informális kockázatitőke-befektetőket és a közösségi finanszírozást jobban előtérbe kell 
helyezni a szokásos banki hitelezés finanszírozási alternatíváiként. A finanszírozási igények –
a termékből, a vállalkozás méretéből, a technológiából, az innovációból stb. adódó –
sokfélesége miatt a Bizottságnak ezt figyelembe kell vennie a programok, eszközök és 
kezdeményezések kidolgozásakor. Az eszközök széles skálájára van szükség, különösen a 
zöld gazdaság esetében, ahol az új technológiák és üzleti modellek miatt még mindig sok a 
bizonytalanság a befektetések megtérülése tekintetében. 

A zöld növekedés lehetőségeinek fejlesztése kapcsán egy másik lényeges pont a 
tudásmegosztás és a tudásterjesztés szükségessége. A multinacionális cégekkel szemben a 
kkv-k gyakran nem rendelkeznek ugyanolyan hozzáféréssel a tudáshálózatokhoz, hogy 
mindig naprakész tudással rendelkezzenek az új technológiákról vagy hogy üzenetükkel 
megszólíthassák lehetséges ügyfeleiket vagy befektetőiket. Ezért ez a jelentés külön 
fejezetekben foglalkozik azzal, hogy a kkv-k miként profitálhatnak jobban abból a tudásból, 
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amely már rendelkezésre áll. Ehhez kapcsolódóan az ágazatokon átnyúló együttműködések, 
az informális hálózatok létrehozása, valamint az a felbecsülhetetlen szerep a legfontosabb, 
amelyet az ágazati szövetségek játszhatnak, és amelyet játszaniuk is kell ezen a téren. E 
mögött az érvelés az, hogy (és ez többször elhangzott az érdekeltekkel folytatott konzultáción) 
az ágazati szövetségek és informális hálózatok jelentik a legfőbb információforrást, legyen 
szó technológiákról, beszállítókról, kormányzati támogatási rendszerekről stb. Az olyan 
ágazatokban, ahol nincsenek ilyen platformok, a Bizottságnak és a tagállamoknak kell 
fellépniük és biztosítaniuk hasonló szolgáltatásokat. 

A zöld gazdaságban meglévő óriási potenciál csak akkor aknázható ki teljes mértékben, ha 
rendelkezésre áll a megfelelő keret a kutatáshoz, a fejlesztéshez és az innovációhoz. Jóllehet a 
különböző közfinanszírozási rendszerek bizonyos mértékig ösztönözhetik a a K+F+I-t, a 
legnagyobb ösztönző a nyitott, stabil és innovációbarát szabályozási és beruházási keret. 
Olyan keret, amely biztosítja, hogy rövid legyen az értékesítési idő, ne válasszanak győztest, 
hanem hagyják, hogy a piaci erők dolgozzanak, továbbá biztosítja, hogy ne zárjanak ki már a 
kezdetektől potenciális innovatív technológiákat vagy termékeket. 

Ez a jelentésnek azon fejezetében is megjelenik, amelynek témája a szabályozás – általában 
véve a növekedés, és különösen a zöld növekedés másik nagy akadálya. Számos kérdés került 
megvitatásra, mind az érdekeltekkel folytatott konzultációk során, mind pedig az Európai 
Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságának az innovatív induló vállalkozások és 
kkv-k támogatásáról tartott meghallgatásán, ugyanis rendkívül gyakran fordul elő, hogy a 
szigorú szabályok, jelentési kötelezettségek vagy kérelmezési eljárások túlzott terhet 
jelentenek. Pontosabban, a túlszabályozás és a különböző szabályozók általi eltérő 
értelmezések mind növelik a terhet, és akadályozzák a belső piac működését. Üdvözlendő a 
Bizottság arra vonatkozó döntése, hogy visszavon néhány olyan jogszabályt, amelyet 
túlságosan megterhelőnek tekintenek. Ez kihangsúlyozza azt az elképzelést, hogy a 
Bizottságnak és a tagállamoknak az új jogszabályok kidolgozásakor elsőként azt kell 
meghatározniuk, milyen problémát vagy a piac működésének milyen hibáját próbálják 
megoldani.

A támogatási rendszerek kapcsán az előadó felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
iránymutatásokat a különböző nemzeti rendszerek egyszerűsítése érdekében, egy egységesebb 
intézkedéskészlet létrehozásának céljával. A kormányok számára az legyen az egyik 
legfontosabb cél, miközben folytatják gazdaságunk zöldebbé tételét (közben figyelve a 
költségvetésre), hogy kiforrott technológiákat keressenek, amelyek költséghatékonyak. 
Tartózkodniuk kell attól, hogy költséges, új innovációk nagyarányú alkalmazását erőltessék. 
Ebben az esetben a kormányok inkább válasszák az ösztönző szerepét, amelynek keretében 
kis demonstrációs projekteket támogatnak, amelyek segítenek a technológiák 
továbbfejlesztésében. 

A jelentéstervezet azzal zárul, hogy felhívja a figyelmet több egyéb jelentős kihívásra – így 
például a női vállalkozói szellemben meglévő lehetőségekre, a fogyasztói tudatosságra, 
valamint általában véve a vállalkozást támogató intézkedésekre. 

Egyértelmű, hogy a zöld növekedés nagy lehetőségekkel bír, de ez a potenciál csak számos 
alapvető feltétel teljesülése esetén aknázható ki teljes mértékben. Ilyen feltétel például a 
vállalkozói gondolkodás erőteljesebb megjelenése, nyitott és innovációbarát szabályok 
kidolgozása, a finanszírozáshoz jutás diverzifikálása vagy a tudásmegosztás lehetőségeinek 
bővítése.


