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B9-0003/2023

Az Európai Parlament állásfoglalása a helyi kereskedelem európai fővárosának 
létrehozásáról
(2022/2874(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 0699/2021. számú petícióra,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (3) bekezdésére, valamint 4. 
és 5. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 24., 153., 173. és 227. cikkére, 

– tekintettel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel a belső piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – 
versenyképességére, a növények, állatok, élelmiszerek és takarmányok területére, 
valamint az európai statisztikákra vonatkozó program (Egységes piac program) 
létrehozásáról, továbbá a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU és a 
652/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU) 
2021/690 európai parlamenti és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő 
program (COSME) (2014–2020) létrehozásáról és az 1639/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről szóló 2013. december 11-i 1287/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre3,

– tekintettel mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 
bizottsági ajánlásra (az értesítés a C(2003) 1422. számú dokumentummal történt)4, 

– tekintettel a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Gondolkozz előbb kicsiben!” – 
Európai „kisvállalkozói intézkedéscsomag” című, 2008. június 25-i bizottsági 
közleményre (COM(2008)0394),

– tekintettel a Covid19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló 
összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. április 17-i állásfoglalására5,

– tekintettel az egységes piacon a nem vám- és nem adóügyi jellegű akadályok 
felszámolásáról szóló, 2022. február 17-i állásfoglalására6,

1 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.
2 HL L 153., 2021.5.3., 1. o.
3 HL L 347., 2013.12.20., 33. o.
4 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.
5 HL C 316., 2021.8.6., 2. o.
6 HL C 342., 2022.9.6., 212. o. 
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– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Európa nagy pillanata: Helyreállítás 
és felkészülés – A jövő generációért” című bizottsági közleményre (COM(2020)0456),

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Kkv-stratégia a fenntartható és 
digitális Európáért” című bizottsági közleményre (COM(2020)0103),

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „A 21. század kihívásainak megfelelő 
európai kiskereskedelmi ágazat” című bizottsági közleményre (COM(2018)0219),

– tekintettel az Európai Bizottság Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai 
Főigazgatóságának „Területi ellátási korlátok az uniós kiskereskedelmi szektorban” 
című, 2020. júliusi tanulmányára,

– tekintettel eljárási szabályzata 227. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Petíciós Bizottság megkapta a helyi kereskedelem és kiskereskedelem európai 
fővárosának létrehozását javasló 0699/2021. számú petíciót; 

B. mivel a petíció benyújtójának javaslatai inspirációként szolgálhatnak a helyi 
kereskedelem és kiskereskedelem európai fővárosának kiválasztási eljárásához;

C. mivel a kiskereskedelem nagyon fontos ökoszisztéma az EU gazdaságán belül, amely az 
uniós hozzáadott érték 11,5%-át teszi ki, és közvetlenül több mint 29 millió embert 
foglalkoztat; mivel teljesítménye kulcsfontosságú a háztartások költségvetése és a 
beszállítók szempontjából, mivel a fogyasztók átlagosan költségvetésük 30%-át 
költötték vásárlásra;

D. mivel a kis- és középvállalkozások (kkv-k), köztük a családi vállalkozások, az európai 
gazdaság gerincét képezik; mivel a kkv-k az uniós vállalkozások 99%-át teszik ki, és 
mintegy 100 millió embert foglalkoztatnak7; 

E. mivel a kiskereskedelmi kkv-k alapvető fontosságúak a városi és vidéki helyi 
közösségek számára, a társadalmi szerkezet részét képezik, és közvetlenül 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a városközpontok olyan élettel teli terek legyenek, amelyek 
a polgárok otthonainak közelében gondoskodnak a szükségleteiket fedező 
szolgáltatásokról; mivel a kiskereskedelmi kkv-k elősegítik a vidéki területek 
elnéptelenedésének kezelését is; mivel a kiskereskedelmi kkv-k közvetlenül 
hozzájárulnak a jóléthez, az inkluzivitáshoz és a polgárok jóllétéhez, a helyi kulturális 
élethez és az uniós városok és nagyvárosok örökségéhez, valamint jelentős számú 
foglalkoztatási lehetőséget biztosítanak ezekben a közösségekben, ami javítja a 
fogyasztók tapasztalatait;

F. mivel másrészről a helyi kereskedelem hiánya hozzájárul a városi központok és 
körzetek társadalmi, gazdasági és fizikai állapotának romlásához, sőt a hanyatló 
biztonság ördögi köréhez vezet; mivel a kiskereskedelmi szolgáltatások hiánya 

7 https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes_hu.

https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes_hu
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elismerten a vidéki területek elnéptelenedésének egyik oka;

G. mivel a helyi kereskedelem lehetővé teszi, hogy a fogyasztóknak kínált szolgáltatások 
személyre szabottabbak és közvetlenebbek legyenek; 

H. mivel a Covid19-válság súlyosan érintette a kiskereskedelmi ökoszisztémát; mivel a 
kkv-kat nagy mértékben sújtotta a világgazdaságot ért példátlan megrázkódtatás, amikor 
az üzleteket bezárták vagy szigorú óvintézkedésekre kötelezték; mivel emellett az 
ágazatra a jelenlegi válság, többek között az ukrajnai konfliktus és a növekvő 
energiaköltségek miatt is nyomás nehezedett; mivel számos kkv – gyakran családi 
mikrovállalkozás – életképessége veszélyben van, és munkahelyek sorsa forog kockán; 

I. mivel a kkv-k sok esetben nagyon nehezen tudják megőrizni versenypozíciójukat, 
miközben zajlik a teljes kiskereskedelmi értéklánc nagyvállalatok által irányított 
globalizációja; mivel ennek járulékos következménye többek között a kereskedelmi 
kínálat és a városkép szabványosodása, a városközpontok kiürülése, az ökológiai 
lábnyom növekedése és a munkakörülményekre gyakorolt hatás; mivel a helyi 
kereskedelem erősítése segíthet e következmények kezelésében;

J. mivel az e-kereskedelem gyors fejlődése nyomán a kiskereskedelmi ágazat jelenleg 
drámai átalakuláson megy keresztül, míg az offline és online értékesítést ötvöző 
többcsatornás kiskereskedelem új lehetőségeket és kihívásokat teremt az ágazat 
számára;

K. mivel az euróövezet inflációja még mindig magas; mivel az energia- és üzemanyagárak 
jelenleg is az átlagos inflációt jelentősen meghaladó mértékben növekednek, rendkívül 
volatilisek, és továbbra is a kkv-k megszűnésének fő okai között szerepelnek; mivel 
ezek a tényezők különösen sebezhetővé teszik a kiskereskedelmi ágazatban működő 
kkv-kat és mikrovállalkozásokat;

L. mivel a kiskereskedőket gyakran hátrányosan érintik a nagy értékesítési platformok, 
amelyek alacsonyabb árakat kínálnak, mivel termelési költségeiket harmadik 
országokba helyezték át;

M. mivel az egyenlő és tisztességes kiskereskedelem Európai Unión belüli biztosítása 
érdekében elengedhetetlen a nagy kapacitású digitális hálózatok kiépítése az EU 
valamennyi régiójában; mivel az Európai Számvevőszék szerint még mindig komoly 
hiányosságok tapasztalhatók e hálózatok kiépítettsége terén az Unióban, ami 
elmélyítheti a digitális szakadékot, és veszélyeztetheti a gyéren lakott területeken 
található helyi üzletek fenntarthatóságát a nagyvárosokban találhatókhoz képest;

N. mivel „A 21. század kihívásainak megfelelő európai kiskereskedelmi ágazat” című 
bizottsági közlemény célja a kiskereskedelmi ágazat versenyképességének erősítése;

O. mivel a Bizottság által előterjesztett, a kiskereskedelem újjáélesztésére irányuló 
kezdeményezés (Revitalise Retail) támogatja a kiskereskedelmi kkv-k digitalizációját és 
korszerűsítését; mivel a kiskereskedők e változásokhoz való alkalmazkodóképességének 
támogatása az egyik legfontosabb lépés az uniós politikai döntéshozók számára;

P. mivel a Bizottság üdvözölte a petíció benyújtóinak a helyi kereskedelem és 
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kiskereskedelem európai fővárosának létrehozására irányuló javaslatát, és mérlegelni 
fogja az abban felvetett konkrét kérdések megoldásának lehetőségeit; mivel tekintettel a 
Bizottság által támogatott programok hatékonyságának kiemelt fontosságára, a 
Bizottság fontosnak tartja, hogy a program a figyelemfelkeltésen túlmenően közvetlenül 
hozzájáruljon a kiskereskedelmi kkv-k előtt álló kihívások megoldásához, és számukra 
pozitív hatást fejtsen ki; 

Q. mivel a javaslat erősítheti a városokban az ipar- és kkv-politika keretében jelenleg folyó 
munkát, különösen az „Intelligens városok kihívása” kezdeményezést, amely 21 ország 
136 városából álló aktív közösséget hoz létre az élvonalbeli technológiák hasznosítása, 
valamint a zöld és digitális átállás és a társadalmi reziliencia előmozdítása érdekében;

R. mivel egy életerős kiskereskedelmi közösség kiépítése nagyon hasznos lehet azok 
számára, akik korszerűsíteni és javítani kívánják versenyhelyzetüket; 

S. mivel az adminisztratív formalitásoknak való megfelelés – korlátozott pénzügyi és 
emberi erőforrásaik miatt – a nagyobb vállalatoknál súlyosabban érinti a kkv-kat;

T. mivel a kiskereskedelmi ágazat szabályozása elsősorban a tagállamok feladata; mivel a 
kiskereskedelmi ágazatot érintő akadályok értékelésének többek között a vállalkozások, 
a munkavállalók és a fogyasztók tapasztalatain és megfigyelésein kell alapulnia; mivel a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a meglévő szabályozások ne sújtsák aránytalan 
mértékben a kkv-kat és a mikrovállalkozásokat, és ne akadályozzák tevékenységeiket;

U. mivel a kiskereskedelem jelentős költségvetési befizetéseket teljesít, amelyek lehetővé 
teszik a valamennyi polgárt szolgáló közszolgáltatásokra fordított közkiadások 
fedezését;

V. mivel e javaslat célja a helyi kiskereskedelem előmozdítása, valamint gazdasági és 
társadalmi jelentőségének kollektív tudatosítása;

W. mivel a helyi kereskedelem gyakran a regionális vagy nemzeti beszállítókra 
támaszkodik beszerzési forrásként, ezáltal segítve termékeik szénlábnyomának 
csökkentését; mivel az Unió határain belüli termelés garantálja a minőségi normákat és 
a munkakörülményeket;

X. mivel az EU-ban a kiskereskedelmi kkv-k és a helyi kereskedelem támogatása alapvető 
fontosságú az EU gazdaságának fellendítése, valamint az ellátási láncok lerövidítése, 
dinamikusabbá és biztonságosabbá tétele szempontjából; 

Y. mivel a helyi kereskedelem előmozdítása hozzájárul a zöld átálláshoz a rövid ellátási 
láncból származó termékek kereskedelmi ágazatában; mivel az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemhez való hozzájárulás érdekében fel kell hívni a közvélemény figyelmét a 
helyi és a lakóhely-közeli kereskedelem fontosságára;

Z. mivel elő kell mozdítani és meg kell őrizni az Európai Unió városaiból, nagyvárosaiból 
és régióiból származó termékeket és szolgáltatásokat örökségük és az európai egységes 
piac megerősítése érdekében; mivel ha a Bizottság fellép a petícióban foglalt javaslat 
nyomán, képes lenne jobban nyomon követni és meghatározni az oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéseket annak érdekében, hogy népszerűsítse termékeinket a belső piacon és 
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világszerte, és megóvja azokat a hamisított termékek versenyétől;

AA. mivel az uniós szakpolitikák és jogszabályok többségét helyi és regionális szinten 
hajtják végre, és azok jelenleg szinte minden politikai, gazdasági és társadalmi területre 
kiterjednek;

AB. mivel az Eurostat adatai szerint az EU-ban a kiskereskedelem 2022 augusztusában 
1,3%-kal csökkent 2021 azonos időszakához képest8;

AC. mivel a Bizottság irányítása alatt már vannak olyan, a munkahelyteremtést és a helyi 
gazdasági tevékenységek fenntarthatóságát támogató programok – például az Európai 
Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) és az Erasmus+ 
programok –, amelyek támogathatják ezt a javaslatot;

1. felhívja a Bizottságot a helyi kereskedelem és kiskereskedelem európai fővárosának 
létrehozására irányuló javaslaton való munkára és annak kidolgozására, és arra, hogy 
terjesszen elő külön programot ebben a témában, továbbá biztosítsa, hogy a támogatási 
programok fogalmazzanak meg az erőforrásokra és a költségvetési vonzatokra 
vonatkozóan olyan konkrét javaslatokat, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a helyi 
kiskereskedelmi ágazat előtt álló kihívásokhoz; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő uniós fellépésre irányuló javaslatot a „Helyi 
kereskedelem és kiskereskedelem európai fővárosa” elnevezéssel, amelynek célja, hogy 
rávilágítson a helyi kiskereskedelem létfontosságú szerepére a társadalmi kohézió 
jelentős támogatásában, az európai városok, városok és régiók egyedülállóságának és 
sokszínűségének előmozdításában és védelmében, valamint a helyi vállalkozásoknak a 
tisztességtelen verseny által okozott kihívások leküzdésében; 

3. felhívja a Bizottságot, hogy minden évben állítson össze egy különböző érdekelt 
felekből, például kkv-k képviselőiből, helyi szakmai szövetségekből, civil 
szervezetekből, fiatal vállalkozókból, helyi képviselőkből, európai parlamenti 
képviselőkből és a Régiók Bizottsága tagjaiból álló választótestületet; kéri, hogy a 
választótestület határozza meg a támogathatósági és kiválasztási kritériumokat, amelyek 
között figyelembe lehet venni olyan tényezőket, mint a jó munkakörülmények, a 
környezetvédelem vagy a helyi termékek promóciója; úgy véli, hogy a kiválasztási 
folyamatnak a lakosok számától függetlenül nyitottnak kell lennie a városok és 
nagyvárosok számára egyaránt; előírja, hogy a vizsgabizottságnak jelentést kell 
benyújtania a Bizottságnak, a Parlamentnek és a Tanácsnak a fellépés célkitűzései és 
jellemzői alapján elbírált jelölésekről;

4. felhívja a Bizottságot, hogy minden évben az adott év valamely európai városa 
konferenciáknak, workshopoknak és kezdeményezéseknek adjon otthont többek között 
arról, hogy miként digitalizálható a kereskedelem, hogyan ösztönözhető a technológiai 
innováció a helyi kiskereskedelemben, hogyan lehet hozzájárulni a környezet 
védelméhez, hogyan növelhetők a város kulturális trendjei, illetve hogyan lehet 
optimalizálni a kommunikációt és a fogyasztókkal való együttműködést;

8 Eurostat euromutatók, 2022. szeptember 5.: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14698165/4-
05092022-AP-EN.pdf/e19fec60-f51a-dde7-51cb-0b8d0bd7f6fc

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14698165/4-05092022-AP-EN.pdf/e19fec60-f51a-dde7-51cb-0b8d0bd7f6fc
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14698165/4-05092022-AP-EN.pdf/e19fec60-f51a-dde7-51cb-0b8d0bd7f6fc
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5. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a Bizottság támogatást és tanácsadást nyújtson a 
tagállamoknak a méltányosabb, nyitottabb és integráltabb kiskereskedelmi piac 
létrehozására irányuló erőfeszítéseikhez, figyelembe véve a bevált gyakorlatokat és 
iránymutatásokat, amelyek segítenék a tagállamokat a kevésbé korlátozó intézkedések 
azonosításában annak biztosítása érdekében, hogy egyensúlyt teremtsenek a közpolitikai 
célkitűzések elérése és a kiskereskedők fejlődésének és növekedésének biztosítása 
között; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat különösen arra, hogy tegyenek lépéseket 
az ellátási láncok létrehozásának és/vagy megszilárdításának elősegítése érdekében; 

6. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak el intézkedéseket az üzleti modellek új életre 
keltésére, korszerűsítésére és kiigazítására a kiskereskedelmi ágazatban, beleértve a 
családi vállalkozásokat is, annak érdekében, hogy a hatóságok segítséget tudjanak 
nyújtani a kiskereskedőknek a technológiai és digitális változások átvételében és a 
korszerűsítésben, hogy megfeleljenek a jövő kihívásainak – például a környezetvédelem 
és az energiaellátás területén – különösen a Covid19-világjárványt és a vásárlási 
szokások jelentős változásait követően; 

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy nyújtsanak ösztönzőket olyan jól működő 
helyi stratégiák kidolgozásához, amelyek képesek olyan irányba terelni a helyi 
szakpolitikát, amely tényleges hatást gyakorol a kiskereskedők életére és munkájára, 
beleértve a kiskereskedelmi ágazat új technológiáival kapcsolatos képzés előmozdítását 
annak biztosítása érdekében, hogy minden kereskedő alkalmazkodni tudjon az online 
értékesítés új formáihoz;

8. hangsúlyozza, hogy a helyi kereskedelem jelentős hatást gyakorol a vidéki területekre, 
és hogy a közepes méretű városokban ez létfontosságú gazdasági hajtóerő az egész 
térség számára; hangsúlyozza, hogy az ilyen típusú kereskedelem fellendíti e térségek 
gazdaságát és foglalkoztatását, és szorosan kapcsolódik más ágazatokhoz, például az 
idegenforgalomhoz vagy a kultúrához, ahol a szinergiák és partnerségek gyakran 
fellendítik a térség városainak gazdasági fejlődését;

9. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy aktívan nyújtsanak támogatást és 
segítséget a kiskereskedők számára létrehozásuktól a mindennapi működésükig minden 
szakaszban, figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, valamint a kisvállalkozásokra és 
kiskereskedőkre nehezedő adminisztratív terhek csökkentésének szükségességét; kéri, 
hogy a kiskereskedők kapjanak támogatást a digitális átalakulásuk előtt álló akadályok 
és nehézségek leküzdésében;

10. felhívja a Bizottságot, hogy indítson kiskereskedelemmel foglalkozó célzott uniós 
kommunikációs kampányt egy „uniós helyi kereskedelem” márkán keresztül, amely az 
uniós helyi kereskedelem népszerűsítésére irányul, és ösztönzi a polgárok a 
kiskereskedelmi ágazatban való részvételét fogyasztóként és beszállítóként egyaránt; 
felhívja a Bizottságot, hogy indítson figyelemfelkeltő kampányokat a helyi 
kereskedelem fontosságáról és előnyeiről;

11. felhívja a Bizottságot, hogy teljes mértékben aknázza ki az Egységes piac programot a 
helyi vállalkozások, különösen a kkv-k támogatására versenyképességük és 
fenntarthatóságuk fokozása céljából, többek között a kiskereskedelmi ágazatban is, 
ezáltal megkönnyítve a piacra jutást, erősítve a forgalmazási hálózatokat, előmozdítva a 
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vállalkozói szellemet és a vállalkozói készségek elsajátítását, elősegítve az ipar 
korszerűsítését, valamint csökkentve annak környezeti és energialábnyomát; 

12. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ebben a különösen bonyolult időszakban 
biztosítsák az ágazat életképességét, és teremtsék meg az uniós kiskereskedelem 
fennmaradásához szükséges további forrásokat és támogatásokat; hangsúlyozza, hogy a 
jelenlegi ellátási válság és az áremelkedések súlyosabban érintik a kkv-kat;

13. felhívja a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
kiskereskedelmi támogatási projektek finanszírozása érdekében horizontális 
prioritásként vegyék fel a kiskereskedelmi ágazatot operatív programjaikba, város- és 
vidékfejlesztési politikáikba, intelligens szakosodási stratégiáikba és partnerségi 
megállapodásaikba a 2021–2027-es időszakra vonatkozóan; 

14. felhívja a Bizottságot, hogy a helyi kereskedelem előmozdítását nagyobb mértékben 
foglalja bele a kohéziós politika városi dimenziójának megerősítésére irányuló 
célkitűzésbe, mivel a helyi és regionális gazdaságok számára kulcsfontosságú ágazatról 
van szó;

15. ösztönzi a tagállamokat, hogy támogassák az olyan kiskereskedők számára nyújtott 
adóösztönzőket, akik úgy döntenek, hogy ritkán lakott területeken telepednek le annak 
érdekében, hogy ezen eszköz felhasználásával is fellépjenek az EU demográfiai 
kihívásaival szemben;

16. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy a helyi kereskedelem horizontális jellegére 
tekintettel vegye számba a különböző főigazgatóságok közötti lehetséges szinergiákat 
az olyan területeken, mint a turizmus. a közlekedés, a kultúra, a regionális fejlesztés, a 
várospolitika, a foglalkoztatás és az éghajlat; 

17. felhívja a Bizottságot, hogy működjön együtt az Európai Innovációs Tanáccsal és az 
EASME-vel a helyi kereskedelem és kiskereskedelem európai fővárosának létrehozása 
érdekében; 

18. felhívja a Bizottságot, hogy készítsen éves jelentést, amelyben értékeli az előző évi 
rendezvény eredményeit, amely tartalmaz egy, a rendezvény szervezői által készített, 
beszámolókkal ellátott elemzést, valamint egy bevált gyakorlatokat és a know-how-t 
tartalmazó, városról városra továbbítandó összeállítást; kéri, hogy ezt a jelentést 
terjesszék a Parlament, a Tanács és a Régiók Bizottsága elé; kéri, hogy a Bizottság 
vizsgálhassa felül ezt a kezdeményezést az általa a fellépés zökkenőmentes működése 
és különösen az Unió jövőbeli bővítése szempontjából szükségesnek ítélt javaslatok 
benyújtása révén; 

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


