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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a „gondolkozz először kicsiben” elv közösségi, nemzeti és helyi 
szintű alkalmazásához a belső piaci szabályok és a szolgáltatásokról szóló irányelv1 
következetes végrehajtására és a Bizottság és a tagállamok által végzett hatékony és 
egyedi nyomon követésre van szükség a lisszaboni stratégiáról szóló éves jelentések 
részeként, annak biztosítása érdekében, hogy e szabályokkal összhangban és a 
kisvállalkozások szükségleteinek megfelelően minden akadályt megszüntessenek, és 
horizontális vizsgálat elvégzésére szólít fel a kis- és középvállalkozásokra (KKV-k) 
vonatkozó feltételek tekintetében, a Bizottság által különféle üzleti ágazatokban végzett 
ágazati vizsgálatoknak megfelelően, hogy egész Európában megkönnyítsék a tisztességes 
és nyílt versenyt a kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára, szoros 
együttműködésben azok képviseleti szervezeteivel; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, 
hogy az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag iránymutatásokat vezet be, amelyek 
inkább gyakorlati viszonyítási alapokként szolgáló iránymutatások, nem pedig kötelező 
szabályok;

2. hangsúlyozza a KKV-k által Európa gazdasági és társadalmi szerkezetében játszott 
kulcsszerepet, illetve azt, hogy számukra elengedhetetlen, hogy részesüljenek a belső 
piac, a demográfiai és a technológiai változások, továbbá a környezeti kihívások és a 
globalizáció kínálta lehetőségekből, a lisszaboni stratégia célkitűzéseinek teljesítése 
érdekében; 

3. hangsúlyozza, hogy a jogalkotás egyszerűsítésére, a terhek csökkentésére, az 
adminisztrációs költségek megszüntetésére, új technológiák bevezetésére és a működés 
megkönnyítésére irányuló megfelelő politika ösztönzést adhat a KKV-k és a 
mikrovállalkozások hatékonyságának, valamint a belső piacon a tisztességesebb verseny 
előmozdításának; 

4. úgy hiszi, hogy a KKV-k és a mikrovállalkozások által a közigazgatás, a nyilvánosság és 
a piac számára nyújtandó információknak meg kell felelniük a közérdek és a szigorú 
értelemben vett arányosság kritériumainak; 

5. hangsúlyozza a vállalkozói kultúra és egy kedvező vállalkozói környezet 
előmozdításának szükségességét, figyelemmel a KKV-k teljes potenciáljának 
kiaknázására;

6. fokozott erőfeszítések megtételére szólít fel a kölcsönös elismerés végrehajtása terén, 
hogy megkönnyítsék a KKV-k határokon átnyúló tevékenységeit; úgy véli, hogy közös 
konszolidált adóalapra lenne szükség a társasági adózás tekintetében, felhív a HÉA 
tekintetében egy „egyablakos rendszer” létrehozására, hogy a vállalkozók a származási 

1  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról 
(HL L 376., 2006.12.27., 36. o.). 
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országukban tehessenek eleget kötelezettségeiknek;

7. úgy véli, hogy a KKV-kat és különösen a mikrovállalkozásokat oly módon kell adóztatni, 
hogy az adminisztrációs terhek a lehető legkisebbre csökkenjenek, ezzel elősegítve a 
tevékenység megindítását, valamint ösztönözve az innovációt és a befektetést teljes 
időtartamuk alatt;

8. úgy véli, hogy a KKV-k átruházását meg kell könnyíteni, különösen a tulajdonos 
nyugdíjba vonulása vagy betegsége esetén, valamint a hozzátartozókra vagy örökösökre 
való átruházás esetén;

9. felszólít, hogy a KKV-knak biztosítsanak jobb hozzáférést a közbeszerzéshez a 
pályázatok olyan megszervezése révén, hogy a kis vállalatoknak a lehető legszélesebb 
körben hasznát vegyék, és hogy ahol lehetséges, nyissák meg a szolgáltatásokat a 
közbeszerzéseknek megőrizve egyben az általános érdeket és a szubszidiaritás elvét;

10. hangsúlyozza a következők megvalósításának szükségességét a KKV-k közbeszerzésben 
való részvételének elősegítése érdekében:  releváns és arányos minősítési kritériumok egy 
adott pályázatban, a pályázat kisebb egységekre való felosztása, a pályázati 
információkhoz való hozzáférés a pályáztatási eljárás átláthatóságának növelése 
érdekében;

11. elismeri, hogy a késedelmes fizetések elterjedt gyakorlata – még az állami finanszírozású 
szervek részéről is – jelentős probléma a KKV-k számára, mivel ezeket súlyosan 
érinthetik a pénzforgalom ingadozásai; 

12. üdvözli a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről 
szóló, 2000. június 28-i 2000/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 folyamatban 
lévő felülvizsgálatát, és kitart amellett, hogy a KKV-k szempontjait vegyék teljes körűen 
figyelembe, és a késedelmes fizetések előfordulásának és az ezekkel való visszaélésnek a 
csökkentése lehetővé tenné a KKV-k számára a belső piac hatékonyabb kiaknázását;

13. hangsúlyozza az európai zártkörű társaság statútumának mint kiegészítő jogi formának a 
fontosságát;  amennyiben az olyan KKV-kra irányul, amelyek határon átnyúló 
tevékenységeket kívánnak folytatni, és amennyiben azzal nagyobb vállalkozások nem 
élhetnek vissza olyan módon, hogy a tagállamok olyan, a vállalatirányítási rendszer 
elősegítésére irányuló jogi rendelkezéseit veszélyeztetik és kerülik meg, amelyek 
figyelembe veszik valamennyi érintett érdekeit; 

14. felhív az innováció fokozottabb finanszírozására a versenyképességi és innovációs 
keretprogramon belül, valamint a KKV-k számára az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet útján történő ilyen finanszírozáshoz való jobb hozzáférés biztosítására;  felhívja 
emellett a Bizottságot, hogy a KKV-k jobb hozzáférése érdekében csökkentse jelentős 
mértékben a bürokráciát a 7. keretprogramon belül; 

15. sürgeti a tagállamokat, hogy biztosítsanak több regionális finanszírozást a kutatás és a 
fejlesztés terén, valamint hogy a KKV-kat fokozottabban vonják be az érintett 

1 HL L 200., 2000.8.8., 35. o.
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programokba; 

16. hangsúlyozza, hogy a dinamikus pénzügyi piacok alapvető fontosságúak a KKV-k 
finanszírozásához, és kiemeli, hogy az európai kockázatitőke-befektetési piacok 
megnyitására van szükség, a kockázati tőke, a közbenső finanszírozás és a mikrohitel 
hozzáférhetőségének javítása révén;  ezért úgy véli, hogy normális körülmények között a 
kkv-knek lehetőségük kell legyen arra, hogy az esélyeiket jobban értékelni és a 
szükségleteiket hatékonyabban fedezni képes tőkepiaci szereplőktől hitelekhez jussanak; 

17. megállapítja, hogy közösségi szinten nem került sor olyan elemzésre, amellyel mérhető 
lenne a különféle formájú közösségi finanszírozás által a KKV-kra gyakorolt hatás, 
valamint az említett finanszírozás jelentette előnyök; újólag megerősíti a Parlament 
felhívását a Bizottság felé, hogy az végezzen el minden szükséges vizsgálatot;  
alapvetőnek tartja a KKV-k ilyen fajta finanszírozáshoz való hozzáférésére irányadó 
szabályok és eljárások és az adott programok lehető legteljesebb mértékű egyszerűsítését;  
e célból felhívja a Bizottságot, hogy folytasson a KKV-k képviseleti szervezeteivel 
megbeszéléseket a felmerülő akadályok felszámolása érdekében; 

18. támogatja a Tanács és az Európai Beruházási Bank azon döntését, hogy számos reformot 
fogadnak el a KKV-k finanszírozására irányuló termékek körének az EBB-csoport által 
történő bővítése érdekében, valamint hogy az EBB banki partnerei számára jelentősen 
fejleszti globális kölcsöneit, úgy mennyiségi, mint minőségi értelemben;

19. felhívja a Bizottságot, hogy találja meg a kisvállalkozásoknak és a 
mikrovállalkozásoknak szánt közösségi finanszírozás közvetítő pénzügyi, banki vagy 
igazgatási szervek által történő felhasználása hatékonyabb nyomon követésének 
megfelelő módjait, továbbá biztosítsa, hogy az említett finanszírozás ésszerű időn belül 
eljut az említett vállalkozásokhoz;

20. véleménye szerint minden új jogszabályt – például a fizetések késedelmének elkerülése 
érdekében, vagy a szerzői jog, a társasági jog és a versenyjog terén (mint a versenyellenes 
magatartással kapcsolatos magánvádas eljárások során az adatszerzés megkönnyítése 
érdekében elfogadott szabályok vagy az állami támogatásokra vonatkozó általános 
csoportmentességi rendelettel1 kapcsolatos szabályok) – oly módon kell kialakítani, hogy 
az ne alkalmazzon megkülönböztetést a KKV-kkal szemben, hanem inkább támogassa 
azokat és szolgáltatásaik nyújtását a belső piacon;

21. úgy ítéli meg, hogy a bizottsági javaslatokból hiányzik az egyértelmű stratégia az önálló 
vállalkozók jogi státuszának és jogainak fejlesztése tekintetében, különösen olyan 
esetekben, amikor ezek helyzete megfelel a bérből élő alkalmazottakénak; felhívja a 
Bizottságot, hogy garantálja az önálló vállalkozók számára a szabványos díjak 
megállapításához, az önszervezéshez, továbbá a kollektív megállapodások megkötéséhez 
való jogot, amennyiben a másik fél erőfölényben lévő nagy megbízó, feltéve, hogy ez 
nem sérti a kevésbé domináns helyzetű potenciális ügyfeleket, és nem teremt torzulást a 
piacon;

1 A Bizottság 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelete a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a 
támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános 
csoportmentességi rendelet) (HL L 214., 2008.8.9., 3. o.).
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22. hangsúlyozza az olyan kereskedelmi tárgyalások fejlesztésének fontosságát, amelyek 
továbbcsökkentenék a kereskedelem szabályozási akadályait, mivel ezek aránytalan 
mértékben sújtják a KKV-kat;

23. álláspontja szerint a KKV-kra vonatkozó valamennyi jogszabálynak támogatnia kell azok 
növekedését, és nem teremthetnek mesterséges korlátokat azon képességükkel 
kapcsolatban, hogy vezető szerepet töltsenek be az európai gazdaság fejlődésében; 
hangsúlyozza e tekintetben, hogy figyelembe kell venni ezek sokféleségét, különösen 
ideértve a kézműves és a kisvállalkozások sokféleségét, amelyek az uniós gazdaság 98 
%-át jelentik, az ezek képviseleti szervezetei részéről biztosított támogatásra 
támaszkodva, és az ezek sajátos szükségleteinek megfelelő válaszokat biztosítva. kéri 
ezért, hogy a „KKV-tesztek” keretében alkalmazzanak olyan eljárásokat, mint a költség-
haszon elemzés vagy az érdekképviseleti szervekkel folytatott rendszeres konzultáció.

24. felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze a társasági jog és különösen a számviteli 
szabályok egyszerűsítését és harmonizálását a belső piacon belül a KKV-kra háruló 
adminisztratív terhek csökkentése, valamint minden érintett számára az átláthatóság 
növelése érdekében; sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa határozottan az olyan új 
technológiák, mint az XBRL használatát, ütemtervet benyújtva az XBRL-beszámoló 
bevezetésére az Európai Unióban, figyelemmel annak ésszerű időn belül való kötelezővé 
tételére, valamint e nyílt szabvány széles körű alkalmazásának népszerűsítésére és 
támogatására;

25. hangsúlyozza, hogy az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag (Small Business Act) 
célja az induló vállalkozások, valamint az önálló vállalkozók előtti akadályok mérséklése 
kell, hogy legyen, és egyúttal elő kell, hogy mozdítsa az új vállalkozások növekedését és 
kialakulását, valamint eszközöket és lehetőségeket kell biztosítania az innovatív 
eljárásokhoz és a versenyképességhez az európai ágazatokban;

26. hangsúlyozza, hogy a munkaigényes és helyi szinten nyújtott szolgáltatások tekintetében 
a csökkentett HÉA-mértékről szóló irányelv tervezett bevezetése nem eredményezheti a 
verseny torzulását és nem lehet félreérthető az érintett szolgáltatások tekintetében; 

27. felhívja az uniós tagállamok egyes közigazgatási szerveit, hogy koordinált alapon 
hozzanak létre egyablakos rendszert, amely segítséget nyújt és megosztja a bevált 
gyakorlatokat a KKV-k számára;

28. e célból felhív a közösségi jogszabályok olyan módon történő kidolgozására, hogy az 
megfeleljen a vállalkozások többsége igényeinek, és hogy ezt az elvet kötelező érvényű 
szabályként állapítsák meg, később meghatározandó formában, amellyel kapcsolatban a 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a „gondolkozz 
először kicsiben” elvét közösségi szinten megfelelően alkalmazzák; felhív arra, hogy az 
érintett köztes képviseleti szervek minden szinten közvetlenül részt vehessenek a 
jogalkotási folyamatban; sürgeti a tagállamokat, hogy ezt az elvet hajtsák végre nemzeti 
és regionális jogszabályaikban;

29. kéri a KKV-k együttműködéseinek (egyesületi csoportoknak) a figyelembevételét az 
európai kisvállalkozói intézkedéscsomagban, mivel e csoportok esetében bizonyítottan 
kevesebb a fizetésképtelenségi eljárás, mint az egyes vállalatoknál;
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30. helyteleníti a tagállamok „aranyozási” gyakorlatát, ami különösen káros a KKV-k 
tekintetében, és felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja ki, milyen további intézkedések 
tehetők annak megakadályozására, ideértve a polgárok közvetlen cselekvésére való 
jogának bevezetését is; felhív nyomon követési hatásvizsgálatokra, elemezve a döntések 
tagállami és helyi szintű tényleges végrehajtását;

31. felhív a KKV-k és képviselőik, valamint a hatóságok közötti párbeszédre, konzultációra 
és részvételre vonatkozó mechanizmusok strukturált alapon történő létrehozására;

32. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki éves jelentést a kis- és középvállalkozások 
vonatkozásában, amelyben rendszerszerűen ismerteti és észrevételezi az ágazatra 
vonatkozó főbb adatokat, a KKV-k helyzetének megismerése, alakulásuk nyomon 
követése és annak megállapítása céljából, hogy azok milyen mértékben tesznek eleget a 
számukra megállapított célkitűzéseknek;

33. felhívja a Bizottságot, hogy az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagban (Small 
Business Act) javasolt számos intézkedést egészítse ki indikatív ütemtervekkel, annak 
érdekében, hogy az elért eredményekről évente beszámolhassanak, és ezáltal biztosított 
legyen az előrehaladás megfelelő nyomon követése;
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