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JAVASLATOK

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

A. mivel a Bizottság 2003. május 6-i ajánlása (C(2003)1422) meghatározza a mikro-, kis- 
és középvállalkozások (kkv-k) fogalmát;

B. mivel az európai vállalkozások 99%-a kkv; mivel az EU GDP-jének 50%-át adják és 
mintegy 100 millió embert foglalkoztatnak1, ami a magánszektorban lévő összes 
munkahely kétharmadának felel meg, és így az európai gazdaság gerincét alkotják, és 
kulcsfontosságú szereplők a területek vonzerejének növelésében és a stratégiai ipari 
ökoszisztémák fejlesztésében;

C. mivel a kkv-k a munkahelyek kétharmadát biztosítják, képzési lehetőségeket teremtenek 
a különböző régiókban és szektorokban, többek között az alacsony képzettségű 
munkavállalók számára is, és támogatják a társadalmi jólétet, a távoli és vidéki 
térségekben is2;

D. mivel az európai kkv-k hatalmas beruházási hiánnyal küzdenek, amelynek becsült 
összege 20–35 milliárd euró, az EU-tól és a tagállamoktól kapott támogatás ellenére;

E. mivel a kkv-k óriási kihívásokkal szembesülnek a Covid19-válság miatt, és sokukat a 
csőd kockázata fenyegeti;

F. mivel a Bizottság a 2020. márciusban közzétett, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 
stratégiájában (COM(2020)0103) kötelezettségvállalásokat javasolt;

G. mivel a bonyolult adminisztratív és jogi eljárások jelentős akadályt állítanak a kkv-k elé 
a vállalkozásaik erőforrás-hatékonyságának javítása terén;

H. mivel a cégek több mint 70%-a arról számol be, hogy az EU-10-ben az új beruházások 
akadálya a tehetségekhez való hozzáférés hiánya3; mivel a képzett alkalmazottak és 
tapasztalt vezetők rendelkezésre állása az évek során a kkv-k által tapasztalt 
legsürgetőbb problémává vált az EU-ban4; mivel a szakképzett munkaerő hiánya 
különösen súlyos a digitalizáció és az új technológiák terén, mivel a munkaerő 35%-a 
alacsony szintű digitális készségekkel rendelkezik, illetve egyáltalán nem rendelkezik 
ilyen készségekkel;

1. hangsúlyozza a kkv-k, köztük a családi vállalkozások döntő hozzájárulását az 
innovációhoz, ezen belül a szociális innovációhoz, a munkahelyteremtéshez, a befogadó 
és reziliens munkaerőpiac kiépítéséhez – többek között a határrégiókban –, a 
beruházások fellendítéséhez, a versenyképességhez, a vállalkozó szellem 
megteremtéséhez és a fenntartható növekedéshez; rendkívül aggasztónak tartja a 

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf 
2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf 
3 https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018 
4 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462


PE653.907v02-00 4/13 AD\1213052HU.docx

HU

növekvő uniós munkanélküliségi rátákat és annak kockázatát, hogy a Covid19-válság 
következtében több millió ember – különösen a legveszélyeztetettebb társadalmi 
csoportokhoz tartozók – veszíti el munkahelyét, továbbá hogy a válság miatt a kkv-k 
óriási nehézségeket tapasztalnak; elismeri, hogy a kkv-k jelenleg súlyos likviditási 
problémákkal küzdenek; ezzel összefüggésben kiemeli, hogy sürgősen meg kell 
könnyíteni a finanszírozáshoz való hozzáférést és rövid, illetve hosszú távú 
intézkedéseket kell hozni a kkv-k fellendülésének támogatására; hangsúlyozza továbbá, 
hogy ennek fenntartható és célirányos finanszírozást kell biztosítania a jelenlegi 
beruházási hiány áthidalásához, valamint a kkv-k ellenálló képességének és innovációs 
képességének megerősítéséhez, valamint a digitálisabb és fenntarthatóbb, erőforrás-
hatékony, körforgásos és klímasemleges megoldások felé való elmozduláshoz, ezáltal 
elősegítve az európai digitális menetrend, az európai zöld megállapodás és a kapcsolódó 
méltányos átállás sikeres végrehajtását, megerősítve Európa stratégiai iparágait és 
szolgáltatásait, ösztönözve a gazdaságot, támogatva a foglalkoztatást és biztosítva, hogy 
senki ne maradjon az út szélén;

2. hangsúlyozza, hogy a kkv-k fontos szerepet játszanak a környezeti, társadalmi és 
gazdasági szempontból fenntartható növekedés biztosításában; 

3. úgy véli, hogy a körforgásos gazdaság kialakítása lehetőséget kínál a kkv-k számára 
munkahelyek és új piacok teremtése, valamint az üzleti hatékonyság javulása révén;

4. hangsúlyozza, hogy az uniós jogszabályoknak kkv-barát szabályoknak kell lenniük; 
felkéri a Bizottságot a „kkv-teszt” szigorú alkalmazására, amely segítene érvényesíteni 
a fontos „gondolkozz először kicsiben” elvet az uniós egységes piac teljes 
potenciáljának kiaknázása érdekében; támogatja a Bizottság tervét, hogy egy uniós kkv-
követet nevez ki a kkv-khoz kapcsolódó kérdések kezelése és a megoldások elősegítése 
céljából;

5. üdvözli, hogy a Bizottság kkv-stratégiája az egyszerűsítésre irányuló erőfeszítéseket az 
EU kkv-kkal kapcsolatos munkáját alátámasztó három pillér egyikének tekinti; úgy véli, 
hogy a bürokrácia csökkentése fontos előfeltétele annak, hogy a gazdaság képes legyen 
helyreállni, innovációkat bevezetni és átállni egyebek mellett az éghajlati szempontból 
intelligens termelésre, és egyben előfeltétele az uniós vállalatok versenyképességének 
is;

6. úgy véli, hogy az adminisztratív követelmények rendszeres értékelése révén a 
szükségtelen szabályozási terhek megszüntetése, valamint a kkv-k és a ténylegesen 
önfoglalkoztató vállalkozók finanszírozáshoz való hozzáférésére vonatkozó szabályok 
egyszerűsítése az új európai kkv-stratégia sarokkövét képezi, tekintettel a gyors 
gazdasági fellendülés és a fokozottabb munkahelyteremtés támogatásának 
szükségességére; rámutat arra, hogy a szabályozási környezet hatékonysága és 
stabilitása úgy biztosítható a legjobban, ha a szociális partnereket bevonják a 
döntéshozatali eljárásba;

7. hangsúlyozza, hogy a fenntartható és digitális átállás folyamatában lévő kkv-k kiemelt 
szakpolitikai figyelmet és kísérő intézkedéseket igényelnek; hangsúlyozza, hogy a 
Covid19-világjárvány felhívta a figyelmet a digitális megoldások – különösen a 
távmunka – fontosságára, mivel ezek a megoldások számos lehetőséget kínálnak: ide 
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tartozik például a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatási lehetőségeinek 
javítása, a mindennapi munkába járással összefüggő szén-dioxid-kibocsátás csökkenése, 
rugalmas munkaszervezési módok, a munka és a magánélet közötti jobb egyensúly, 
valamint lehetőségek a kkv-k termelékenységének, üzleti irányításának és ellenálló 
képességének számottevő javítására; ugyanakkor e megoldások aggályokat is felvetnek 
a magánélet, valamint a munkahelyi biztonság és egészségvédelem tekintetében; 
felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy olyan jogalkotási keretre, amely 
egyértelmű közös minimumszabályokat és feltételeket állapít meg az EU-n belüli 
távmunkára vonatkozóan azzal a céllal, hogy védje a munkavállalók egészségét és 
biztonságát, ugyanakkor támogassa az európai kkv-k termelékenységét és 
versenyképességét;

8. úgy véli továbbá, hogy egy egyértelmű ütemtervet tartalmazó, ambiciózus szakpolitikai 
menetrendre van szükség az egységes piac digitális szempontjainak harmonizálásához 
és az e-kormányzati megoldások előmozdításához; szorgalmazza az adminisztratív 
eljárások és formanyomtatványok harmonizálását és digitalizálását, ami hosszú távon 
segítséget nyújt a kkv-knak;

9. hangsúlyozza, hogy a következő többéves pénzügyi keretben szereplő, a kkv-k 
versenyképessége és fejlesztése szempontjából döntő fontosságú programok számára 
elegendő finanszírozást kell garantálni;

10. úgy véli, hogy az uniós gazdaságélénkítési eszközöket és a többéves pénzügyi keret 
vonatkozó programjait teljes mértékben ki kell használni a nemzeti rendszerek 
kiegészítésére, támogatva a kkv-kat, különösen a világjárvány által leginkább érintett 
ágazatokban és régiókban, köztük azokat a kkv-kat, amelyek a tagállamok közötti 
határlezárások által súlyosan érintett határrégiókban folytatják tevékenységüket, a 
munkahelyek, a jövedelem és a know-how megőrzése céljából és törekedve az EU 
stratégiai ipari autonómiájának, innovációjának és technológiai vezető szerepének 
biztosítására; emlékeztet továbbá arra, hogy ezeknek az eszközöknek hozzá kell 
járulniuk a fenntartható fejlődési célok eléréséhez, valamint a szociális jogok európai 
pillérében rögzített elvek és a Párizsi Megállapodás végrehajtásához;

11. felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa az európai kkv-stratégia, a körforgásos 
gazdaságra irányuló új cselekvési terv, az aktualizált európai készségfejlesztési program 
és az európai iparstratégia célkitűzései közötti kiegészítő jelleget; továbbá felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy jobban hangolják össze a kkv-knak szóló különféle 
finanszírozási eszközöket;

12. ezzel összefüggésben emlékeztet a kkv-knak és önfoglalkoztatóknak biztosított 
technikai segítségnyújtás fontosságára, különösen az európai alapok és programok 
végrehajtásának kezdeti szakaszában;

13. hangsúlyozza, hogy a kkv-stratégiának meg kell könnyítenie a kkv-k finanszírozáshoz 
jutását, még akkor is, ha nagyon kisméretű projektekről van szó, illetve megfelelő 
közösségi finanszírozási eszközök állnak rendelkezésre; ezzel összefüggésben felhívja a 
tagállamokat, hogy javítsák a kisebb összegű hitelekhez való hozzáférést;

14. hangsúlyozza, hogy a kkv-k számára hozzáférést kell biztosítani a közbeszerzési 
eljárásokhoz, mivel a közbeszerzés további lendületet fog adni a helyreállításnak; ezzel 



PE653.907v02-00 6/13 AD\1213052HU.docx

HU

összefüggésben hangsúlyozza, hogy fel kell lépni a tisztességtelen kiválasztási 
kritériumokkal szemben;

15. hangsúlyozza, hogy a kkv-kkal kapcsolatos intézkedéseknek központi helyet kell 
elfoglalniuk az EU szakpolitikáiban és kezdeményezéseiben – különösen azokban, 
amelyek a gazdaságélénkítéshez, illetve a digitális és zöld átálláshoz kapcsolódnak –, és 
együtt kell járniuk a vállalkozói készségek előmozdítását és a munkavállalók védelmét 
célzó intézkedésekkel; e tekintetben hangsúlyozza, hogy szavatolni kell a 
munkavállalókkal való egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartását, valamint 
tisztességes munka- és foglalkoztatási feltételeket mindenki – köztük az utazó 
munkavállalók – számára;

16. hangsúlyozza, hogy még inkább meg kell könnyíteni a kkv-k és az önfoglalkoztatók 
egységes piachoz való hozzáférését, és ösztönözni kell a munkaerő mobilitását; 
hangsúlyozza, hogy a tagállamok és régiók közötti jó koordinációnak döntő szerepe van 
annak biztosításában, hogy a határokon átnyúló tevékenységet folytató kkv-k és önálló 
vállalkozók, valamint a határ menti ingázók, az idénymunkások és a kiküldött 
munkavállalók védelemben részesüljenek; garanciákat kér arra vonatkozóan, hogy a 
vállalatok, az önálló vállalkozók és a munkavállalók egyértelmű és átlátható 
tájékoztatást kapnak az általuk betartandó szabályokról és az őket megillető jogokról, 
többek között egyablakos online portálokon keresztül;

17. úgy véli, hogy a szociális biztonsági rendszerek koordinációjára vonatkozó uniós 
szabályok javítása és végrehajtása alapvető fontosságú a munkaerő mobilitása és a 
munkavállalók – különösen a bizonytalan helyzetben lévők – védelme szempontjából; 
hangsúlyozza e tekintetben, hogy gyors és kiegyensúlyozott megállapodásra kell jutni a 
szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló 883/2004/EK és 987/2009/EK 
rendelet felülvizsgálatáról;

18. felszólítja a Bizottságot, hogy vezessen be egy európai társadalombiztosítási azonosító 
jelet, hogy jogbiztonságot teremtsen a munkavállalók számára, és elősegítse a 
vállalkozások, különösen a határokon átnyúló szolgáltatásokat nyújtó kkv-k munkáját, 
miközben hatékonyan ellenőrzi az alvállalkozói gyakorlatokat, és fellép a 
társadalombiztosítási visszaéléssel szemben; ezzel összefüggésben sürgeti a 
tagállamokat, hogy biztosítsák az uniós jog megfelelő végrehajtását és érvényesítését a 
munkavállalók szabad mozgásának és szociális védelmének, valamint a határokon 
átnyúló szolgáltatásnyújtásnak az elősegítése érdekében, biztosítva ezzel az egyenlő 
versenyfeltételeket az egységes piacon;

19. emlékeztet arra, hogy a munkavállalók szabad mozgása az egységes piac központi 
elemét képező alapvető szabadság; emlékeztet továbbá annak fontosságára, hogy 
Európa-szerte erősíteni kell a munkavállalói mobilitást; hangsúlyozza, hogy ugyan 
fontos intézkedéscsomagokat fogadtak el, hogy támogassák a vállalatokat a 
koronavírus-járványra való reagálásban, most külön hangsúlyt kell helyezni a válság 
hosszú távú hatásainak mérséklésére;

20. emlékeztet arra, hogy az egységes piacon minden munkavállalónak a lehető 
legmagasabb szintű védelmet kell élveznie a munkahelyi egészséget és biztonságot 
illetően, függetlenül az őket alkalmazó vállalkozás méretétől, a foglalkoztatás helyétől 
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vagy az annak alapjául szolgáló szerződéstől;

21. felszólít a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézkedések szisztematikus 
alkalmazására, és üdvözli az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi 
Ügynökség (EU-OSHA) iránymutatásait, valamint az (EU) 2020/739 bizottsági irányelv 
beterjesztése nyomán a Bizottság által a munkájuk során SARS-CoV-2-nek kitett 
munkavállalók egészségének és biztonságának védelme és a megelőzés tekintetében tett 
nyilatkozat5 8. pontját; úgy véli, hogy ezeket az iránymutatásokat – többek között az 
írásos utasításokat – tovább kell fejleszteni, és azokat az érintett érdekelt felekkel 
folytatott rendszeres konzultációkra kell alapozni annak érdekében, hogy összehangolt, 
aktuális és hatékony választ lehessen adni a jövőbeli, határokon átnyúló 
közegészségügyi veszélyekre;

22. arra bátorítja a tagállamokat, hogy hívják fel a figyelmet a munkahelyi biztonságra és 
egészségvédelemre, és hozzanak meg minden szükséges intézkedést a munkavállalók 
biztonságának és egészségvédelmének garantálása érdekében, többek között 
ellenőrzések révén is, ahol és amikor az szükséges; úgy véli, hogy az idénymunkásokat 
és határ menti ingázókat foglalkoztató kkv-k különleges védelmet érdemelnek;

23. hangsúlyozza, hogy szükséges biztosítani az egészségügyi protokollok hatékony és 
gyors bevezetését és a munkavállalók általi alkalmazását a különféle szakmai 
ágazatokban, különösen munkahelyi képzések révén;

24. várakozással tekint a Bizottságnak a 2021–2027 közötti időszakra szóló új munkahelyi 
biztonsági és egészségvédelmi stratégiára irányuló javaslatára, amely a halálos 
kimenetelű és súlyos munkahelyi sérülések és megbetegedések nullára csökkentését 
irányozza elő; felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a munkahelyi 
egészségvédelemről és biztonságról szóló irányelvet; 

25. elismeri, hogy a kkv-k sajátos helyzetben vannak a jogszabályban előírt 
egészségvédelmi és biztonsági intézkedések vállalati szintű végrehajtása terén; 
hangsúlyozza, hogy a figyelemfelhívásnak, a bevált gyakorlatok cseréjének, a 
konzultációnak, a felhasználóbarát iránymutatásoknak és az online platformoknak 
kiemelten fontos szerepe van abban, hogy segítsenek a kkv-knak a szabályozási 
követelmények teljesítésében; üdvözli az EU-OSHA online interaktív 
kockázatértékelési eszköze (OiRA) és más elektronikus eszközök bevezetését a 
tagállamokban, amelyek előmozdítják a követelményeknek való megfelelést és a 
megelőzés kultúráját, különösen a mikro- és kisvállalkozásoknál;

26. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy minden munkavállalónak joga legyen a 
tájékoztatáshoz, a konzultációhoz és a részvételhez, és ezt az elvet építse be a kkv-
stratégiába is; hangsúlyozza, hogy szükség van a munkavállalók és képviselőik vállalati 
szintű érdemi bevonására, többek között a dekarbonizációval és a digitalizációval 
kapcsolatos döntések tekintetében is; hangsúlyozza a hatékony szociális párbeszéd 
fontosságát és a szociális partnerek megerősítésének, a kollektív tárgyalások hatóköre 
kiterjesztésének, valamint a szakszervezetek és munkavállalói szövetségek nagyobb 
fokú elterjedését támogató intézkedések meghozatalának szükségességét az új kkv-

5 HL C 212., 2020.6.26., 8. o.
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stratégiával összefüggésben;

27. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy sürgősen nyújtsanak támogatást a 
vállalkozásoknak, különösen a kkv-knak a szükségtelen adminisztratív terhek 
csökkentése és a likviditáshoz jutásuk elősegítése révén; e tekintetben üdvözli a 
Bizottság által javasolt, szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő 
ideiglenes támogatást nyújtó európai eszközt (SURE); felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy alternatív finanszírozási lehetőségek, például 
hitelszövetkezetek és kockázatitőke-befektetők álljanak a kkv-k rendelkezésére; kéri, 
hogy a helyreállítási terv keretében hozzanak létre kapacitásépítési programokat, 
amelyek célja a kkv-k, különösen a mikrovállalkozásnak minősülő kkv-k segítése 
abban, hogy vállalkozásuk alkalmazkodni tudjon a Covid19 által sújtott piacokhoz;

28. üdvözli a Bizottság által a munkahelyek megőrzése terén a SURE eszközön keresztül 
biztosított pénzügyi könnyítést, és úgy véli, hogy az európai munkanélküliségi 
viszontbiztosítási rendszer egy további eszköz lehet a körforgásos, klímasemleges és 
digitális gazdaságra való méltányos átállás megvalósítására, és hozzájárulhat az európai 
gazdaság és különösen az európai kkv-k ellenálló képességéhez; várja a von der Leyen 
bizottsági elnök által e tekintetben bejelentett bizottsági javaslatot;

29. hangsúlyozza, hogy a kkv-kat és az induló innovatív vállalkozásokat célzó szakpolitikák 
nem adhatnak lehetőséget a vállalkozások számára a meglévő szabályok kijátszására, 
nem eredményezhetik a munkavállalók és a fogyasztók védelmének csökkenését, és 
nem növelhetik a vállalati csalásokkal, bűncselekményekkel és postafiókcégekkel 
kapcsolatos kockázatot; emlékeztet arra, hogy a Parlament ezzel kapcsolatban 
elutasította a Bizottság európai szolgáltatási e-kártyára vonatkozó ellentmondásos 
javaslatát;

30. hangsúlyozza, hogy a tisztességes verseny az egységes piac egyik alapelve; figyelmeztet 
arra, hogy a foglalkoztatás, a szociális biztonság és az adózási normák terén folyó 
negatív verseny, beleértve a mesterséges megállapodásokat is, éles ellentétben van a 
minőségen és a fenntartható fejlődésen alapuló tisztességes versennyel; hangsúlyozza, 
hogy a szociális dömping mindenekelőtt a munkavállalóknak, a fogyasztóknak és a 
jogkövető kkv-knak válik kárára;

31. kiemeli, hogy az egységes piacon a tisztességtelen verseny kárt okoz a jogkövető 
vállalkozásoknak, különösen a kkv-knak; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
hozzanak határozott intézkedéseket a tisztességtelen verseny – többek között a be nem 
jelentett munkavégzés – kezelése érdekében; hangsúlyozza továbbá, hogy foglalkozni 
kell a digitális gazdaságban tapasztalható tisztességtelen verseny kérdésével is;

32. úgy véli, hogy a kkv-kkal kapcsolatos adópolitikának támogatnia kell a fenntartható 
fejlődést és a jó minőségű munkahelyek létrehozását;

33. hangsúlyozza, hogy az olyan fejlett forradalmi technológiák, mint a blokklánc, a 
mesterséges intelligencia (MI), a felhőalapú és a nagy teljesítményű számítástechnika 
fellendíthetik a kkv-k versenyképességét; kiemeli, hogy fel kell hívni a figyelmet a 
mesterséges intelligencián alapuló megoldásokban rejlő nagyszerű lehetőségekre és az 
általuk jelentett kockázatokra; rámutat arra, hogy vizsgálni kell a mesterséges 
intelligencia által kiváltott társadalmi változásokat; felszólítja az EU-t, hogy támogassa 
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a digitális és zöld átállást az emberi ellenőrzés elvét garantáló mesterséges 
intelligenciákba, az egész életen át tartó tanulásba, valamint olyan át- és továbbképzési 
kezdeményezésekbe való beruházások révén, amelyek ösztönzik a digitális jártasságot 
és arra összpontosítanak, hogy a kkv-k megfelelő humán, szociális és fejlett digitális 
készségekre és képesítésekre tegyenek szert a fenntartható, klímasemleges gazdaságra 
való átállásból eredő jövőbeli foglalkozásokhoz és ágazatokhoz; hangsúlyozza, hogy 
korszerűsíteni kell a szakképzés és a képzés rendszerét, és át kell dolgozni a 
képesítéseket, különösen a digitális készségek terén; hangsúlyozza, hogy prioritásként 
kell kezelni a készségek/képesítések és a munkaerő-piaci igények közötti eltérések 
kezelését;

34. ezzel összefüggésben felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő, 
erősítsék meg és támogassák a tanulószerződéses gyakorlati képzést, elősegítendő a 
fiatalok tartós munkaerőpiaci beilleszkedését; hangsúlyozza, hogy a kkv-k egységes 
piacra való felkészítésében kiemelt szerepet játszik az üzleti ismereteket és készségeket 
erősítő vállalkozói oktatás és képzés; szorgalmazza, hogy e kihívások kezelése 
érdekében a lehető legjobban használják fel az Európai Szociális Alap Pluszt;

35. hangsúlyozza e tekintetben, hogy a határokon átnyúló munkaerőpiac jobb 
kihasználásával át lehet hidalni a strukturális munkaerőhiányt;

36. úgy ítéli meg, hogy egy kkv jó munka- és foglalkoztatási feltételeket kínáló, vonzó 
munkaadói imázsa fontos versenyelőny a képzett munkaerőhöz jutás szempontjából; 
hangsúlyozza a vállalati képzés és oktatás fontosságát;

37. hangsúlyozza, hogy a vállalkozói szellem az intelligens, fenntartható és inkluzív 
gazdasági növekedés és a versenyképesség fontos mozgatórugója és a társadalmi 
befogadás előmozdításának hatékony eszköze; felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy ösztönözzék és támogassák a vállalkozói szellem és a vállalkozói 
készségek fejlesztését, és segítsék elő új üzleti modellek kialakítását a kkv-k számára; 
továbbá felszólítja a tagállamokat, hogy használják fel a jövőbeli Európai Szociális 
Alap Pluszt és az Európai Regionális Fejlesztési Alap nyújtotta új beruházási 
lehetőségeket az intelligens szakosodáshoz, az ipari átalakuláshoz és a vállalkozói 
szellemhez szükséges készségek fejlesztése során;

38. hangsúlyozza a vállalkozói készségek előmozdításának fontosságát, többek között a nők 
és a fiatalok körében is; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ösztönözzék és 
aktívan támogassák a nők vállalkozói tevékenységét európai és nemzeti szinten, 
különösen a finanszírozáshoz vagy a képzéshez való hozzáférés megkönnyítése révén, 
valamint biztosítva a munka és a magánélet közötti megfelelőbb egyensúlyt, tekintve, 
hogy a nők a Covid19-válság által egyik leginkább sújtott csoport;

39. rámutat arra, hogy a nők továbbra is alulreprezentáltak a különféle szakmákban és 
vezetői szinteken6, és üdvözli a Bizottság azon kezdeményezéseit, amelyek külön 
hangsúlyt helyeznek a nők társadalmi szerepének megerősítésére és a nemek közötti 

6 OECD/Európai Unió (2019), The Missing Entrepreneurs 2019: Policies for inclusive entrepreneurship, OECD 
Publishing, Párizs, https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-
2019_3ed84801-en 

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
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egyensúly javítására az európai kkv-k ökoszisztémáján belül;

40. kéri a bérek terén az életkoron vagy nemen alapuló megkülönböztetés felszámolását és a 
tagállamok részéről annak biztosítását, hogy – a nemzeti joggal és gyakorlatokkal 
összhangban – minden munkavállaló jogosult legyen a tisztességes bérre, vagy kollektív 
szerződéseken, vagy pedig a jogszabályban meghatározott minimálbéren keresztül;

41. hangsúlyozza, hogy a kkv-knak is hozzá kell járulniuk a munkaerőpiacon a nemek 
közötti foglalkoztatási, bér- és nyugdíjszakadék megszüntetéséhez, egyebek mellett 
azáltal, hogy biztosítják vagy támogatják a gyermekgondozási létesítményeket, a 
gondozói szabadságot, a gondozók esetében a rugalmas munkaidőt, valamint 
garantálják az egyenlő munkáért járó egyenlő bért és a bérek átláthatóságát;

42. kiemeli a szociális és szolidaritásalapú gazdaság fontosságát, amely több mint 11 millió 
ember foglalkoztatását biztosítja7; továbbá rámutat arra, hogy a szociális vállalkozások 
és a szociális hatású beruházások lehetőséget jelentenek a fogyatékossággal élő 
személyek és más veszélyeztetett csoportok munkaerő-piaci integrációjának 
elősegítésére; hangsúlyozza, hogy támogatni kell a szociális és szolidaritásalapú 
vállalkozásokat a fejlődésüket segítő környezet megteremtése révén; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy ösztönözzék a szociális és szolidaritásalapú 
vállalkozások létrehozását és tevékenységét;

43. felhívja a Bizottságot, hogy ismerje el, támogassa és védje az inkluzív kkv-kat annak 
érdekében, hogy tartós munkahelyeket hozzanak létre a munkaerőpiacon jelen lévő, 
fogyatékossággal élő személyek számára; kiemeli, hogy a szociális vállalkozások és 
szervezetek lehetőséget jelentenek a fogyatékossággal élő személyek munkaerő-piaci 
integrációjának elősegítésére; hangsúlyozza továbbá annak fontosságát, hogy célzott 
támogatást nyújtsanak az Európai Szociális Alapból a szociális gazdaság számára; 
emlékeztet arra, hogy a veszélyeztetett csoportok által működtetett kkv-knak nehezebb 
finanszírozáshoz jutniuk, és célzott támogatásra van szükségük;

44. javasolja, hogy erősítsék meg a kkv-kra összpontosító, sikeresnek bizonyult 
kezdeményezések és a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét; javasolja továbbá 
az innovatív, áttörést jelentő technológiákat fejlesztő kkv-k közötti kapcsolattartásra 
szolgáló platformok kialakítását; üdvözli ezzel összefüggésben a Bizottság azon 
javaslatát, hogy programot indít „digitális önkéntesek” számára, amely lehetővé teszi, 
hogy képzett fiatalok és tapasztalt idősebbek megosszák digitális kompetenciáikat a 
hagyományos vállalkozásokkal; hangsúlyozza, hogy fontos erősíteni a kkv-k, a 
kutatóintézetek, az egyetemek és az oktatási szektor közötti együttműködést annak 
biztosítása érdekében, hogy a készségek megfeleljenek a munkaerő-piaci igényeknek;

45. a kkv-k innovációs potenciáljának előmozdítása érdekében kéri az európai szabadalom 
gyors megvalósítását;

46. úgy véli, hogy az új európai kkv-stratégia csak integrált stratégiai tervezés révén lehet 
sikeres, az európai szereplők, a regionális és helyi intézmények, az ipari klaszterek, a 
szociális partnerek, az egyetemek és a kutatócsoportok erőforrásainak egyesítésével; 
hangsúlyozza ezzel összefüggésben a támogatási struktúrák, például a kkv-hálózatok, az 

7 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en
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egyablakos ügyintézési rendszerek, a regionális fejlesztési ügynökségek, az innovációs 
klaszterek és az induló innovatív vállalkozások számára nyújtott tanácsadás fontosságát 
a helyi és regionális értékláncok létrehozása szempontjából;

47. azon a véleményen van, hogy a vállalati csődök megakadályozásának kulcsszerepe van 
a munkahelyek megőrzésében és a fenntartható gazdasági fellendülésben; úgy véli, 
hogy az EU-nak fejlesztenie kell és meg kell erősítenie a korai előrejelző 
mechanizmusokat, hogy azonosítani tudja a nehéz helyzetbe került vállalatokat, és 
segíthessen nekik a fizetésképtelenség elkerülésében; úgy véli, hogy az európai 
finanszírozást és programokat ennek megfelelően át kell csoportosítani;

48. emlékeztet arra, hogy a Covid19-válság a mikrovállalkozásokat és az 
önfoglalkoztatókat is jelentős mértékben sújtotta; hangsúlyozza, hogy a kkv-k, a 
mikrovállalkozások és az önfoglalkoztatók gyakran nehezen férnek hozzá a tagállamok 
által bevezetett támogatási mechanizmusokhoz, beleértve különösen a munkahelyek 
védelméhez alapvető fontosságú, csökkentett munkaidős foglalkoztatást; e tekintetben 
üdvözli az állami támogatásokra vonatkozó ideiglenes keret közelmúltbeli módosítását, 
amely lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy állami támogatást nyújtsanak valamennyi 
mikro- és kisvállalkozásnak; ugyanakkor aggodalmát fejezi ki az állami támogatások 
egyenlőtlen eloszlása miatt; emlékeztet arra, hogy az állami támogatás nem vezethet 
torzulásokhoz az egységes piacon;

49. felhívja a tagállamokat aktív munkaerő-piaci szakpolitikák kialakítására, a kutatás és az 
innováció előmozdítására, illetve jó minőségű közszolgáltatások és infrastruktúrák 
biztosítására, azzal a céllal is, hogy ösztönözzék a magánszektor kkv-kba történő 
befektetéseit;

50. felkéri a Bizottságot, hogy mérlegelje egy egyablakos ügyintézési rendszer bevezetését, 
amely a kkv-k nemzetközi piacra lépését hivatott támogatni például azáltal, hogy 
tájékoztatja őket az innovatív üzleti termékek technikai megvalósíthatósági 
tanulmányaihoz elérhető forrásokról és támogatásokról, továbbá más releváns 
információkat nyújt a nemzetközi piacra lépéssel kapcsolatban;

51. úgy véli, hogy az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépése negatívan 
érintette az uniós kkv-kat, különösen azokat, amelyek mindennapi üzleti tevékenységet 
folytatnak az Egyesült Királysággal; hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királysággal 
kötött új partnerségnek különös figyelmet kell fordítania a kkv-k sajátos helyzetére, és 
felszólítja az EU-t és az Egyesült Királyságot, hogy a kkv-k esetében a járulékos 
adminisztratív terhek elkerülése érdekében dolgozzanak a követelmények és a 
vámeljárások egyszerűsítésén, továbbá ösztönzi a feleket kkv-kapcsolattartó pontok 
létrehozására.
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