
AD\1214339HU.docx PE653.798v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2020/2131(INI)

28.9.2020

VÉLEMÉNY
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az európai kkv-kra vonatkozó új stratégiáról
(2020/2131(INI))

A vélemény előadója: Liesje Schreinemacher



PE653.798v02-00 2/10 AD\1214339HU.docx

HU

PA_NonLeg



AD\1214339HU.docx 3/10 PE653.798v02-00

HU

JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

A. mivel a kkv-k alkotják az európai gazdaság gerincét, és az uniós vállalkozások 99%-át 
teszik ki;

B. mivel az európai kkv-k a létüket fenyegető Covid19-válság miatt jelenleg példa nélküli 
kihívásokkal néznek szembe;

C. mivel eddig a kkv-k mindössze 17 %-a építette be sikeresen a digitális technológiát 
vállalkozásába, és a digitalizáció döntő fontosságú az erőteljes gazdasági növekedés és 
a belső piacon való munkahelyteremtés szempontjából;

1. üdvözli a kkv-stratégiát, és egyetért a Bizottsággal abban, hogy a kkv-k az európai 
gazdaság gerincét képezik, és elengedhetetlenek az EU jólétéhez;

2. úgy véli, hogy a kkv-stratégiának együtt kell járnia az európai ipari stratégiával, és 
felhívja a Bizottságot, hogy a Covid19-válságból és a gazdaságélénkítési csomagból 
levont tanulságok fényében tegyen további lépéseket az egységes piacon belüli 
gazdasági növekedés és munkahelyteremtés fellendítése érdekében;

3. ösztönzi a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa az európai kkv-kat mind a válság 
rövid távú következményeinek, mind pedig az olyan hosszú távú kihívásoknak a 
kezelésében, mint a digitalizáció és a fenntarthatóbb belső piacra való átállás;

4. kitart amellett, hogy a fenntarthatóságnak továbbra is a vonatkozó uniós programok 
egyik fő célkitűzésének kell maradnia annak érdekében, hogy a kkv-k a 
versenyképesség, a költségcsökkentés és a munkahelyteremtés tekintetében teljes 
mértékben kihasználhassák a fenntartható átmenet előnyeit;

5. hangsúlyozza, hogy a kkv-stratégia végrehajtásának arra kell összpontosítania, hogy 
támogassa a kkv-kat létük fenntartásában, mivel a Covid19-válság hatalmas sokkot 
okozott számos kkv-nak és az európaiak mindennapi életében betöltött szerepüknek; e 
tekintetben helyénvalónak tartja a stratégia aktualizálását, amennyiben az a világjárvány 
hatásának figyelembevétele érdekében szükséges;

6. hangsúlyozza, hogy válság idején garantálni kell az alapvető áruk és szolgáltatások 
szabad mozgását a belső piacon; felhívja a Bizottságot, hogy mielőbb javasoljon új 
eszközöket annak érdekében, hogy a jövőbeli válságok során elkerülhetők legyenek a 
belső piac zavarai, és hogy figyelembe vegyék a kkv-k sajátos szükségleteit;

7. megjegyzi, hogy a kkv-k létezésének fenntartása már a tagállamok egyedi politikáinak 
tárgyát képezi; ezért sürgeti, hogy a stratégia és e politikák egészítsék ki egymást a kkv-
k erőteljes és tartós fellendülésének ösztönzése érdekében;

8. emlékeztet arra, hogy a kkv-k már a Covid19-válság előtt is nehézségekkel 
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szembesültek, különösen a finanszírozási eszközökhöz való hozzáférés tekintetében, 
beleértve a K+F alapokhoz, piacokhoz, technikai segítségnyújtáshoz és tájékoztatáshoz 
való könnyű hozzáférést; ezért fokozott támogatásra szólít fel ezeken a területeken, 
például megerősített egyablakos ügyintézés, valamint egyszerűsített és könnyen 
hozzáférhető szabályozási és adminisztratív eljárások formájában; ennek megfelelően 
hangsúlyozza egy ambiciózus stratégia elfogadásának fontosságát annak biztosítása 
érdekében, hogy a kkv-k felépülhessenek és felvirágozhassanak;

9. hangsúlyozza, hogy az egységes piac potenciális előnyeinek maximalizálása érdekében 
intézkedéseket kell hozni a leállások megelőzése, a megzavart ellátási és értékláncok 
értékelése és helyreállítása, a kkv-k növekedésének támogatása és határokon átnyúló 
tevékenységeik fokozása érdekében;

10. felszólít a kkv-k belső piacon belüli támogatását célzó valamennyi pénzügyi eszköz 
szinkronizálására; kitart amellett, hogy a szükséges finanszírozási szint garantálása 
érdekében a következő többéves pénzügyi keretben meg kell erősíteni azokat a 
programokat, amelyek döntő fontosságúak a kkv-k versenyképessége, fejlődése és a 
válsággal szembeni ellenálló képessége szempontjából; felhívja az Európai Beruházási 
Bankot, hogy továbbra is támogassa a kkv-kat, különösen a fenntartható finanszírozási 
megközelítés részeként;

11. rámutat az uniós többéves pénzügyi keret által a kkv-k támogatása terén nyújtott 
hozzáadott értékre, különös tekintettel az egységes piaci programra, az InvestEU 
programra, a Digitális Európa programra, az Európai horizont programra és más 
programokra; úgy véli, hogy az egységes piaci program kkv-keretének fenn kell tartania 
a Parlament álláspontjának ambíciószintjét, és ezért kiemeli a többéves pénzügyi keret 
és az új generációs uniós eszköz gyors elfogadásának fontosságát;

12. üdvözli, hogy az Európai Bizottság által azonosított intézkedések közé beépítenek a 
mikro-, kis- és középvállalkozások (mkkv-k) számára kedvező környezet megteremtését 
célzó intézkedéseket is; megjegyzi, hogy a hagyományos kézműves vállalkozások – 
amelyek némelyike a kihalás veszélyének van kitéve – generációváltásának 
előmozdítása nemcsak az önvállalkozás ösztönzésének, hanem Európa saját 
ismeretanyaga, hagyományai és kézművessége előmozdításának is hatékony módja 
lehet; rámutat, hogy hasznos lenne ösztönzőket biztosítani olyan generációkon átívelő 
projektek számára, amelyek a fiataloknak a képzési út végén történő bevonása révén 
képesek ötvözni a kézművesség hagyományát a digitalizációval;

13. megjegyzi, hogy az mkkv-kra olyan kötelezettségeknek kell vonatkozniuk, amelyek 
figyelembe veszik sajátosságaikat és ágazati jellemzőiket; ösztönzi a Bizottságot, hogy 
a költségek csökkentése és a kkv-k tevékenységeinek megerősítése érdekében tegyen 
határozott végrehajtási intézkedéseket a piac széttöredezettségének korlátozása, az 
indokolatlan piaci akadályok felszámolása és az egyenlő versenyfeltételek biztosítása 
érdekében, felhasználva az összes rendelkezésre álló eszközt és szervet, például a kkv-
követek hálózatát és a Szabályozói Ellenőrzési Testületet;

14. hangsúlyozza, hogy a túlzott szabályozás különösen nagy terhet jelent a kkv-k számára; 
ezért úgy véli, hogy a kkv-stratégia céljainak elérése érdekében nagyobb hangsúlyt kell 
helyezni az új szabályozási kezdeményezés arányosságára;
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15. ütemtervet kér az adminisztratív terhek arányos csökkentésére annak érdekében, hogy 
növeljék a kkv-k beruházási potenciálját és felgyorsítsák a gazdasági fellendülést az 
EU-ban, beleértve a következőket: 

– a kkv-k támogatása a határokon átnyúló működésben, teljes mértékben kihasználva a 
belső piac előnyeit;

– a növekedés ösztönzése;

– a hatásvizsgálatok korai szakaszában elvégzett kkv-teszt hatékony alkalmazása a 
jogalkotási javaslatok gazdasági hatásának elemzése céljából, a megfelelési költségeket 
is beleértve;

16. kitart amellett, hogy az uniós szabályozási keret végrehajtása során a kkv-knak célzott – 
azaz technikai, adminisztratív és készségfejlesztési – támogatásban kell részesülniük az 
egységes piaci szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében; 

17. elismeri az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret által nyújtott 
támogatást, és üdvözli annak közelmúltbeli módosítását, amely lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy állami támogatást nyújtsanak valamennyi mkkv-nak; sürgeti 
azonban a Bizottságot, hogy időközben biztosítsa, hogy az állami támogatásokra 
jóváhagyott ideiglenes keretszabályok közép- és hosszú távon ne torzítsák a versenyt, és 
ennek következtében ne érintsék hátrányosan a kkv-kat, amelyek a fő 
kedvezményezettek;

18. hangsúlyozza az adatoknak és a technológia tudományos életből a kkv-k felé történő 
átadásának a digitális gazdaság éltető elemeként betöltött kulcsfontosságú szerepét; 
rámutat a kkv-k versenyképességét befolyásoló piaci egyensúlyhiányokra és az 
adatokhoz való hozzáférés akadályaira, és hangsúlyozza, hogy a kkv-knak méltányos 
részesedést kell kapniuk az általuk előállított adatok hozzáadott értékéből, 
hangsúlyozva, hogy az adatokhoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés 
kulcsfontosságú a belső piacon belüli egyenlő digitális versenyfeltételek biztosításához; 
üdvözli e tekintetben az európai adatstratégiát; támogatja a Bizottságot az 
interoperabilitás előmozdításában és a nem személyes adatok megbízható és 
biztonságos megosztását szolgáló európai adatterek létrehozásában a vállalkozások, az 
érdekelt felek és a közszféra közötti adatáramlás fokozása érdekében; hangsúlyozza a 
nyílt adatoknak és a tudás nyílt technológiák révén történő megosztásának fontosságát a 
kkv-k számára, az alkalmazandó jogszabályokkal teljes összhangban;

19. rámutat arra, hogy a jövőbeli etikai és felelősségi kerettel összhangban meg kell 
könnyíteni a mesterséges intelligencia kkv-k általi alkalmazását azáltal, hogy 
előmozdítják a mesterséges intelligenciával foglalkozó, határokon átnyúló kkv-
szövetségek létrehozását a belső piacon belüli stratégiai értékláncokban, valamint 
előmozdítják az adatok tárolására és feldolgozására szolgáló szabványok, eszközök és 
infrastruktúrák következő generációjába történő beruházásokat; rámutat arra, hogy az 
innováció és a személyre szabottabb digitális megoldások biztosítása érdekében fontos 
biztosítani a kkv-k ikt-szabványokhoz való hozzáférését és az azokkal kapcsolatos 
tudatosságot;

20. rámutat, hogy a kkv-k nehézségekbe ütköznek a szellemi tulajdonhoz fűződő jogaik 
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védelme és a fejlődésüket veszélyeztető agresszív szabadalmi perek elleni védelem 
terén; felhívja a Bizottságot, hogy fokozza a szellemi tulajdonnal kapcsolatos 
tudatosságot, használja ki jobban a külső tanácsadást és biztosítsa a megfelelő 
végrehajtást;

21. hangsúlyozza, hogy a digitalizáció számos előnnyel jár a kkv-k számára, például új 
lehetőségeket kínál digitális szolgáltatások vagy termékek kínálására, és bővíti piaci 
hozzáférésüket; rámutat, hogy a kkv-kra egyre nagyobb nyomás nehezedik arra, hogy 
üzleti modelljüket ennek megfelelően alakítsák ki, és alkalmazzák a szükséges digitális 
technológiákat annak érdekében, hogy versenyképesek és vonzóak maradjanak a 
fogyasztók számára;

22. hangsúlyozza, hogy a kkv-k és különösen az induló vállalkozások hatalmas növekedési 
potenciállal rendelkeznek az olyan új digitális ágazatokban, mint a mesterséges 
intelligencia, a dolgok internete (IoT) és a robotika, de hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy 
sikeresek legyenek a digitális átalakulásban, a kkv-kat megfelelően támogatni kell, és 
elegendő pénzügyi forrással és infrastruktúrával kell rendelkezniük;

23. hangsúlyozza a kkv-k lehetőségeit arra, hogy az e-kereskedelemnek köszönhetően új 
vevőket és piacokat érjenek el; kiemeli e tekintetben az olyan jogszabályok hozzáadott 
értékét, mint az üzleti felhasználók közötti kapcsolatokról szóló rendelet, és felszólít 
azok gyors végrehajtására és érvényesítésére;

24. figyelmeztet arra, hogy az e-kereskedelemben továbbra is fennáll a tisztességtelen 
verseny kockázata, többek között az uniós fogyasztókat megcélzó nem megfelelő, 
illegális vagy nem biztonságos termékek online piacokon való jelenléte miatt;

25. hangsúlyozza, hogy a kkv-k beruházásokhoz való egyenlő hozzáférésének kérdése 
továbbra is kihívást jelent az EU-ban, tekintettel arra, hogy egyes tagállamokban 
nagyobb nehézségekbe ütközik a finanszírozáshoz való hozzáférés, ami eltérésekhez 
vezet a kkv-k versenyképességében az egységes piacon; felhívja a Bizottságot, hogy a 
prudenciális követelmények relevanciájának aláásása nélkül kezelje a pénzügyi 
eszközökhöz való hozzáférés e hiányát annak biztosítása érdekében, hogy a kkv-k egyre 
egyenlőbb versenyfeltételek mellett versenyezzenek;

26. ösztönzi a tagállamokat, hogy kkv-barát módon valósítsák meg az egységes digitális 
portált a regionális és helyi hatóságokkal, illetve a többi tagállammal való szoros 
együttműködés, valamint a határokon átnyúló üzleti tevékenységekhez kapcsolódó 
információkhoz, eljárásokhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz való könnyű digitális 
hozzáférés biztosítása révén, ideértve a közbeszerzéssel és a finanszírozási forrásokkal 
kapcsolatos tanácsadást is;

27. e tekintetben rámutat arra, hogy az e tekintetben hozott sürgős intézkedések – például a 
kormányzati szervek és a vállalkozások közötti kapcsolatok kiterjedt digitalizálásával és 
a kormányzati adatbázisok interoperabilitásával kapcsolatos intézkedések – a 
továbbiakban nem halaszthatók el;

28. üdvözli a kkv-követek hálózatát, amely lehetővé teszi, hogy a jövőbeli jogalkotás során 
jobban figyelembe vegyék a végfelhasználókat; javasolja azonban kinevezési 
folyamatának és működésének kritikai értékelését a potenciális hiányosságok kezelése 
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és annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi tagállamban hatékonyan működjön, az 
érintett vállalkozói szövetségekkel és érdekelt felekkel folyamatosan együttműködve;

29. hangsúlyozza, hogy fel kell használni az Európai Közbeszerzési GovTech platformot 
(EU GovTech) a kkv-k közbeszerzési felhívásokban való uniós szerepvállalásának 
gondos nyomon követésére, iránymutatást adva a bevált gyakorlatok és a szigorúbb 
jogalkotási normák későbbi kialakításához;

30. felhívja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb indítsa el az európai GovTech 
kezdeményezést a kormányzat, az induló vállalkozások és a digitális kkv-k közötti 
szinergiahatás megteremtésével kapcsolatos bevált gyakorlatok előmozdítása, valamint 
az európai digitális kkv-k egyenlő piacra jutását elősegítő, határokon átnyúló eszköz 
több tagállam közötti alkalmazásának megkönnyítése érdekében;

31. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a jelenlegi uniós közbeszerzési kereten 
belül az új bizottsági iránymutatás rugalmasságának kihasználásával egyszerűsítsék a 
közbeszerzési eljárásokat, és például a közbeszerzés kisebb részekre osztásának 
lehetőségével és az adminisztratív eljárások egyszerűsítésével, valamint a nemzeti és a 
határokon átnyúló közbeszerzés kiterjesztésére irányuló digitális eszközök és 
platformok alkalmazásával bővítsék a kkv-k lehetőségeit az egységes piacon;

32. hangsúlyozza, hogy a fenntartható közbeszerzés stratégiai eszközként hozzájárulhat a 
fenntartható termelési és fogyasztási minták fellendítéséhez; e tekintetben ösztönzi a 
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi kritériumoknak az alkalmazandó 
jogszabályokkal teljes összhangban való alkalmazását a közbeszerzési folyamatban, és 
hangsúlyozza, hogy a kkv-knak megfelelő támogatásra van szükségük ezen átmenet 
előmozdításához;

33. megjegyzi, hogy mivel az EU-n belüli összes közbeszerzési kiadás eléri a tagállamok 
összesített GDP-jének 14%-át, a kkv-k pályázati eljárásokban való részvételének 
növelése jelentős finanszírozási lehetőséget jelent számukra; hangsúlyozza, hogy e cél 
eléréséhez új közbeszerzési módszerek és eszközök alkalmazására van szükség azok 
gyakorlati megvalósítása érdekében, a lehető legjobban kihasználva a jelenlegi uniós 
közbeszerzési jogszabályokat és az e keretben már biztosított rugalmasságot;

34. hangsúlyozza, hogy annak fontosságát, hogy az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum hozzáférhetőbbé váljon a kkv-k számára; digitális eszközök, például 
platformok létrehozására szólít fel a kkv-k releváns közbeszerzési információkhoz való 
hozzáférésének javítása érdekében;

35. hangsúlyozza, hogy a késedelmes fizetések az EU-ban a kkv-k összes csődjének 
egynegyedét teszik ki; sürgeti a Bizottságot, hogy a késedelmes fizetésekről szóló 
irányelvet1 mielőbb egészítse ki erős ellenőrzési és végrehajtási eszközökkel, és hozzon 
megfelelő, kötelező erejű intézkedéseket a jelenlegi keret megerősítésére annak 
érdekében, hogy biztosítsa és előmozdítsa az azonnali fizetést mint normát – különösen 
a kormányok és a vállalkozások közötti tranzakciók esetében – az egységes piacon; 
felszólítja az európai, nemzeti, regionális és helyi szintű hatóságokat, hogy mutassanak 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez 
kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről (HL L 48., 2011.2.23., 1. o.).
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jó példát a kkv-k időben történő kifizetésével. ezzel összefüggésben ösztönzi a 
kötelezettségszegési eljárások aktív alkalmazását azokban az esetekben, amikor az 
irányelvet nem megfelelően hajtják végre.
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