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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 javaslatokat:

A. mivel a kis- és középvállalkozások (KKV-k) az EU vállalkozásainak több mint 99%-át 
teszik ki, emellett sokféleségüknek és a piaci feltételek változásaihoz való gyors 
alkalmazkodási képességüknek köszönhetően fontos szerepet játszanak a Lisszaboni 
Stratégia növekedéssel, foglalkoztatással, valamint a gazdaság versenyképességével és 
stabilitásával kapcsolatos célkitűzéseinek elérésében;

1. üdvözli az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagot (Small Business Act) mint a kis- és 
középvállalatokkal kapcsolatos átfogó politikai megközelítés keretét; ugyanakkor további 
intézkedésekre szólít fel annak biztosítására, hogy e vállalkozások teljes mértékben 
kiaknázhassák az egységes piac előnyeit;

2. hangsúlyozza a szabványok egyszerűsítésének, az adminisztratív terhek csökkentésének és 
a jobb szabályozásnak, valamint a vállalatok átruházásával kapcsolatos eljárások 
egyszerűsítésének a fontosságát, amely utóbbi elkerülné a vállalatok bezárását a 
vállalkozók nyugdíjba vonulásakor;

3. úgy véli, hogy optimális hozzáférést kell biztosítani a kis- és középvállalkozások 
alapításához és felpörgetéséhez szükséges finanszírozáshoz;

4. hangsúlyozza, hogy az egységes piacon belüli piaci hozzáféréssel és a kiviteli 
lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nemzeti és EU-szinten egyaránt létfontosságú;
felszólítja ezért a tagállamokat és a Bizottságot, hogy erősítsék meg tájékoztatási és 
tanácsadó szolgálataikat, különös tekintettel a SOLVIT problémamegoldó hálózatra;

5. bátorítja a vállalkozói kultúra oktatással és képzéssel történő ösztönzését, például 
különösen a kutatás és az ipar közötti együttműködés fokozása segítségével; úgy véli, 
hogy az ezzel kapcsolatos kezdeményezéseknek a kis- és középvállalkozások által a 
társadalmi kohézióban, a projektek hatékonyságában és a környezetvédelemben (öko-
innovációk) játszott fontos szerepre kell összpontosítania; felhívja a Bizottságot, hogy 
nyújtson be cselekvési tervet azzal kapcsolatban, hogy miként kívánja előmozdítani a női 
vállalkozók helyzetét;

6. emlékeztet arra, hogy az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag jogilag nem kötelező 
erejű, és ezért hangsúlyozza az erős politikai kötelezettségvállalás szükségességét; felhívja 
a Bizottságot, hogy e témakörben 2012. december 31-ig tegyen közzé jelentést a 
tagállamok részére tett észrevételekkel együtt, és adott esetben terjesszen elő kísérő 
javaslatokat.
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