AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG
VÁLASZAI
AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
KÜLÖNJELENTÉSÉRE

A kkv-k nemzetköziesítését segítő eszközök: nagy
számú támogató intézkedés, ám ezek nem
teljesen koherensek és koordináltak

Tartalom
ÖSSZEFOGLALÓ (I–IX. bekezdés) ............................................................................................................................................ 3
BEVEZETÉS (1–19. bekezdés) ................................................................................................................................................... 3
AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZERE (20–23. bekezdés) ........................................................................... 4
ÉSZREVÉTELEK (24–77. bekezdés) ........................................................................................................................................ 4
KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK (78–90. bekezdés) ......................................................................................... 10

Ez a dokumentum az Európai Bizottság által a költségvetési rendelet 259. cikkével összhangban az
Európai Számvevőszék különjelentésében foglalt észrevételekre adott válaszokat mutatja be,
amelyeket a különjelentéssel együtt kell közzétenni.
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ÖSSZEFOGLALÓ (I–IX. bekezdés)
A Bizottság válaszai:
III. A kohéziós politika a 2014–2020-as programozási időszakban az ERFA-n keresztül támogatta
a kkv-kat, többek között nemzetköziesítésüket, amely az uniós költségvetés egyik legnagyobb
részét (40 milliárd EUR) fordította a kkv-k versenyképességére, valamint a kkv-k innovációjára,
digitalizációjára és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállásra. VI. A Bizottság
egyetért azzal, hogy a 2011-es stratégia helyesen azonosította a főbb akadályokat, és úgy véli,
hogy a stratégiában szereplő számos intézkedést sikeresen végrehajtottak.
A Bizottság egyetért azzal is, hogy a Számvevőszék által azonosított azon igénnyel, miszerint
naprakész jegyzéket kell készíteni az e területet érintő valamennyi releváns intézkedésről (amely
lehetővé tenné az intézkedések körében a hiányosságok, átfedések és potenciális szinergiák
azonosítását), a Bizottság 2015-ben közzétett és 2017-ben, 2019-ben és 2020-ban frissített „Az
európai vállalkozások nemzetközi terjeszkedéséhez hozzájáruló uniós eszközök áttekintése” című
dokumentuma csak részben foglalkozik.

VII. Bár

a kkv-k nemzetköziesítésére gyakorolt teljes hatás nem mérhető, a COSME program
2017. évi időközi értékelése egyértelművé tette, hogy az Enterprise Europe Network (EEN)
eredményes volt. A Bizottság és az EISMEA a megújult EEN hatásának fokozására törekszik. Arra is
törekednek, hogy uniós, nemzeti és regionális szinten tovább javítsák az EEN és más,
nemzetköziesítést támogató eszközök közötti koordinációt.

VIII.

Bár nincs külön kijelölt koordinációs szerv, a Startup Europe csúcstalálkozók és más
rendszeres belső és külső találkozók 2020 márciusától hozzájárulnak a kezdeményezés stratégiai
koordinációjához annak általános célkitűzései elérése érdekében azáltal, hogy felhívják a figyelmet
az induló innovatív vállalkozásoknak a növekedéshez való hozzájárulására, konkrét szakpolitikai
ajánlásokat dolgoznak ki, és lehetővé teszik a projektek közötti együttműködést.
A Bizottság további mutatókat és célokat fog kidolgozni a kezdeményezés általános
hatékonyságának mérésére.

IX. Első franciabekezdés: A Bizottság és az EISMEA elfogadja ezt az ajánlást.
Második franciabekezdés: A Bizottság és az EISMEA elfogadja ezt az ajánlást.
Harmadik franciabekezdés: A Bizottság elfogadja az ajánlásokat.

BEVEZETÉS (1–19. bekezdés)
A Bizottság válaszai:
05.

Fontos hangsúlyozni, hogy az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag fő célja az volt, hogy
meghatározza a szakpolitikák kidolgozására és végrehajtására vonatkozó irányadó elveket
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uniós és tagállami szinten egyaránt.

13.

A Bizottság megjegyzi, hogy a kkv-k nemzetközivé válása szempontjából más, rendkívül
fontos kezdeményezések is léteznek, például a klaszterekre vonatkozóan.

15.

Az EEN 2015–2021-es időszakra szóló központi költségvetése a COSME programból
származott. A Horizont 2020 kkv-támogató eszköze keretében azonban további finanszírozást
biztosítottak az eszköz kedvezményezettjeinek megsegítésére és az innovatív európai kkv-k
innovációmenedzsment-kapacitásának javítására irányuló konkrét innovációs szolgáltatások
számára. Az uniós finanszírozás kiegészíti az EEN-tagok által helyi, regionális és nemzeti szinten
már nyújtott szolgáltatásokat, és célja, hogy európai hozzáadott értéket teremtsen.

AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZERE (20–
23. bekezdés)
Erre a részre vonatkozóan nincsenek bizottsági válaszok. (ha a teljes szakaszban nincs válasz)
Stílus „normál”

ÉSZREVÉTELEK (24–77. bekezdés)
A Bizottság válaszai:
24.

Első franciabekezdés: Az uniós projektek többsége figyelembe veszi az információk
terjesztésének célját, nemcsak a projektekben részt vevő vállalatok, hanem az üzleti szervezetek és
más nemzeti platformok számára is.
Második franciabekezdés: A nemzetközi dimenzióval rendelkező uniós projekteket gyakran az uniós
küldöttségek hajtják végre. Amikor a központ vezeti a végrehajtást, az uniós küldöttségek már a
kezdeti szakasztól részt vesznek, és a kapcsolódó harmadik országokban a tagállamokat is
tájékoztatják/bevonják.
Harmadik franciabekezdés: A projektek többsége harmadik országokban végzett kezdeti
feltérképezéseket és tényfeltáró missziókat követett. A harmadik országokban folytatott széles
körű konzultációk módszeresen bevonták a tagállamokat és az országban jelen lévő üzleti
szervezeteket. Az említett tevékenységek lehetővé tették a célzott harmadik országokban működő
európai vállalatok jobb elemzését és az érdekelt felek közötti együttműködés megerősítését.

26.

A kkv-k következetes és összehangolt támogatása jogszerű cél. Tény azonban, hogy a
globalizáció és a harmadik országok növekvő piacai arra kényszerítik a hatóságokat, hogy növeljék
az uniós vállalatokat támogató eszközök számát ezeken a piacokon külföldön.

27.

Figyelembe véve az e területen tevékenykedő szereplők nagy számát, nehéz teljes képet
alkotni, részben azért, mert a projektek a változó globális gazdasági színtéren mozgó célokra
reagálnak.
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28.

Az ismertetett áttekintés egy belső uniós gyakorlat, amely a nemzetközivé válást támogató
uniós eszközökre korlátozódik. Nem terjed ki a tagállami fellépésekre, pontosan a tagállami szinten
kidolgozott intézkedések nagy száma miatt.

30.

A Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság (DG GROW) közelmúltbeli
átszervezését követően a Bizottság most már külön osztályt hozott létre, amely a kkv-k
nemzetköziesítésével és a tágabb értelemben vett nemzetközivé válással egyaránt foglalkozik. A
kulcsfontosságú támogató hálózatokat, például az EEN-t és a klaszterhálózatokat szintén egyetlen
szervezeti egységben központosítják. Szoros együttműködés folyik ezen szervezetti egységek
között, valamint a kkv-kkal foglalkozó szervezeti egységgel is. Emellett a kötelező szolgálatközi
konzultációk biztosítják a Bizottság szolgálatai közötti koordinációt.

31.

Néhány intézkedés, például a szabadkereskedelmi megállapodás előnyeivel kapcsolatos
tájékozottság növelése (lásd: 35. bekezdés) és „Az európai vállalkozások nemzetközi
terjeszkedéséhez hozzájáruló uniós eszközök áttekintése” című dokumentum részben kielégíti ezt
az igényt, és értékes információkkal szolgál az új piacokra való belépéshez.

34.

Lásd a Bizottság 35. bekezdésre adott válaszát.

35.

A Bizottság számos intézkedést hozott a szabadkereskedelmi megállapodások
kihasználásával kapcsolatos elégtelen gyakorlati információk kezelésére. 2020 októberétől az
Access2Market eszköz és az ebbe integrált ROSA (származási szabályok önértékelési eszköze) és
Access2Procurement bevezetésével a Bizottság jelentős előrelépést tett ebben az irányban. Az
Access2Markets 2022-ben várhatóan kiterjeszti a szolgáltatásokat, 2022 végére pedig a ROSA
valamennyi megállapodást le fogja fedni.
Az Access2Markets 2020. októberi elindítását egy tájékoztató kampány kísérte, amely kiemelte a
szabadkereskedelmi megállapodások előnyeit. Elindítása óta az eszközt 2021-ben közel 1,9 millió
látogató használta, ami azt jelzi, hogy a tájékoztató kampányok eredményesek voltak. Képzéseket
tartottak a legfontosabb multiplikátorok (például az EEN, a kereskedelemösztönző szervezetek, az
uniós küldöttségek, a vállalkozói szövetségek) számára is, akik ezt követően terjeszthetik az
ismereteket.

36.

A tájékoztatás folyamatosan zajlik, és a Bizottság folytatni fogja az erre irányuló
erőfeszítéseit. A kkv-knak segítségre van szükségük ahhoz, hogy részesülhessenek a
szabadkereskedelmi megállapodásaink előnyeiből, és a hatékony kommunikáció kulcsfontosságú a
bennük rejlő lehetőségek kiaknázásához. A Bizottság ezért továbbra is fokozza a kkv-kra irányuló
kommunikációs és tájékoztatási erőfeszítéseit, amelyeket a 2020 júliusában kinevezett
kereskedelmi jogérvényesítési főtisztviselő irányít. Kinevezésének első évében sikerült elérni néhány
fontos mérföldkövet, mint például az információforrások erős láncolatának kiépítése (a
kereskedelmi megállapodásokról szóló átfogó iránymutatás és magyarázatok a kkv-k számára
közérthetően megfogalmazva), tájékoztató és népszerűsítő kampányok, valamint megerősített
partnerség kiépítése az uniós és harmadik országbeli érdekelt felekkel.

37.

A Bizottság elismeri, hogy a hálózatoknak időre volt szükségük a szükséges kapcsolatok
kiépítéséhez. Mindazonáltal már a kezdetektől fogva értékes támogatást nyújtottak a kkv-knak.
Nyilvánvaló, hogy minél szélesebb körben ismertek és láthatóbbak, annál nagyobb hatást érhetnek
el.

38.

A kkv-k nemzetköziesítésének 2011. évi stratégiája megállapította, hogy „célként azt kell
kitűzni, hogy a szolgáltatások hosszabb távon a lehető legnagyobb mértékben önfinanszírozóvá
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váljanak annak érdekében, hogy csökkentsék a magánszolgáltatók piacáról való indokolatlan
kiszorulás kockázatát”. Jellegüknél és viszonylag korlátozott finanszírozásuknál fogva
szolgáltatásaik nem lehetnek olyan mélyrehatóak és részletesek, mint a tanácsadók vagy
szakosodott vállalatok által nyújtott fizetett szolgáltatások.

40. A Bizottság elismeri, hogy a pénzügyi folyamatosság részben az önfinanszírozás hiánya miatt
megszakadt. Az ELAN projekt esetében ez az alkalmazandó rendelet módosításának is köszönhető:
az ELAN finanszírozása a 2013 végén megszűnt ICI+ eszközből történt, és az új eszköz (a
fejlesztési együttműködési eszköz) nem tette lehetővé az elsősorban uniós érdekeket szolgáló
beavatkozások finanszírozását. Bár a délkelet-ázsiai ICI+ projekteket úgy tervezték meg, hogy a
projekt végére pénzügyileg fenntarthatóvá váljanak, ez nem valósult meg, többek között egyes
országok jogi státuszához kapcsolódó korlátozások és a tagsági bázis növelésének nehézségei
miatt. E kihívások ellenére az ELAN által létrehozott hálózatoknak és a projektpartnerek által
folytatott ICI+ projekttevékenységeknek továbbra is vannak tartós hatásai.

5. háttérmagyarázat: A 2014–2020-as időszakban indított számos uniós
társfinanszírozású projekt fenntarthatósága nem valósult meg
A Bizottság hivatkozik az ELAN és az ICI+ projektekre vonatkozó 40. bekezdésre adott válaszára.
Emellett, bár a délkelet-ázsiai ICI+ projektek esetében nem végeztek külön hatásvizsgálatot, a
Bizottság a célországokban konzultációkat folytatott a tagállamokkal és az uniós küldöttségekkel. A
projekteket eredményorientált monitoringnak (EOM) is alávetették, ami egyes projekttevékenységek
átirányításához és a célzott országok ICI+ SEA projektjei közötti jobb koordinációhoz vezetett.

42. Lásd a 81. bekezdéshez fűzött megjegyzéseket.
43.

Bár nem került sor a kkv-k nemzetközivé válására vonatkozó stratégia végrehajtásának
értékelésére, rendszeresen sor került a projektek szisztematikus értékelésére az érintett szolgálatok
programjainak részeként.

44.

Alaposan meg fogják vizsgálni, hogy az egységes piacról szóló következő éves jelentésben
hogyan lehet több teret biztosítani a kkv-k nemzetközivé válásának értékelésére.

46. A Bizottság egyetért az észrevétellel, és együtt fog működni az EISMEA-val annak érdekében,
hogy új értékelést készítsen az EEN kkv-k általi ismertségéről.

47.

Az egyes országok, sőt az ugyanabban az országban székhellyel rendelkező konzorciumok
teljesítménye közötti eltérések normálisnak mondhatók az ellenőrzés során helyesen azonosított
tényezők, valamint a politikai és gazdasági tényezők miatt, amelyek országonként, régiónként és
gazdasági ágazatonként eltérőek lehetnek. Ez közös kockázatot jelent minden olyan konzorcium
esetében, amelyet versenypályázati felhívás útján ítéltek oda.

49. Az EEN kkv-k általi ismertségére vonatkozó számadat 2015-ből származik, azaz több mint hat
évvel ezelőttről. Még a 2015-ös számadat esetében is értékelték a láthatóságot az összes kkv
körében, míg a Hálózat kkv-kból álló célcsoportja korlátozottabb, és csak azokra terjed ki, akik
nemzetközi szinten szeretnének újítani és növekedni.
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A tájékoztatás jelentőségének hangsúlyozása érdekében az új EEN-felhívásra1 jelentkezőkkel
szemben szigorú követelményeket kellett támasztani ezzel kapcsolatban.

50. Az ellenőrzés által azonosított pályázati útmutató a 2014. évi pályázati felhívásra hivatkozik.
A végrehajtási időszak alatt további iránymutatást nyújtottak. Minden konzorciumnak létre kell
hoznia egy nemzeti weboldalt (különösen az egynél több konzorciummal rendelkező országokban),
ahol elérhető a finanszírozási lehetőségek feltérképezése. A Bizottság és az EISMEA intézkedéseket
hozott e helyzet javítása érdekében az új EEN keretében. Ösztönözte továbbá a más hálózatokkal
vagy partnerekkel, például klaszterszervezetekkel való együttműködést, konkrét utasításokat adva a
közvetlen együttműködéshez2.

51.

A Bizottság és az EISMEA egyetért abban, hogy igény van „az EEN nemzeti és regionális
szervezetekbe való erőteljesebb integrációjára”.
A Bizottság egyetért azzal, hogy fontos a harmadik országokban működő más uniós nemzeti
szervezetekkel való együttműködés. Ez már több országban is zajlik, és a Bizottság és az EISMEA
lehetőség szerint folyamatosan javítja ezt az együttműködést.

52.

A 2021. májusi pályázati felhívás keretében a formális társult tagság koncepcióját egy
rugalmas megközelítés váltotta fel, amelynek révén a Bizottság és az EISMEA kétoldalú
megállapodásokat köthet az érintett szervezetekkel. A regionális és nemzeti konzorciumok saját
szintjükön együttműködési megállapodásokat köthetnek. Nem az egyedi egyetértési
megállapodások az egyetlen eszközei az együttműködésnek, és előfordulhat, hogy szükségtelenek
vagy nem megfelelőek3.

53. Az új EEN-ben a Bizottság és az EISMEA eseti alapon dönt arról, hogy miként lehet a legjobban
biztosítani az együttműködést.
Az EBB részt vett a Bizottság és az EISMEA képzési szemináriumain, hogy tájékoztassa az EEN
tagjait szerepéről és szaktanácsadó támogatási szolgáltatásairól, és a Bizottságon és az EISMEA-n
keresztül továbbra is képzést nyújtson a hálózat kérésének megfelelően.

54.

Ezenkívül a vállalkozási együttműködési központoknak, illetve 2022-től az EEN nemzetközi
hálózati partnereinek az EEN keretében végzett tevékenységeik (fő teljesítménymutatók révén
történő) bemutatása mellett minőségi előírásokat is be kell tartaniuk. Ennek elmulasztása azt
eredményezheti, hogy elveszítik EEN-tagságukat.

56.

A nem COSME-országok EEN általi lefedettsége a vállalkozási együttműködési központtá
válásra vonatkozóan közzétett felhívásokra beérkezett minőségi pályázatokon alapul. A Bizottság
és az EISMEA továbbra is kiszűri azokat a pályázatokat, amelyek nem felelnek meg az EEN
minőségi előírásainak. A Bizottság és az EISMEA széles körben népszerűsítette ezt a felhívást,
többek között egy nyilvánosan elérhető tájékoztató napon, valamint a kulcsfontosságú
partnerországokban működő uniós küldöttségeken keresztül is.

1

A 2021. júniusi Enterprise Europe Network SMP-COSME-2021-EEN pályázati felhívás.

2

Lásd a 2021. júniusi SMP-COSME-2021-EEN Enterprise Europe Network pályázati felhívás 2.3.5. és
2.4.1.2. szakaszát.

3

A felhívásban számos különböző együttműködési lehetőség és eszköz szerepel.

6

Elsőbbséget élveznek azokból az országokból és/vagy kereskedelmi blokkokból származó
pályázatok, amelyekkel az EU: átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokat, gazdasági
partnerségi megállapodásokat és/vagy beruházási megállapodásokat kötött; virágzó kutatási és
innovációs partnerségeket hozott létre; vagy amelyek már rendelkeznek megfelelő üzleti és kkvtámogató infrastruktúrával, és hajlandóak annak bővítésébe beruházni4.

57.

A Bizottság elismeri annak lehetőségét, hogy az egyes országokban és/vagy régiókban a
különböző konzorciumok szolgáltatásainak minősége eltérő lehet.
A Bizottság az EISMEA-val együtt folyamatosan figyelemmel kíséri az EEN-hálózat teljesítményét a
harmadik országokban egy bizonyos színvonal fenntartása érdekében, ugyanakkor jellegéből
adódóan nem lehetséges egységes minőséget biztosítani ilyen sok és sokféle országban. A felhívás
keretében különös hangsúlyt fektettek az egységesen magas szintű szolgáltatás biztosítására.

58.

A Bizottság és az EISMEA számos képzést tartott a finanszírozáshoz való hozzáférésről, és
szorosan együttműködött annak érdekében is, hogy támogassa az uniós kkv-kat a
szabadkereskedelmi megállapodások előnyeinek kihasználásában. Az új EEN keretében a Bizottság
és az EISMEA szorosan együtt fog működni az EEN-tagokkal, különösen a finanszírozáshoz való
hozzáféréssel és a nemzetközivé válással foglalkozó tematikus csoportokkal a további képzési
igények azonosítása és kielégítése érdekében.

59.

A Bizottság és az EISMEA elismeri, hogy ezen információk online láthatósága és
hozzáférhetősége jelentős eltéréseket mutat az EEN-tagok körében. A Bizottság és az EISMEA
kötelezettséget vállalt arra, hogy folyamatosan javítja és összehangolja ezen információk
hozzáférhetőségét és láthatóságát az EEN-ben, valamint az Európai Beruházási Tanácsadó
Platformon (EBTP) és a Bizottság portáljain.

60. A Bizottság és az EISMEA hangsúlyozni kívánja, hogy az EEN rendelkezik egy külön tematikus
csoporttal, amely különösen a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésének kérdésével foglalkozik,
és rendszeres találkozókat és eszmecseréket tart. Lásd még a Bizottság 58. bekezdésre adott
válaszát.

61.

Az új EEN keretében a szabadkereskedelmi megállapodásokkal foglalkozó állandó
kapcsolattartókat jelölnek ki.
A világjárvány ellenére a Bizottságnak 2021-ben sikerült egy virtuális oktatói képzést tartania, hogy
az EEN bevezethesse az Access2Markets portált5. A Bizottság eddig a 24 uniós nyelvből 22
nyelven tartott képzési szemináriumokat, és virtuális képzési rendezvényeink révén sikeresen jutott
el az egyes tagállamokból érkező résztvevőkhöz.

62.

Az EISMEA 2022 elején kifejlesztette és korszerűsítette a „Hálózatépítés, tanulás és
megosztás” EEN-közösséget. Ennek a fejlesztésnek könnyebb hozzáférést kell biztosítania az EEN
számára ahhoz szükséges eszközökhöz, hogy jobb szolgáltatást nyújtson az ügyfeleknek.

63.

Minden évben kidolgozásra kerül egy központosított indikatív képzési naptár, amelyet az év
során pontosítanak.
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Az EEN nemzetközi hálózati partnereinek 2021. júliusi pályázati felhívása, 6. o.
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Ennek részeként a Bizottság és az EISMEA értékelni fogja a finanszírozáshoz való hozzáféréssel és
a szabadkereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatos további képzés esetleges szükségességét, és
megfelelő képzési programokat dolgoz ki, amelyek adott esetben magukban foglalják az EBB/EBA
hozzájárulását is.

68.

A Startup Europe projektekből néhány partner folytatja a tevékenységeikkel kapcsolatos
együttműködést, bár más néven.

71.

A Bizottság megállapította a támogatásban részesülő induló innovatív vállalkozások és
technológiai ágazatok számát, valamint a projektek által lefedett tagállamok és társult országok
számát. A teljes kezdeményezés szintjén azonban további erőfeszítésekre van szükség a további
előrehaladási intézkedések meghatározása érdekében.

72.

Bár nincs külön kijelölt koordinációs szerv, a Startup Europe csúcstalálkozók és más
rendszeres belső és külső találkozók hozzájárulnak a kezdeményezés stratégiai koordinációjához
annak általános célkitűzései érdekében azáltal, hogy kiemelik az induló innovatív vállalkozásoknak
a növekedéshez való hozzájárulását, konkrét szakpolitikai ajánlásokat dolgoznak ki, és lehetővé
teszik a projektek közötti együttműködést.

73.

2019 óta a Startup Europe jelentősen erősíti a koordinációt az EEN-nel. Emellett a Startup
Europe 2021 óta az Európai Innovációs Tanács (EIC) munkaprogramjának részét képezi. Az uniós
induló vállalkozások nemzeteken átnyúló kiválósági szabványainak 2021. márciusi aláírása szintén
javította a tagállami kezdeményezésekkel való és azok közötti koordinációt6.
Ami a nemzeti kezdeményezésekkel való koordinációt illeti, a programbizottságok szintjén
kétévente megbeszélésekre kerül sor az induló innovatív vállalkozásokat célzó nemzeti programok
képviselőivel, hogy megállapodjanak a munkaprogramról és beszámoljanak az elért eredményekről.
Az új EEN keretében létrejött az EEN-tagok új „induló és növekvő innovatív vállalkozások”
elnevezésű tematikus csoportja. A Bizottság és az EISMEA közösen fog dolgozni a csoporttal a
Startup Europe-pal való együttműködés biztosítása érdekében.
2019-ig az évente megrendezett Startup Europe csúcstalálkozó lehetővé tette a projektek számára
az adatok és tapasztalatok megosztását, a szinergiák megvitatását és az együttműködési
lehetőségek azonosítását. A világjárvány miatt ezekre a csúcstalálkozókra 2020-ban és 2021-ben
nem került sor.

75.

A Bizottság a tagállamokkal és Izlanddal együtt 2021-ben aláírta az induló vállalkozások
nemzeteken átnyúló kiválósági szabványáról szóló nyilatkozatot, hogy Európa-szerte támogassa az
induló innovatív vállalkozásokat fejlődésük minden szakaszában. A javasolt intézkedések
kedvezőbb feltételeket teremtenek az induló innovatív vállalkozások számára életciklusuk minden
szakaszában, és egyszerűsítik a vállalkozások alapításának, a tehetségek vonzásának és a
közbeszerzésekben való részvételnek a folyamatát. A Bizottság a digitális évtizedről szóló, 2021.
márciusi közleményében azt a célt is elfogadta, hogy 2030-ig megkétszerezze az unikornisok
számát az EU-ban. A közvetlen külföldi befektetésekről szóló bizottsági rendelet és az átvilágítási
mechanizmus7
6

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/24-eu-member-states-commit-digital-day-take-actionsupport-growth-eu-startups

7

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/452 rendelete (2019. március 19.) az Unióba irányuló
közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról; https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0452&from=EN
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szintén rendelkezésre áll
mérséklésére.

a stratégiai eszközök beszerzésével kapcsolatos kockázatok

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK (78–90.
bekezdés)
A Bizottság válaszai:
78. A koherencia és az összehangolás javítására irányuló munka közép- és hosszú távú célkitűzés.
Az érintett szereplők száma (az EU-n belül és kívül egyaránt) és a projektek sokasága miatt a
feladat nagyon összetett.

79.

Egyetértünk abban, hogy nem minden végrehajtott intézkedés volt sikeres. Mindazonáltal a
levont tanulságok is fontosak. Például a kkv-k nemzetköziesítését támogató valamennyi uniós és
tagállami szolgáltatást összekapcsoló többnyelvű online portál elindítása és működtetése túl
bonyolult és nagy mennyiségű erőforrást igénylő feladatnak bizonyult.

80.

A kereskedelemösztönző szervezetekkel folytatott rendszeres találkozók, és a
kereskedelemösztönző szervezetek európai hálózatának létrehozása révén javult az EU és a
tagállamok közötti koordináció.
Az uniós küldöttségek bevonják és tájékoztatják a tagállamok nagykövetségeit a területen
kidolgozott projektekről, a piacra jutással foglalkozó tanácsadó bizottság is rendszeres
tájékoztatást nyújt (az EU tagállamokkal tartott ülésein) az EU által harmadik országokban
kidolgozott intézkedésekről.

81.

A COSME program végső értékelésének kezdeti tervezési lépései folyamatban vannak. A
COSME által támogatott bizonyos típusú intézkedések végrehajtására előirányzott hosszú időkeret
miatt egy korábbi értékelés nem lenne képes teljes mértékben figyelembe venni a program
eredményeit.
Egyes projektek fenntarthatóságának kérdése összetett abban az értelemben, hogy sok projektnek
nem volt lehetősége nyereségszerzésre.

82.

A Bizottság és az EISMEA tudomásul veszi a fent említett, az országoknak a nemzetközi
hálózati partnerek felhívása szerinti rangsorolásával kapcsolatos fenntartásokat.

83.

A Bizottság és az EISMEA egyetért azzal, hogy nehézségekbe ütközik az egységesen magas
szintű teljesítmény biztosítása. Együtt fognak dolgozni annak biztosításán, hogy az EEN-tagok
megfeleljenek a láthatósági és kommunikációs követelményeknek.

84.

Bár szükség lehet hivatalos együttműködési megállapodásokra, ez csak egyike a
rendelkezésre álló eszközöknek.
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85.

A Bizottság az EISMEA-val együtt folyamatosan figyelemmel kíséri az EEN-hálózat
teljesítményét a harmadik országokban, és szükség esetén eljár. Aktívan népszerűsítették az új
felhívást, de nem tudják garantálni vagy biztosítani az egyes országokból érkező pályázatokat.
Ezenkívül a pályázóknak meg kell felelniük a pályázati feltételeknek, és meg kell felelniük az
értékelési folyamaton.

86.

A Bizottság és az EISMEA meg fogja vizsgálni a finanszírozáshoz való hozzáféréssel és a
szabadkereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatos további képzést és szorosabb
együttműködést, valamint azt is, hogy miként lehetne növelni a hálózatnak nyújtott képzések
hatókörét és multiplikátorhatását. Továbbra is szorosabb együttműködést alakítanak ki az EBBvel/EBA-val8. 2022 februárjában új informatikai eszközöket vezettek be.

87. A Startup Europe költségvetése 2014 és 2020 között 30 millió euróra korlátozódott.
88. Lásd a 72. és a 73. bekezdésre adott választ.
89. Lásd a 71. bekezdésre adott választ.
90. Az összes potenciális piachoz és finanszírozási lehetőséghez (beleértve a nemzetközi piacokat
is) való hozzáférés elengedhetetlen ahhoz, hogy az európai induló vállalkozások növekedhessenek
és globális vezető szerephez jussanak. Üdvözlendő, hogy a hosszú távú partnerségek kialakítása
érdekében – még ha felvásárlásokhoz is vezetnek – a vállalatok és a növekvő innovatív
vállalkozások kapcsolatépítő rendezvényeket szerveznek, amennyiben lehetővé teszi az induló
vállalkozások számára, hogy tovább működjenek és növekedjenek az EU-ban. Az összes potenciális
piachoz és finanszírozási lehetőséghez (beleértve a nemzetközi piacokat is) való hozzáférés
elengedhetetlen ahhoz, hogy az európai induló vállalkozások növekedhessenek és globális vezető
szerephez jussanak. Üdvözlendő, hogy a hosszú távú partnerségek kialakítása érdekében – még ha
felvásárlásokhoz is vezetnek – a vállalatok és a növekvő innovatív vállalkozások kapcsolatépítő
rendezvényeket szerveznek, amennyiben lehetővé teszi az induló vállalkozások számára, hogy
tovább működjenek és növekedjenek az EU-ban.

1. ajánlás – A kkv-k nemzetköziesítésének támogatásával
kapcsolatos tudatosság, koherencia és fenntarthatóság
növelése
1. AJÁNLÁS A) PONTJA A Bizottság elfogadja az ajánlást.
A Bizottság vállalja, hogy rendszeresen, de legkésőbb 2023 vége előtt frissíti „Az európai
vállalkozások nemzetközi terjeszkedéséhez hozzájáruló uniós eszközök áttekintése” című
dokumentumot.
A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a megosztott irányítás keretében az (EU) 2021/1060
rendelet 49. cikke előírja, hogy az irányító hatóságoknak közzé kell tenniük a társfinanszírozásban
részesülő projektekre vonatkozó információkat.
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Emellett az EBB a Bizottság és az EISMEA által 2021. november 18–19-én szervezett képzésen beszámolt
az EBB Európai Innovációs Tanáccsal kapcsolatos átvilágításáról az EEN-tagoknak. Az EBB készen áll arra,
hogy részt vegyen a jövőbeli eseményeken, hogy bemutassa többek között a közelmúltban kifejlesztett
informatikai eszközöket, köztük a Green Checker elnevezésű eszközt.
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1. AJÁNLÁS B) PONTJA A Bizottság elfogadja az ajánlást.
A hiányosságok és átfedések elemzése és feltárása az első lépés, amelyet a szinergiák
előmozdítását célzó megoldás biztosítása előtt kell elvégezni.

1. AJÁNLÁS C) PONTJA A Bizottság elfogadja az ajánlást.
Az új Egységes piac programra (SMP) vonatkozó iránymutatások figyelembe veszik a
hatásvizsgálatokat és a korábbi fellépések/programok időközi értékelését.
Az értékelést és a hatásvizsgálatokat főként az SMP programok szintjén végzik el. Az egyes egyedi
célkitűzésekhez tartozó tevékenységeket végrehajtó szolgálatok feladata, hogy saját
tevékenységeik megfelelő nyomon követése és értékelése céljából adatokat készítsenek, gyűjtsenek
és állítsanak össze, valamint előkészítsék a szükséges jelentéstételt (lásd az SMP-ről szóló alapjogiaktusban a kkv-pillér 3.2.b. célkitűzését).
A COSME végső értékelése (2023) és az SMP-nek a program negyedik évében elvégzett időközi
értékelése egyaránt információkkal szolgál majd a jövőbeli intézkedések indokolásához, beleértve a
kkv-k nemzetközivé válásával kapcsolatos intézkedéseket is. Több jelentős intézkedés esetében is
külön értékelést irányoztak elő.

1. ajánlás D) PONTJA A Bizottság elfogadja az ajánlást.
A kkv-k nemzetközivé válására vonatkozó stratégia hatékonyságának értékelése összetett feladat
lesz, figyelembe véve más szakpolitikák (kkv-politika, kereskedelempolitika, iparpolitika, regionális
politika, fejlesztési politika) hatását.

2. ajánlás – Az Enterprise Europe Network ismertségének,
más hasonló programokkal való együttműködésének, képzési
tevékenységeinek és földrajzi lefedettségének növelése
-

2. AJÁNLÁS A) PONTJA A Bizottság és az EISMEA elfogadja ezt az ajánlást.
2. AJÁNLÁS B) PONTJA A Bizottság és az EISMEA elfogadja ezt az ajánlást.
2. AJÁNLÁS C) PONTJA A Bizottság és az EISMEA elfogadja ezt az ajánlást.
2. AJÁNLÁS D) PONTJA A Bizottság és az EISMEA elfogadja ezt az ajánlást.

3.
ajánlás
–
A
Startup
Europe
kezdeményezés
monitoringjának és hosszú távú eredményességének javítása
3. AJÁNLÁS A) PONTJA A Bizottság elfogadja az ajánlást.
A Bizottság ösztönzi a projekttevékenységek hosszú távú fenntarthatóságát, de a projekt
befejezése és a konzorcium megszűnése után csak korlátozottan tudja ezt érvényesíteni. Az egyes
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projektpartnerek azonban dönthetnek úgy, hogy egyes projekttevékenységeket a projekt befejezése
után is tovább folytatnak.

3. AJÁNLÁS B) PONTJA A Bizottság elfogadja az ajánlást.
3. AJÁNLÁS C) PONTJA A Bizottság elfogadja az ajánlást.
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