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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og navnlig artikel 

173 og 49, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020: 

En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020), 

– der henviser til "Small Business Act" (COM(2008)0394), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse om målrettet EU-regulering 

(COM(2013)0685), 

– der henviser til Kommissionens 2020-handlingsplan for iværksætterkultur, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "En handlingsplan om bedre adgang til 

finansiering for SMV'er " (COM(2011)0870), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "et opsving med høj beskæftigelse" 

(COM(2012)0173), 

– der henviser til investeringsplanen for Europa, 

– der henviser til sin beslutning af 14. juni 2012 om et opsving med høj beskæftigelse1, 

– der henviser til sin beslutning af 5. februar 2013 om bedre adgang til finansiering for 

SMV'er2, 

– der henviser til sin beslutning af 15. april 2014 med titlen "Hvordan kan EU bidrage til 

at skabe et erhvervsvenligt miljø for etablerede og nystartede virksomheder med henblik 

                                                 
1  EUT C 332 E af 15.11.2013, s. 81. 
2  EUT C 24 af 22.1.2016, s. 2. 



 

 

på at fremme beskæftigelsen?"1, 

– der henviser til direktivet om forsinkede betalinger (direktiv 2011/7/EU),  

– der henviser til EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI), 

– der henviser til EU's program for forskning og innovation, Horisont 2020, 

– der henviser til EU's program for virksomheders konkurrenceevne og små og 

mellemstore virksomheder (Cosme), 

– der henviser til sin beslutning af 17. april 2014 om TOP 10-høringsprocessen og om 

mindskelse af byrden ved EU-regulering for SMV'er2, 

– der henviser til Kommissionens rapport " Mindskelse af de reguleringsmæssige byrder 

for SMV'er – Tilpasning af EU ' s regulering til mikrovirksomheders behov " 

(COM(2011)0803), 

– der henviser til Kommissionens årsberetning om SMV'er, "Annual report on European 

SMEs 2013/2014 - A Partial and Fragile Recovery", 

– der henviser til Eurofounds rapport fra januar 2013 med titlen ""Born global": 

Potentialet for jobskabelse i nye internationale virksomheder", 

– der henviser til Eurofounds rapport fra 2013 med titlen "Public policy and support for 

restructuring in SMEs ", 

– der henviser til Eurofounds rapport fra 2016 med titlen "ERM annual report 2015: Job 

creation in SMEs", 

– der henviser til Eurofounds rapport fra 2012 med titlen "Public measures to support self-

employment and job creation in one-person and micro enterprises", 

– der henviser til Eurofounds rapport fra 2011 med titlen "SMEs in the crisis: 

Employment, industrial relations and local partnership", 

– der henviser til Eurofounds rapport fra 2011 med titlen "Employee representation at 

establishment level in Europe", 

– der henviser til Eurofounds rapport fra 2014 med titlen "Social dialogue in micro and 

small companies", 

– der henviser til Kommissionens undersøgelse fra 2015 om virksomheders adgang til 

finansiering (SAFE), 

– der henviser til Kommissionens årsberetning om europæiske SMV'er 2014/2015 

"Annual Report on European SMEs 2014/2015 – SMEs start hiring again", 

– der henviser til sin beslutning af 10. september 2015 om skabelse af et 

konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det århundrede: at matche færdigheder og 

                                                 
1  Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0394. 
2  Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0459. 



 

 

kvalifikationer med efterspørgsel og jobmuligheder som en måde at komme ud af krisen 

på1, 

– der henviser til sin beslutning af 8. juli 2015 om grønt beskæftigelsesinitiativ: 

Udnyttelse af jobskabelsespotentialet i den grønne økonomi2. 

– der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2012 om små og mellemstore 

virksomheder (SMV’er): konkurrenceevne og forretningsmuligheder3, 

– der henviser til Kommissionens henstilling 2003/361/EF om definitionen af 

mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, 

– der henviser til Eurobarometerundersøgelsen fra 2015 om internationalisering af små og 

mellemstore virksomheder, 

– der henviser til OECD-undersøgelsen fra 2015 med titlen: "Financing SMEs and 

Entrepreneurs 2015 - An OECD Scoreboard", 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 

udtalelser fra Budgetudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A8-0248/2016), 

A. der henviser til, at SMV'er (22,3 millioner4 var aktive i EU-28 i 2014) skaber flere job 

end andre virksomheder i den private sektor, idet de tegner sig for omkring to tredjedele 

af den samlede beskæftigelse i den private sektor i EU, og der henviser til, at 

iværksættere og SMV'er udgør et vigtigt bidrag til den samfundsøkonomiske vækst og 

udvikling i EU; der henviser til, at støtte til SMV'erne bidrager til at bekæmpe 

arbejdsløsheden og ungdomsarbejdsløsheden i EU, der er på henholdsvis 8,9 % og 

19,4 %5; der henviser til, at antallet af arbejdsløse stadig historisk højt - ca. 23 millioner 

i 2015;  

B. der henviser til, at SMV'erne i 2014 bidrog med en høj andel til væksten i 

beskæftigelsen, op til 71 % i den ikke-finansielle erhvervsøkonomi; 

C. der henviser til, at jobskabelsen i SMV'er påvirkes af en række interne og eksterne 

faktorer, og sidstnævnte omfatter blandt andet håndterbar konkurrence (herunder fra 

multinationale selskaber og skyggeøkonomien), overkommelige administrative byrder 

og samlede produktionsomkostninger samt adgang til finansiering og faglært 

arbejdskraft; 

D. der henviser til, at nyere undersøgelser foretaget af Eurofound viser, at SMV'er, der 

skaber nye job, overvejende er unge, innovative og arbejder internationalt, ligger i 

byområder og drives af faglærte ejere, der har ambitiøse vækst- og 

                                                 
1  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0321. 
2  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0264. 
3  EUT C 68 E af 7.3.2014, s. 40. 
4  Årsrapport om europæiske SMV'er 2014/2015 (http://ec.europa.eu/growth/smes/business-

friendly-environment/performance-review/index_en.htm). 
5  Data fra februar 2016 (http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7225076/3-04042016-

BP-EN.pdf/e04dadf1-8c8b-4d9b-af51-bfc2d5ab8c4a).  



 

 

investeringsstrategier; 

E. der henviser til, at SMV'er spiller en vigtig rolle for at styrke den økonomiske, sociale 

og territoriale samhørighed, idet de desuden bidrager til en mere intelligent, bæredygtig 

og inklusiv vækst; der henviser til SMV-sektorens betydning i regionerne og navnlig i 

landdistrikterne; 

F. der henviser til, at på trods af, at 90 % af den globale vækst finder sted uden for EU, har 

kun 13 % af SMV'erne haft internationale aktiviteter uden for EU; 

G. der henviser til SMV'ernes forskellige kendetegn rundt omkring i EU, dvs. omfang og 

indvirkning på nationaløkonomien; der henviser til, at der er historiske grunde til disse 

forskelle; 

H. der henviser til, at manglen på faglært arbejdskraft og ulighederne i EU samt den 

faglærte arbejdskrafts bevægelse først og fremmest fra de nye medlemsstater fra EU-

udvidelserne i 2004 samt de kriseramte lande i euroområdet til andre medlemsstater har 

skabt yderområder med mangel på faglært arbejdskraft på grund af hjerneflugt; 

I. der henviser til, at der trods reglerne på det indre marked fortsat er betydelige forskelle i 

EU med hensyn til de lovgivningsrammer, SMV'erne er underlagt, navnlig med hensyn 

til den fremtidige lovgivnings forudsigelighed og reglernes generelle juridiske kvalitet; 

J. der henviser til, at repræsentanterne for SMV'erne udpeger høje arbejdsomkostninger 

som en af de vigtigste begrænsende faktorer for jobskabelsen og forventer en 

nedbringelse af disse omkostninger, idet de højeste arbejdsomkostninger forekommer i 

overregulerede og bureaukratiserede systemer; 

K. der henviser til, at SMV'erne finder det mere vanskeligt end større virksomheder at 

opfylde lovmæssige standarder på grund af deres mere beskedne struktur; 

L. der henviser til, at medarbejderrepræsentation og arbejdsmarkedsdialog ikke er så 

udbredt i SMV'er som i større virksomheder, og at fagforeningerne i nogle lande har 

udpeget det som prioritetsområde at forsøge at øge medarbejderrepræsentationen i 

SMV'er, f.eks. ved at opfordre til oprettelse af samarbejdsudvalg i SMV'er1; 

M. der henviser til, at den sociale og solidariske økonomi giver beskæftigelse til over 14 

millioner mennesker, hvilket svarer til omkring 6,5 % af EU's arbejdstagere; der 

henviser til, at der er to millioner virksomheder i den sociale og solidariske økonomi i 

EU, hvilket svarer til 10 % af alle Unionens virksomheder; der henviser til, at sociale 

virksomheder har vist sig at være modstandsdygtige under den økonomiske krise; 

N. der henviser til, at SMV'erne bedre modstår økonomiske kriser med hensyn til tab af 

job, navnlig kooperative industri- og servicevirksomheder har udvist større 

modstandsdygtighed gennem den økonomiske krise, der startede i 2008, end andre 

virksomheder i de samme sektorer; 

O. der henviser til, at virksomhedsoverdragelser til medarbejderne i form af kooperative 

virksomheder er dokumenteret som vellykkede på baggrund af de høje 

                                                 
1  Eurofounds rapport fra 2011 med titlen ″Employee representation at establishment level in 

Europe″. 



 

 

overlevelsesprocenter1; 

P. der henviser til, at alt for mange job ikke kan besættes på grund af den lave 

arbejdskraftmobilitet, og fordi visse uddannelsessystemer ikke passer til virkeligheden 

på arbejdsmarkedet; 

Q. der henviser til, at den grønne sektor var en af de primære jobskabende sektorer under 

recessionen, og at SMV'er med en langsigtet plan for at operere i den grønne økonomi 

skaber job, der er mere modstandsdygtige over for de aktuelle eksterne påvirkninger fra 

den globaliserede økonomi2; 

R. der henviser til, at data vedrørende aftalesystemer og arbejdets tilrettelæggelse i 

SMV'erne generelt er vanskelige at finde; 

S. der henviser til, at arbejdsvilkårene i mange lande, herunder arbejdstider, ifølge 

Eurofound i mange lande ofte er mere fleksible og uformelt aftalt i SMV'er end i større 

virksomheder; der henviser til, at den økonomiske krise i den indledende fase synes at 

have medført en øget intern fleksibilitet, da organisationerne skulle tilpasse sig 

skiftende eksterne vilkår og krav; 

T. der henviser til, at ECB mener, at statsgældskrisen bevirkede en stigning i bankernes 

finansieringsomkostninger i kriselandene i euroområdet, og at de øgede omkostninger 

blev videreført til SMV'erne i form af højere udlånsrenter eller mindre lån; 

U. der henviser til, at EU-budgettet bør anvendes til at fremme skabelsen af varig og 

kvalificeret beskæftigelse af høj kvalitet og SMV'ers potentiale til at skabe anstændige 

og varige job; 

V. der henviser til, at adgang til finansiering er en af de vigtigste hindringer for SMV'ers 

etablering og vækst, navnlig for så vidt angår socialøkonomiske virksomheder, som 

følge af manglen på en tilstrækkeligt diversificeret række egenkapitalinstrumenter og 

risikovillig kapital i hele Unionen, som er nødvendige i løbet af en virksomheds 

vækstperiode; 

W. der henviser til, at nogle samfund af historiske årsager opfatter iværksættere negativt, 

hvilket i nogle tilfælde også afspejles i regeringernes diskriminerende behandling af 

SMV-sektoren, eksempelvis sammenlignet med det fordelagtige miljø, de samme lande 

skaber for udenlandske investeringer, navnlig multinationale selskaber; 

X. der henviser til, at den ulige konkurrence mellem multinationale selskaber og SMV'er 

også skyldes den praksis, at overskud overføres til lande, der betragtes som skattely; 

Y. der henviser til, at Kommissionens undersøgelser ikke giver en detaljeret vurdering af 

den potentielle effekt, som den fremtidige TTIP-aftale kan få på SMV'erne i de 

forskellige medlemsstater; 

                                                 
1  Publikation fra CECOP fra 2013 med titlen ″Business Transfers to Employees under the Form 

of a Cooperative in Europe″. 
2  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0264. 



 

 

Jobskabelsespotentiale og en kvalificeret arbejdsstyrke  

1. minder om, at SMV'erne udgør knap 99 % af de europæiske virksomheder og dermed er 

rygraden i EU's økonomi; 

2. mener, at medlemsstaterne og Kommissionen for at sikre bedre betingelser for skabelse 

af kvalitetsjob i SMV-sektoren skal tage fat på følgende problemer, som findes i 

varierende omfang i de forskellige medlemsstater og regioner: manglende 

kvalifikationer, utilstrækkelig estimering af fremtidige kvalifikationsbehov, forkerte 

kvalifikationer, hjerneflugt, unødvendige regelbyrder og reguleringsmæssig usikkerhed 

på alle områder, utilstrækkelig dialog mellem aktørerne på arbejdsmarkedet, begrænset 

adgang til finansiering og offentlige indkøb, ringe innovationskapacitet og adgang til 

nye teknologier, utilstrækkelig støtte til SMV'er i offentlige investeringspolitikker, 

skyggeøkonomien og svig samt de multinationale selskabers privilegerede stilling;  

3. mener, at løsning af de ovennævnte strukturelle problemer blandt andet ville medføre 

mere fair konkurrence og en udvidelse af det sociale bidrag og skattegrundlaget til et 

større antal økonomiske aktører, hvilket ville gøre det muligt for medlemsstaterne at 

finansiere politikker, som fremmer jobskabelsen, især i SMV'er, og desuden sikre fair 

konkurrence blandt medlemsstaterne og mere lige markedsvilkår; 

4. understreger behovet for lovgivningsmæssige rammer, der fremmer investeringer og 

samtidig skaber bæredygtig vækst og kvalitetsjob; 

5. erkender, at blandt andet arbejdsomkostningerne som led i at drive virksomhed har en 

indvirkning på SMV'ernes jobskabelsespotentiale og kan påvirke deres 

konkurrenceevne; understreger med henblik herpå, at skattebyrden bør flyttes fra 

arbejdskraften til andre skattekilder, som er mindre skadelige for beskæftigelsen og 

væksten, og at der samtidig skal sikres tilstrækkelig social beskyttelse; 

6. understreger dog, at der altid skal sikres en høj standard for arbejdstagerbeskyttelse, og 

at mindskelse af arbejdsomkostningerne ved at reducere beskyttelsen af arbejdstagerne 

ikke bør være et middel til at nedbringe arbejdsløsheden; advarer endvidere om, at en 

indskrænkning af arbejdstagernes rettigheder og lønninger kan medføre større tab af 

kvalifikationer og bringer jobsikkerheden i fare, hvorved SMV'er vil blive udsat for 

mangel på kvalificeret arbejdskraft, samtidig med at der skabes en usikker jobsituation i 

Europa; mener, at øget arbejdsmarkedsfleksibilitet ikke bør føre til en forringelse af 

arbejdstagernes beskyttelse, da dette ikke øger SMV'ernes jobskabelsespotentiale;  

7. mener, at den unødvendige akademisering af specifikke erhverv ikke er bidrager til at 

løse problemet med mangel på kvalifikationer i SMV'er, mener, at erhvervsuddannelse, 

især vekseluddannelsessystemer, der drives i samarbejde med SMV'er, bør have mere 

offentlig støtte; understreger, at erhvervsmæssig vekseluddannelse er et vigtigt 

instrument til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden og opfordrer til støtte til 

SMV'er, der varetager faguddannelse af unge og dermed yder et vigtigt bidrag til 

inkludering af de unge på arbejdsmarkedet og i samfundet; påpeger, at et 

vekseluddannelsessystem, der benyttes i én medlemsstat, ikke blindt kan kopieres i en 

anden medlemsstat; 

8. anmoder medlemsstaterne om at fremme udviklingen af en stærk iværksætterkultur ved 

at indføre relaterede færdigheder inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse; 



 

 

9. mener, at lærlingeordninger inden for SMV'er bør fremmes af medlemsstaterne, 

herunder gennem skattemæssige og finansielle incitamenter og gennem 

kvalitetsrammer, der indebærer passende sundheds- og sikkerhedsbeskyttelse; minder 

om, at SMV'erne stiller specifikke krav til færdigheder; understreger i denne 

forbindelse, at der også skal tilskyndes til vekseluddannelsesprogrammer og en 

kombination af uddannelse og praktikmuligheder, eftersom de spiller en afgørende 

økonomisk og social rolle som instrumenter til at fremme lige muligheder for alle 

borgere;  

10. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle former for samarbejde, der involverer alle 

regeringsniveauer, virksomheder (herunder virksomheder, der er forbundet med 

samfundsøkonomien), fagforeninger, undervisningsinstitutioner og andre aktører med 

henblik på at tilpasse deres uddannelses- og undervisningssystemer og på den måde 

håndtere problemet med forskellen på færdigheder/kvalifikationer og behovet på 

jobmarkedet, navnlig for SMV'er; opfordrer til fremme af mere uformel uddannelse, 

herunder oplæring på arbejdspladsen og vidensdeling blandt medarbejderne; 

11. understreger den afgørende rolle, som virksomhederne, herunder SMV'er og 

mikrovirksomheder, spiller med hensyn til at samarbejde med de politiske 

beslutningstagere og arbejdsmarkedets parter om at transformere 

uddannelsessystemerne og erhvervsuddannelserne i Europa, både med hensyn til 

undervisningsmetoder og udarbejdelse af pensum og læreplaner, for at fokusere 

stærkere på at udvikle de arbejdsfærdigheder, der kræves i det 21. århundrede, herunder 

navnlig digitale færdigheder, kritisk tænkning, problemløsning og teamsamarbejde; 

understreger i den sammenhæng vigtigheden af praktiske erfaringer fra det virkelige liv; 

12. fremhæver betydningen af at lukke den kompetencekløft, som SMV'erne står overfor; 

mener, at Kommissionen er nødt til lægge vægt på at lette adgangen til relevant 

erhvervsfaglig og almen uddannelse, hvilket kan bidrage til at lukke kompetencekløften 

for så vidt angår IT-færdigheder, som er af afgørende betydning for innovative SMV'er; 

13. mener, at medlemsstaterne for at afpasse udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft 

skal gennemføre reformer af uddannelsessystemerne, der tager højde for det ændrede 

sociale miljø og betydningen af undervisning i og indlæring af et eller flere sprog og 

teknologiske innovationer; 

14. opfordrer medlemsstaterne til at tilbyde passende uddannelse og sikre undervisernes 

løbende faglige udvikling for at understøtte brugen af moderne undervisningsmetoder 

og udvikling af kvalifikationer og kompetencer tilpasset til det 21. århundrede; 

15. opfordrer til, at der iværksættes yderligere tiltag til integration af generationen over 50 

på arbejdsmarkedet, i erhvervslivet, uddannelse eller erhvervsuddannelse med det 

formål at forebygge langtidsledighed og risikoen for social eksklusion for denne type 

arbejdstagere og deres familier; 

16. mener, at SMV'erne spiller en vigtig rolle for skabelsen af grønne job; tilskynder til 

yderligere investeringer i SMV'ernes potentiale til at vende miljømæssige udfordringer 

til forretningsmuligheder;  

17. anerkender selvstændig beskæftigelses og mikrovirksomheders stigende betydning og 

afgørende vigtighed for at fremme innovation og iværksætterkultur; er dog bekymret 



 

 

over det voksende fænomen med fiktiv selvstændig beskæftigelse i EU, som ikke bør 

betragtes som positivt i den forstand, at det bidrager til "det voksende antal 

mikrovirksomheder", men derimod skaber usikkerhed i ansættelsesforholdene, medfører 

ugunstige arbejdsvilkår og en reduceret eller manglende social beskyttelse og 

undergraver iværksætterkulturens image, idet det bringer mange mennesker i sårbare 

situationer, og derigennem skaber nye sociale problemer, der skal løses;  

18. understreger, at den reguleringsmæssige administrative byrde er uforholdsmæssigt 

større for selvstændigt beskæftigede og mikrovirksomheder sammenlignet med større 

virksomheder; mener i den forbindelse, at tiltag rettet mod ″fiktiv selvstændig 

beskæftigelse″ skal målrettes nøje og ikke må påføre den enkelte nogen unødvendige 

administrative byrder; 

19. er bekymret over de usikre arbejdsvilkår for et højt antal selvstændigt beskæftigede og 

deres stigende fattigdomsgrad; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 

fremme samarbejdsnetværk for mikrovirksomheder og små virksomheder i form af 

kooperativer (f.eks. kooperativer af individuelle producenter, freelancere, SMV'er samt 

aktivitets- og beskæftigelseskooperativer), da sådanne netværk i høj grad styrker 

deltagernes bæredygtighed og beskæftigelsespotentiale; 

20. bemærker investeringsplanen for Europa, der er udformet til at skabe nye job og sætte 

skub i innovationen og konkurrenceevnen, og håber, at Den Europæiske Portal for 

Investeringsprojekter som en transparent pipeline for rentable projekter i EU vil hjælpe 

med at orientere investorer i retning af de eksisterende muligheder, hvilket vil gavne 

finansieringen af SMV'er og udviklingen inden for virksomhedsopstart som en vigtig og 

bæredygtig metode til at reducere arbejdsløsheden og fremme langtidsbeskæftigelse af 

høj kvalitet; opfordrer derfor til, at der indføjes forskellige kategorier med en passende 

inddeling i Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter for at give SMV'er og 

nystartede virksomheder mulighed for at udnytte portalen i fuldt omfang; 

21. minder om, at EU har forpligtet sig til at styrke sit industrielle grundlag ved at fastsætte 

et mål om, at industriproduktionen skal udgøre mindst 20 % af Europas BNP senest i 

2020, og at det bør øges til 30 % i 2030; mener, at dette er en væsentlig forudsætning 

for en effektiv forbedring af beskæftigelsessituationen i Europa; 

22. understreger betydningen af fremsynet lovgivning og procesfacilitering i forbindelse 

med den hastige udvikling inden for den vidensintensive og stærkt innovative SMV-

sektor, herunder socialøkonomiske virksomheder og kooperative iværksætterinitiativer, 

som fremhæver dennes rolle for intelligent specialisering under hensyntagen til EU's 

dagsorden for byerne og med tanke på Amsterdampagten og på netværksfunktioner og 

paraplystrukturer, såsom det europæiske innovationspartnerskab; 

23. noterer sig, at SMV'er i medlemsstater, som ikke har offentlige investeringsbanker, kan 

være ringere stillet i forhold til SMV'er i lande med fungerende offentligt ejede 

investeringsbanker, idet en vurdering af almene hensyn ikke er en prioritet for private 

bankinstitutter; 

24. opfordrer medlemsstaterne til at håndhæve lovgivningen om lige adgang for SMV'er til 

offentlige indkøb; 

25.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme oprettelse og udvikling af kooperative 



 

 

virksomheder, da erfaringen viser, at de gennem krisen har vist sig at være mere 

modstandsdygtige og i mindre omfang ramt af jobtab end virksomheder generelt, 

ligesom de i højere grad skaber job, der ikke udflyttes; opfordrer EIB og Kommissionen 

til at holde Parlamentet orienteret om de konkrete foranstaltninger, der er truffet hidtil 

for at forbedre adgangen til finansiering for kooperative virksomheder; 

26. mener, at EU's og medlemslandenes politikker ikke udelukkende bør fokusere på 

nystartede SMV'er og skabelse af nye job i SMV'er, og opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til fortsat at støtte virksomhedsoverdragelser som middel til at bevare 

eksisterende job i lukningstruede SMV'er; opfordrer til fremme af 

virksomhedsoverdragelser til medarbejderne i form af et kooperativ som en vellykket 

type virksomhedsoverdragelse; 

27. opfordrer Kommissionen til bedre at engagere medlemsstaterne og lokale og regionale 

myndigheder, videregående uddannelses- og erhvervsuddannelsesinstitutioner, 

civilsamfundsorganisationer, virksomheder, fagforeninger og finansielle institutioner 

med henblik på at fremme og fuldt ud at gøre brug af EU's finansieringskilder (f.eks. 

EFSI, ESF, EFRU, Cosme, Horisont 2020 og Erasmus+) og således hjælpe med at 

overvinde vanskelighederne med at få adgang til oplysninger, rådgivning og 

finansiering, som er nogle af de betydeligste barrierer for SMV'ers vækst og deres 

jobskabelsespotentiale; understreger derudover vigtigheden af grænseoverskridende 

programmer til fremme af SMV'er inden for rammerne af det europæiske 

forskningsinitiativ EUREKA med henblik på at lette samarbejdet mellem SMV'er og 

forskningsinstitutioner; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en 

bedre koordinering af de forskellige finansieringsinstrumenter til SMV'er; 

28. understreger i den forbindelse, at uddannelse i og oplysning om disse muligheder hidtil 

har været forsvindende lille i forhold til de reelle behov og de talrige muligheder, som 

disse fonde kan byde på; 

29. opfordrer Kommissionen til at samarbejde med nationale kontaktpunkter med henblik 

på at udvikle selvbevidste og effektive markedsføringskampagner, der udelukkende er 

udarbejdet til SMV'er, på "Fast Track to Innovation"-instrumentet, der er en del af 

Horisont 2020-programmet; 

30. opfordrer SMV'er (herunder mikrovirksomheder) og lokale og regionale myndigheder 

til at gøre fuld brug af de eksisterende muligheder for at kombinere de europæiske 

struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) med EFSI, idet der erindres om, at der er 

tale to instrumenter, der supplerer hinanden; anbefaler kombinationen af ESI-fonde og 

EFSI i forbindelse med tematiske eller tværnationale investeringsplatforme og opfordrer 

Kommissionen og EIB-Gruppen til at intensivere deres bestræbelser på at etablere disse 

platforme med henblik på at fremme EIB-Gruppens produkter og forbedre SMV'ernes 

adgang til finansiering; 

31. understreger behovet for at øge investeringerne i forskning, innovation, kvalificeret 

uddannelse og udvikling med henblik på at stimulere europæiske SMV'ers kvalitative 

vækst og jobskabelsespotentiale; understreger, at der er øremærket en investering på 75 

mia. EUR til støtte af SMV'er fra det særlige SMV-vindue under EFSI; glæder sig over, 

at SMV-finansieringen inden for rammerne af EFSI hidtil er blevet gennemført med 

succes til de godkendte projekter; 



 

 

32. anmoder Kommissionen om under revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-

2020 at finde et middel til fuldt ud at udligne nedskæringerne af EFSI′s budget i 

Horisont 2020-programmets bevilling i betragtning af fondens betydning for økonomisk 

udvikling og jobskabelse, navnlig for SMV'er; 

33. glæder sig over det skridt, der er taget, med hensyn til at anvende finansielle 

instrumenter til støtte for SMV'er, men mener, at tilskudsfinansiering bør bibeholdes, 

hvor den spiller en kritisk og nødvendig rolle for at fremme innovation, udvikling og 

forskning, som er af afgørende betydning for jobskabelsen og for Europas fremtidige 

økonomiske fremgang; 

34. opfordrer indtrængende såvel medlemsstaterne som Kommissionen til inden for 

rammerne af en holistisk tilgang til SMV-støtte at sikre betydelige fremskridt i retning 

af en yderligere forenkling af EU-finansieringen senest i 2017 for så vidt angår 

ansøgningsprocedurer, forvaltning og overvågning/kontrol af projekter, navnlig ved at 

indføre en ensartet elektronisk offentlig indkøbsprocedure for hele EU, fuldstændig e-

kohæsion, én enkelt revision baseret på risikoprincippet, reduktion af data- og 

oplysningskrav og fjernelse af overregulering gennem en omfattende optimering af 

lovgivningen; understreger imidlertid, at det er nødvendigt at sikre en passende balance 

mellem forenkling på den ene side og påvisning og forebyggelse af uregelmæssigheder, 

herunder svig, på den anden side; anmoder Kommissionen om at forelægge forslag til 

lovgivningsmæssige ændringer af forordningerne om samhørighedspolitikken i 

forbindelse med midtvejsgennemgangen/-revisionen med henblik på at lette adgangen 

til finansiering for SMV'er og især for nystartede virksomheder, der ønsker at udvikle 

sig; minder om, at anvendelse af europæiske e-indkøb samt gennemsigtighed og 

nedskæring af de administrative udgifter ifølge Kommissionens beregninger ville kunne 

medføre besparelser på op til 50 mia. EUR om året; 

35. opfordrer Kommissionen til, inden den indleder en udtømmende drøftelse med 

Parlamentet om den fremtidige finansielle ramme og samhørighedspolitikken for 

perioden efter 2020, at foretage relevante kvantitative undersøgelser af støttepolitikkens 

og -instrumenternes indvirkning på SMV'erne, hvilket vil muliggøre et forberedende 

arbejde ved hjælp af en opfølgning af resultaterne og en evaluering af deres effektivitet i 

forhold til effektiviteten af andre foranstaltninger, der ikke tager sigte på virksomheder 

under en bestemt størrelse; 

36. understreger vigtigheden af SMV'ernes adgang til EU-støttefinansiering og elektroniske 

offentlige tjenester i mindre byer og landområder, så man derigennem styrker deres 

beskæftigelsespotentiale og bidrager til den økonomiske udvikling af områder, der er i 

risiko for at blive affolket; 

37. opfordrer SMV'erne til at udligne kønsforskelle på arbejdsmarkedet med hensyn til 

blandt andet beskæftigelse og løn ved at tilbyde eller støtte børnepasningsordninger, 

plejeorlov, fleksible arbejdstider for omsorgspersoner samt lige løn for lige arbejde 

mellem kvindelige og mandlige arbejdstagere; 

38. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der tilbydes lokale børnepasningsordninger for 

at lette forældrenes adgang til arbejdsmarkedet; 

39. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme IKT og uddannelse inden 

for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik for at udstyre både 



 

 

den nuværende og den fremtidige arbejdsstyrke med de relevante digitale færdigheder; 

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte programmer, f.eks. åbne 

online-kurser, der sikrer arbejdsløse unge digitale færdigheder, og opfordrer til det 

samme for generationen over 50/aktive seniorer; 

40. understreger behovet for målrettede incitamenter for nystartede virksomheder, SMV'er 

og mikrovirksomheder for at fremme etablering og drift af sådanne virksomheder og 

behovet for at gøre det nemmere at ansætte kvalificeret arbejdskraft og videreuddanne 

medarbejdere; 

41. mener, at mobiliteten inden for lærlinge- og erhvervsuddannelse i EU bør styrkes 

yderligere; 

42. tilskynder medlemsstaterne, de regionale regeringer, uddannelsesinstitutioner og 

arbejdsmarkedets parter til at skabe muligheder for, at unge kan erhverve 

iværksætterkvalifikationer samt i højere grad anerkende og validere ikke-formel 

uddannelse og ikke-formelle kvalifikationer; understreger endvidere betydningen af 

erhvervsmentorordninger for unge iværksættere for at forbedre virksomhedernes 

overlevelsesprocent og bæredygtighed; 

43. er af den faste overbevisning, at mesteruddannelserne skal bevares; 

44. glæder sig over programmet "Erasmus for unge iværksættere", der hjælper unge 

iværksættere med den viden og de nyttige kvalifikationer, der er nødvendige for at starte 

og/eller drive en virksomhed med succes; mener, at sådanne programmer bør fremmes 

yderligere af medlemsstaterne og Kommissionen for at gøre dem bedre kendt blandt 

målgrupperne og hjælpe flere unge til at udvikle deres virksomheder op opnå succes; 

45. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage gunstige lovgivningsmæssige rammer, der 

fremmer og støtter ansættelse af unge kandidater i SMV'er eller opfordrer dem til at 

starte deres egen virksomhed, herunder gennem bedre adgang til oplysninger og 

skræddersyet rådgivning, ved at lette adgangen til kredit og finansieringsordninger samt 

ved at oprette kvikskranker; mener, at sådanne rammer også skal omfatte fremme af 

praktikordninger for studerende, så de kan få deres første praktiske erhvervserfaring i en 

SMV, samtidig med at der skal sikres tilstrækkelig social beskyttelse;  

46. bemærker, at der bør iværksættes tiltag til at sikre en bedre anerkendelse af 

kvalifikationer og uddannelsesbeviser i Europa, herunder diplomer og onlinecertifikater, 

f.eks. som tilbydes via masselæringskurser online (MOOC), samt validering af ikke-

formel læring med henblik på at give faglærte mulighed for at bidrage med deres viden 

og kvalifikationer overalt i Europa; 

47. støtter Kommissionens lovforslag om insolvente virksomheder, herunder tidlig 

omstrukturering og en ny chance for at afhjælpe frygten for at fejle og sikre, at 

iværksættere får en ny chance; 

48. understreger, at der er lang tradition i Europa for at have fokus på virksomhedernes 

sociale ansvar, og at socialt ansvarlige virksomheder stadig i dag fremhæves som 

forbilledlige eksempler; understreger, at SMV'erne kan spille en vigtig rolle med hensyn 

til at sikre en miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtig vækst; 

Gunstige og stabile lovgivningsmæssige rammer 



 

 

49. opfordrer medlemsstaterne til at undgå overregulering, som hæmmer virksomhedernes 

konkurrenceevne og jobskabelsespotentiale; mener, at fjernelse af de 

reguleringsmæssige og administrative byrder samtidig med, at man udvikler en 

forsvarlig og bæredygtig lovgivning, bl.a. gennem systematisk anvendelse af SMV-

testen og effektiv gennemførelse i medlemsstaterne, er den rigtige metode til at sænke 

SMV'ernes omkostninger og øge deres jobskabelsespotentiale; understreger, at dette 

ikke må skade beskyttelsen af arbejdstagerne;  

50. er af den opfattelse, at et gunstigt og stabilt reguleringsmæssigt miljø, herunder 

reglernes reelle klarhed, er væsentlige forudsætninger for bæredygtig skabelse af 

kvalitetsjob i SMV'er; mener, at denne lovgivningsmæssige sikkerhed blandt andet skal 

omfatte kontraktret og finanspolitisk og social regulering, beskyttelse af arbejdstagerne 

samt skatteafgørelser og retssikkerhed og proceduremæssig effektivitet; mener, at 

stabiliteten i de lovgivningsmæssige rammer bedst opnås gennem en løbende 

inddragelse af arbejdsmarkedets parter i beslutningsprocesserne; 

51. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage i betragtning, at hvis SMV'erne 

belastes uforholdsmæssigt hårdt af administrative krav, bør tiltag for at minimere 

byrden og hindringerne systematisk overvejes, samtidig med at det sikres, at 

arbejdstagerne tilbydes passende sundheds- og sikkerhedsforhold; understreger i denne 

forbindelse, at der er brug for skræddersyede løsninger for specifikke hindringer under 

hensyntagen til, at SMV'er er meget forskellige; 

52. understreger betydningen af SMV-venlig, effektiv, fleksibel og omstillingsparat 

offentlig administration i medlemsstaterne for at fremme iværksætterværdier, lette 

SMV'ernes vækst og gøre dem i stand til at realisere deres fulde potentiale til at skabe 

job af høj kvalitet; 

53. opfordrer Kommissionen til at lette effektiv udveksling af bedste praksis mellem 

medlemsstaterne hvad angår deres forskellige reguleringsmæssige miljø for SMV'er; 

glæder sig i denne forbindelse over netværket af SMV-repræsentanter, hvis rolle er at 

forbedre høringsprocessen med nationale SMV'er og samarbejdet mellem EU's 

medlemsstater; tilskynder til samarbejde mellem SMV'er og lokale myndigheder samt 

uddannelsessektoren, som kan være gavnlig for skabelsen af virksomhedsklynger og 

virksomhedsvæksthuse og derved øge deres jobskabelsespotentiale; opfordrer SMV'erne 

til at blive medlemmer af repræsentative organisationer for at få en stærkere stemme på 

nationalt og europæisk plan på samme måde som hovedparten af de multinationale 

selskaber; opfordrer endvidere SMV'ernes sammenslutninger til at støtte SMV'erne 

bedre og indtage en større rolle som en pålidelig arbejdsmarkedspart; 

54. opfordrer medlemsstaterne til at revidere deres bestemmelser for SMV'er og fuldt ud 

anvende princippet om "tænk småt først" for at fjerne de uberettigede hindringer, som 

SMV'er møder, og opnå reguleringsmæssig og skattemæssig sikkerhed, som er en 

forudsætning for jobstabilitet og -kvalitet;  

55. understreger betydningen af at opfylde forhåndsbetingelsen vedrørende Small Business 

Act med henblik på at forbedre miljøet og de administrative procedurer for 

virksomhedsudvikling og iværksættervirksomhed samt indførelsen af 

finansieringsmuligheder for SMV'er; 

56. mener, at den fysiologiske ulighed mellem SMV'er og multinationale selskaber skal 



 

 

afhjælpes for at give SMV'er mulighed for at anvende yderligere økonomiske ressourcer 

og sammen med offentlige investeringer at skabe kvalitetsjob; 

57. opfordrer medlemsstaterne til at skabe skatteincitamenter til vækst og udvikling af 

sektorerne for business angels, innovationsfonde og tidlige markedsaktører; 

58. henleder opmærksomheden på regionale forskelle og ubalancer i SMV'ers adgang til 

finansiering fra nationale erhvervsfremmende banker, EU-finansierede programmer og 

andre private og offentlige finansieringsinstitutioner; opfordrer til etablering af lige 

vilkår for alle SMV'er – med særligt fokus på underudviklede, fattige og fjernt 

beliggende eller isolerede regioner og lande med alvorlige affolkningsproblemer 

og/eller problemer med befolkningsspredning, og lande, der har været underlagt 

finansielle og økonomiske begrænsninger – med hensyn til at få adgang til finansiering 

fra EU-støttede finansielle instrumenter via formidlere; 

59. mener, at SMV'erne kun gennem lettere adgang til finansiering via korrektionsfaktoren 

for SMV'er kan sikres en stabil finansiel situation, der fremmer vækst og dermed 

bevarer beskæftigelsen;  

60.  understreger, at mikrokreditter, der hovedsagelig er rettet mod mikroiværksættere og 

dårligt stillede personer, som ønsker at indlede selvstændig erhvervsvirksomhed, er en 

måde til at overvinde hindringer for adgangen til de traditionelle banktjenesteydelser; 

ville glæde sig over initiativer til intelligent forenkling, der kan forbedre effektiviteten 

af vurderingen af projekter, der har behov for mikrokreditter; vil desuden glæde sig over 

foranstaltninger vedrørende regnskabspligt, der tager sigte på finansielle mellemmænd, 

og som ikke overbelaster eller forhøjer omkostningerne i urimelig grad; 

61. henleder opmærksomheden på, at forsinkede betalinger kan bevirke risiko for insolvens 

og konkurs for SMV'er; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke 

håndhævelsen af direktivet om forsinkede betalinger; opfordrer endvidere 

medlemsstaterne til at overveje passende finansielle mekanismer såsom bankgarantier;  

62. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en europæisk rammeforordning til fremme af 

oprettelsen af tværeuropæisk crowdfunding og crowdinvesteringsmarkeder;  

63. opfordrer Kommissionen til at fremme securitisering af lån til mikrovirksomheder og 

SMV'er for at øge deres kreditmuligheder; 

64. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre de lovgivningsmæssige 

rammer for sociale virksomheder; 

65. erkender, at det er vigtigt at tage hensyn til mikrovirksomheders og små virksomheders 

situation, særlige behov og vanskeligheder med overholdelse i forbindelse med 

gennemførelsen af foranstaltninger vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 

på virksomhedsniveau; understreger, at oplysning, udveksling af god praksis, høringer, 

brugervenlig vejledning og onlineplatforme er yderst vigtige for at hjælpe SMV'er og 

mikrovirksomheder med at sikre en mere effektiv overholdelse af de lovpligtige 

arbejdsmiljøregler; opfordrer Kommissionen, EU-OSHA og medlemsstaterne til fortsat 

at udvikle praktiske redskaber og vejledninger, som kan støtte, lette og forbedre 

SMV'ernes og mikrovirksomhedernes overholdelse af arbejdsmiljøreglerne; 

66. glæder sig over indførelsen af EU-OSHA's webbaserede interaktive 



 

 

risikoanalyseredskaber (OiRA) samt andre e-redskaber i medlemsstaterne, der letter 

gennemførelsen af risikovurderinger og har til formål at fremme efterlevelse og en 

forebyggelseskultur, navnlig i mikrovirksomheder og små virksomheder; opfordrer 

indtrængende medlemsstaterne til at udnytte den europæiske bistand til sundheds- og 

sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen generelt og udvikling af e-redskaber i 

særdeleshed med henblik på at støtte SMV'er; 

67. opfordrer Kommissionen til ved gennemgangen af den strategiske ramme fortsat at tage 

hensyn til den særlige karakter af og situation for SMV'er og mikrovirksomheder med 

henblik på at hjælpe disse virksomheder med at opfylde de mål, der er fastsat for 

sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen; 

68. opfordrer Kommissionen til om nødvendigt og inden for rammerne af det europæiske 

semesters landespecifikke henstillinger at anlægge en differentieret tilgang til 

forbedring af miljøet for SMV'er, idet der tages hensyn til de landespecifikke 

omstændigheder og EU-regionernes specifikke strukturelle forskelle, med henblik på at 

skabe en større økonomisk, social og territorial samhørighed; opfordrer endvidere 

Kommissionen til at fokusere på SMV'er, særlig på mikrovirksomheder; 

69. bemærker, at det tematiske mål 3 – "Styrkelse af SMV'ers konkurrenceevne" – har ført 

til, at medlemsstaterne fokuserer på at styrke vækst- og jobskabelsespotentialet for 

SMV'er i de operationelle programmer; understreger, at hverken fremtidige uforudsete 

kriser eller større initiativer på EU-plan bør medføre et fald i forpligtelser eller 

betalinger i forbindelse med det tematiske mål 3 og relevante instrumenter under 

udgiftsområde 1b i Den Europæiske Unions almindelige budget; anerkender, at SMV'er 

står svagt med hensyn til egenkapital og understreger derfor, at forsinkelser i 

betalingerne af fakturaer under samhørighedspolitikken bør minimeres med henblik på 

at begrænse risikoen for insolvens; opfordrer således indtrængende Kommissionen til at 

forbedre betalingshastigheden til SMV'er yderligere; 

70. påpeger, at såvel "Årsrapport om europæiske SMV'er 2014/2015" og "Den årlige 

vækstundersøgelse 2016" afslører regionale forskelle i vilkårene for små og 

mellemstore virksomheder samt andre forskelle, som medlemsstaterne bør tackle på 

effektiv vis inden udgangen af programmeringsperioden sammen med bestræbelser på 

at fremme internationaliseringen af SMV'erne ved at fjerne ikke-toldmæssige 

hindringer; 

71. opfordrer medlemsstater med begrænset decentralisering af EU's finansiering til at 

forrykke balancen med hensyn til den administrative kapacitet til teknisk bistand og til 

lokale og regionale støttestrukturer, herunder forbedret adgang til finansiering og 

informationsløsninger for SMV'er (herunder mikrovirksomheder), hen imod lokale 

myndigheder, eftersom dette vil bibringe mere regionalt afbalancerede resultater og 

udnyttelsesgrader, navnlig i mindre udviklede regioner; 

72. understreger nødvendigheden af, at der side om side med virksomhedsvæksthuse skabes 

virksomhedsudviklere, således at virksomhedsopstart gøres til et vigtigt instrument til 

skabelse af vedvarende arbejdspladser, og for at fastholde potentialet inde i 

virksomhederne ved at modvirke "salg af gode idéer" af rent profitmæssige årsager; 



 

 

73. fremhæver behovet for at lette adgangen til EU's indre marked ved at fjerne de 

administrative hindringer, der stadig findes, og ved at bekæmpe illoyal konkurrence, 

markedsforvridninger, fiktiv selvstændig beskæftigelse og postkasseselskaber; opfordrer 

medlemsstaterne til at sikre lige adgang til deres nationale markeder for SMV'er, 

navnlig ved levering af grænseoverskridende tjenesteydelser; glæder sig i denne 

forbindelse over det stærke fokus på SMV'er i strategien for det indre marked 2015 og 

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at følge de positive initiativer op med 

konkrete tiltag, der er håndgribelige for SMV'er; 

74. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage gunstige lovgivningsrammer for etablering af 

virksomheder som en af måderne af bekæmpe skyggeøkonomien på, der især hæmmer 

SMV'er, og til at udnytte den nyetablerede platform til bekæmpelse af sort arbejde i fuld 

udstrækning; anerkender, at økonomisk recession og foranstaltninger i mange 

medlemsstater har bidraget til vækst i skyggeøkonomien; 

75. er af den faste overbevisning, at integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet vil være 

umulig uden en aktiv, massiv støtte fra mikrovirksomheder og små og mellemstore 

virksomheder i EU; 

76. understreger, at omfattende sprogundervisning af flygtninge er af overordentlig stor 

betydning, at denne bør påbegyndes hurtigst muligt, og at erhvervsorienterede 

sprogkundskaber er afgørende for integrationen i virksomhederne; 

77. understreger, at der er behov for yderligere tiltag og incitamenter for at fremme og lette 

etableringen af SMV'er, herunder sociale virksomheder og mikrovirksomheder, for 

personer fra sårbare grupper og at bekæmpe forskelsbehandling i denne forbindelse; 

understreger, at livslang opbygning af kvalifikationer og rådgivning er vigtige redskaber 

til at sikre lige muligheder; er af den opfattelse, at de relevante myndigheder i 

medlemsstaterne skal give SMV'er støtte og rådgivning i forbindelse med integrationen 

af sårbare grupper på arbejdsmarkedet;  

78. opfordrer til, at mikrovirksomheder og SMV'er under ingen omstændigheder må 

forpligtes til at udlevere ikke-finansielle oplysninger om deres frivillige sociale 

aktiviteter; understreger, at dette kan føre til urimeligt høje bureaukratiske omkostninger 

og ville bringe virksomhedernes sociale engagement i fare i stedet for at fremme det; 

79. understreger, at det i sin beslutning af 6. februar 20131 om virksomhedernes sociale 

ansvar (VSA) slog klart fast, at velgørenhed i et frit samfund aldrig kan gøres til en pligt 

i forbindelse med VSA; er af den faste overbevisning, at hvis VSA blev gjort til en 

pligt, ville det føre til, at mennesker ville blive mindre villige til at yde velgørenhed; 

80. understreger, at vikarbranchen er særlig vigtig for SMV'erne og bør betragtes 

differentieret; 

Lige konkurrencevilkår 

81. bemærker, at EU's konkurrencepolitik i visse tilfælde kunne medføre fordele, som i 

størst grad gavner de store markedsaktører, der kendetegnes af større stordriftsfordele 

end SMV'er; understreger i denne forbindelse, at EU's konkurrenceregler skal garantere 
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lige konkurrencevilkår for små, mellemstore og store virksomheder for at overvinde 

SMV'ernes manglende stordriftsfordele og dermed muliggøre deres internationalisering 

og styrke deres jobskabelsespotentiale, særlig i forbindelse med nye internationale 

handelsaftaler; 

82. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at offentlige institutioners levering af 

tjenesteydelser generelt bør begrænses til de offentlige myndigheders retmæssige 

område, således at deres skattemæssige særstatus ikke medfører konkurrenceforvridning 

for SMV'erne; 

83. påpeger, at SMV'erne i Europa er kendetegnet ved mange forskellige 

forretningsmodeller og juridiske former, og at de alle, herunder aktørerne i den sociale 

økonomi, bør sikres lige markedsvilkår; 

84. mener, at SMV'ers ulige adgang til markeder, oplysninger, rådgivning, offentlig service, 

kvalifikationer og finansiering i EU foruden at være skadelig for deres muligheder for at 

skabe beskæftigelse skyldes en række strukturelle forskelle, hvad angår 

virksomhedernes størrelse og resultater; mener derfor, at disse forskelle bør tages i 

betragtning ved evaluering af EU's konkurrencepolitik og det indre markeds funktion; 

85. mener, at SMV'ernes omdømme som attraktive arbejdspladser baseret på gode arbejds- 

og ansættelsesvilkår udgør en vigtig konkurrencefordel ved rekruttering af kvalificerede 

medarbejdere; 

86. mener, at regulering tjener den almene interesse og sigter mod at opfylde flere mål, bl.a. 

etablering af et konkurrenceorienteret og retfærdigt marked, beskyttelse af 

arbejdstagerne, beskyttelse af sundhed og sikkerhed, fremme af innovation samt 

miljøbeskyttelse; understreger det presserende behov for en klar og effektiv 

lovgivningsmæssig ramme, som ikke medfører unødige bureaukratiske byrder for 

SMV'erne, når de anvender den; 

87. bemærker, at multinationale selskaber i regioner, hvor den økonomiske udvikling er 

koncentreret om at tiltrække udenlandske direkte investeringer, i nogle tilfælde får 

fortrinsbehandling i lovgivningsmæssig henseende; mener, at fortrinsbehandling af 

multinationale virksomheder bør undersøges med henblik på at mindske deres 

potentielle negative indvirkning på SMV'er, således at der sikres lige vilkår for dem, 

deres kapacitet til at skabe beskæftigelse styrkes; anerkender ligeledes, at mange 

SMV'er etableres for at støtte de multinationale virksomheder og deres medarbejdere 

ved at levere produkter og tjenesteydelser som en del af leverancekæden; understreger 

behovet for en tæt overvågning af overholdelsen af arbejdstagernes rettigheder i denne 

sammenhæng og glæder sig over OECD's initiativ til at øge gennemsigtigheden i det 

internationale skattesystem og opfordrer til hurtig gennemførelse af BEPS-tiltagene; 

88. opfordrer medlemsstaterne til at indføre principper om, at indkomst skal beskattes der, 

hvor den genereres, og andre tiltag, der kan forhindre, at multinationale selskaber 

overfører deres overskud, således at medlemsstaterne sikrer lige vilkår for SMV'erne og 

dermed også forbedrer deres jobskabelsespotentiale; 

89. bemærker, at forbedrede reguleringsmæssige rammer og effektiv håndhævelse af 

lovgivningen kan bidrage til at løse problemerne med skyggeøkonomi og 

skatteunddragelse; 



 

 

90. mener, at handelsaftaler med tredjelande bør tage hensyn til EU's regioners særlige 

strukturelle forskelle i SMV-sektoren overalt i Unionen og vurdere deres indvirkning på 

de fremtidige beskæftigelsesperspektiver og på SMV-ansattes arbejdstagerrettigheder 

og lønninger; 

91. opfordrer Kommissionen til at foretage en konsekvensanalyse hvad angår virkningen af 

den foreslåede TTIP-aftale og tildelingen af markedsøkonomistatus til Kina på antallet 

og kvaliteten af job i SMV-sektoren i samtlige medlemsstater; understreger, at en sådan 

konsekvensanalyse bør omfatte en detaljeret analyse af de typer af SMV'er og sektorer, 

der kan blive påvirket; 

92. bemærker de muligheder, som det digitale indre marked giver; understreger dog 

nødvendigheden af en evaluering af potentialet i samt fordele og udfordringer for 

SMV'er med hensyn til deres vækst og jobskabelsespotentiale i de forskellige 

medlemsstater samt konsekvenserne heraf for arbejdstagerne og de sociale 

sikringssystemer; anbefaler, at Kommissionen skaber de vilkår, der er nødvendige for, 

at SMV'erne kan tilpasse sig og gradvist bevæge sig ind på det indre marked for digitalt 

indhold; 

93.  mener, at en øget digitalisering i den offentlige sektor (e-forvaltning) og øget adgang til 

bredbåndsforbindelse i afsidesliggende områder vil reducere SMV'ernes etablerings- og 

driftsomkostninger og derved øge deres jobskabelsespotentiale yderligere; 

94. opfordrer SMV'erne til at fremme fjernarbejde og smartworking, som er effektive 

redskaber til at nedbringe virksomhedernes materielle omkostninger og til samtidig at 

gøre det muligt for arbejdstagerne at opnå en bedre balance mellem arbejds- og 

familieliv; 

95. glæder sig over, at der findes informationsportaler, der specielt henvender sig til 

SMV'er, såsom "Access to Finance"-portalen på Dit Europa, og opfordrer 

Kommissionen til yderligere at forbedre deres funktionalitet og tilgængelighed og 

videreudvikle dem til mere interaktive instrumenter; fremhæver især vigtigheden af en 

effektiv levering af den nye fælles digitale portal, der nævnes i strategien for det indre 

marked, som internetindgang til alle informationer og tjenester med tilknytning til det 

indre marked; 

o 

o     o 

96. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 


