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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning 
och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att små och medelstora företag spelar en grundläggande roll i 
Europas ekonomi och bidrar till samhällets stabilitet, och att små och medelstora företag 
är avgörande när det gäller att uppnå en starkare och mer hållbar tillväxt och större 
flexibilitet och att skapa flera arbetstillfällen och utbildningsplatser av bättre kvalitet men
också när det gäller att upprätthålla den grundläggande förbindelsen mellan produktionen 
och dess lokala dimension, i syfte att hantera fenomenet med utlokalisering av 
produktionen, som ofta skapar sysselsättningsproblem.

2. Europaparlamentet anser i detta sammanhang att omlokaliseringar av företag, som leder 
till avveckling av arbetsplatser, inte får främjas med gemenskapsmedel.

3. Europaparlamentet påpekar att man inom det nya partnerskapet för tillväxt och 
sysselsättning särskilt betonar behovet av att förbättra företagsklimatet och av att också i 
t.ex. de europeiska programmen lyfta fram och främja befintliga industriområden och 
industrikluster och verkligen ta hänsyn till företagens särskilda egenskaper, problem och 
förväntningar och garantera företagen ett tillräckligt stöd, dock snarare i form av hjälp till 
självhjälp än i form av bidrag.

4. Europaparlamentet påpekar att små och medelstora företag är grundstenen för den 
ekonomiska och sociala sammanhållningen eftersom de anställer över 
75 miljoner människor inom EU och i vissa industrisektorer bidrar till upp till 80 procent 
av sysselsättningen. Parlamentet framhåller att små och medelstora företags tillgång till 
anläggningar för forskning och utveckling bör förbättras för att främja ekonomisk tillväxt 
och innovation och skapa flera kvalificerade arbetstillfällen och för att bekämpa 
arbetslöshet, framför allt bland ungdomar. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
uppmuntra utbytet av bästa metoder mellan medlemsstaterna avseende inrättandet av 
företagskluster. I detta sammanhang betonar parlamentet också betydelsen av ett förstärkt
samarbete mellan små och medelstora företag och universitet och (privata) 
forskningsinstitut samt av bättre investeringar i tekniköverföring och utbildning. 

5. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att öka de små och medelstora 
företagens investeringar i mänskligt kapital, i syfte att förbättra arbetstagarnas 
anställbarhet och höja produktiviteten. Parlamentet erkänner att det finns ett behov av 
utbildningsprogram och utbildningsverksamheter som är specifikt inriktade på
företagandet i de små och medelstora företagen, inklusive utbildning på plats.

6. Europaparlamentet betonar att man bör uppmuntra de små och medelstora företag som 
använder miljövänliga metoder inom ramen för företagens sociala ansvar och den 
europeiska strategin för hållbar utveckling.

7. Europaparlamentet betonar betydelsen av det beslut som antagits om att principen att små 
och medelstora företag skall prioriteras eller att man skall tänka smått först (think small 
first) skall integreras i all gemenskapspolitik och begär att detta kriterium följs noggrant
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och på ett öppet sätt, särskilt med tanke på att 99 procent av företagen i Europeiska 
unionen är små och medelstora företag. Med tanke på den roll de spelar när det gäller 
ekonomisk utveckling och innovation, och den marknadsandel de representerar, anser 
parlamentet att det är absolut nödvändigt att små och medelstora företag beviljas 
omfattande stöd.

8. Europaparlamentet erkänner informationens stora betydelse och påpekar att små och 
medelstora företag är otillräckligt och dåligt informerade (eller inte får tillräckligt 
detaljerad information) om EU och dess verksamhet. De små och medelstora företagen 
kritiserar med rätta denna brist på information samt vissa effekter av EU:s politik, som
företagen inte har informerats om i tid. I detta sammanhang bör en viktig roll intas av 
euroinfocentrumen (EIC), som hittills inte har lyckats erbjuda en tjänst som skulle 
uppfylla de europeiska företagens förväntningar och behov, främst för att de allra flesta 
små och medelstora företagen inte ens är medvetna om att det finns sådana centrum. 

9. Europaparlamentet betonar att det därför är viktigt att utvärdera, förbättra och 
omorganisera EIC-nätverket, med avseende på både dess funktionsduglighet och 
verksamhetens effektivitet, så att det skall kunna fungera snabbare och mer målinriktat. 
Euroinfocentrumen bör omvandlas till en identifierbar enda kontaktpunkt (”one stop 
trouble shooting shop”) för små och medelstora företag som stöter på hinder på den inre 
marknaden. Euroinfocentrumen bör utvecklas till verkliga medlare mellan de små och 
medelstora företagen och medlemsstaterna genom att vid behandlingen av varje problem 
tillämpa gemenskapsbestämmelserna på ett så praktiskt och pragmatiskt sätt som möjligt. 
Parlamentet konstaterar att euroinfocentrumen kommer att behöva utökade anslag för att 
uppnå dessa mål.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt främja bättre synlighet för 
euroinfocentrumen och betonar att alla små och medelstora företag bör få lätt och 
kostnadsfri tillgång till den information, betjäning och rådgivning som euroinfocentrumen 
erbjuder oberoende av om de är medlemmar i den organisation som utför uppgiften som
euroinfocentrum. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att de paneler för små 
och medelstora företag som upprättas av euroinfocentrumen även omfattar små och 
medelstora företag utanför värdorganisationen. Parlamentet anser att kommissionen måste 
ställa upp ambitiösa mål för att främja euroinfocentrumens användning och synlighet 
bland alla små och medelstora företag, inte endast de små och medelstora företag som är 
medlemmar i värdorganisationen. 

11. Europaparlamentet anser att man bör eftersträva en samordning av de nätverk som 
Europeiska unionen driver (som euroinfocentrumen och centrumen för 
innovationsförmedling (Innovation Relay Centres)) och som är anpassade till de små och 
medelstora företagens behov. Parlamentet anser att dessa inrättningar exempelvis skulle 
kunna knytas till de små och medelstora företagens representativa yrkesföreningar.

12. Europaparlamentet anser att det är viktigt att inte bara tillhandahållande av information 
utan också överföring av bästa metoder till de små och medelstora företagen och 
mikroföretagen får en mer framträdande roll. Parlamentet anser att spridning av 
företagsrelaterad information, däribland kunskaper som behövs för anbudsförfaranden, är 
ett prioriterat område.
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13. Europaparlamentet anser att det är absolut nödvändigt att de små och medelstora företagen 
i samband med finansiella eller affärsrelaterade risker erhåller omfattande och pålitlig 
information om de former för riskdelning som finns.

14. Europaparlamentet anser att små och medelstora företag i stor utsträckning stöter på 
oproportionerligt många hinder, byråkratiska och andra, på den inre marknaden. 
Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att undanröja dessa hinder, och anser att det 
därför är viktigt att kommissionen systematiskt och utan dröjsmål inleder
överträdelseförfaranden enligt artikel 226 i EG-fördraget mot varje medlemsstat som 
underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt EG-fördraget, särskilt bestämmelserna om den 
inre marknaden, inklusive dem som rör den gemensamma tulltaxan, den fria rörligheten 
för tjänster och de gemensamma bestämmelserna om skatter.

15. Europaparlamentet anser att informationen om och tillgången till överträdelseförfaranden 
måste förbättras för de små och medelstora företagen och uppmanar kommissionen att 
utvärdera på vilket sätt de små och medelstora och stora företagen, samt de relevanta 
aktörerna, har tillgång till och tillämpar överträdelseförfaranden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att rapportera resultatet av denna utvärdering till parlamentet.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra de små och medelstora 
företagens och mikroföretagens tillträde till gemenskapens ramprogram och 
strukturfonder, med tanke på den viktiga roll dessa instrument spelar i många regioner när 
det gäller att främja företagaranda och kompetens. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att övervaka och rapportera till parlamentet om små och medelstora företags tillgång till 
gemenskapsfinansiering. Parlamentet påpekar att målen för små och medelstora företags 
deltagande i ramprogrammet för forskning inte har uppnåtts. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att säkra ett högre deltagande av små och medelstora 
företag i gemenskapsprogrammen, förenkla ansökningsförfarandena, sänka 
ansökningskostnaderna och förkorta väntetiderna. Parlamentet anser att de mål som 
kommissionen särskilt bör prioritera bör omfatta bland annat sysselsättning av 
arbetstagare med särskilda behov, kvinnor och långtidsarbetslösa. Därför föreslås att 
programmen särskilt skall finansiera utbildning av ovannämnda underprivilegierade 
kategorier av arbetstagare.

17. Europaparlamentet framhåller att de små och medelstora företagens finansiering och 
tillgång till kapital måste förbättras, såväl genom strukturfonderna som genom de 
kapitalflöden som är till deras förmån, framför allt sådana som tillhandahåller flexibel 
mikrofinansiering för FoTU och för nystartade företag, företag som drivs av kvinnor och 
familjeföretag. Dessa former av stöd bör också utvecklas med tanke på tillämpningen av 
den allt strängare miljö- och sociallagstiftningen.

18. Europaparlamentet anser att man i den nya politiken för de små och medelstora företagen 
bör sträva efter initiativ och åtgärder som skall stärka nya företag, familjeföretag och 
företag som drivs av kvinnor, särskilt om de befinner sig i missgynnade eller bergiga 
regioner eller på öar eller i glesbygd i EU.

19. Europaparlamentet påminner om att de små och medelstora företagen lider av betungande
byråkrati. Parlamentet välkomnar kommissionens mål att minska byråkratin i Europa med 
25 procent, men kräver att detta skall genomföras utan dröjsmål, och att en metod snabbt 
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skall utarbetas för att uppskatta kostnaderna och de administrativa konsekvenserna av 
gemenskapslagstiftningen. Parlamentet betonar att den administrativa börda som läggs på 
de små och medelstora företagen måste vara proportionell och nödvändig och att all 
gemenskapslagstiftning bör omfattas av en konsekvensbedömning, i enlighet med det 
interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning.

20. Europaparlamentet påpekar att andra kostnader än lönekostnader är ett av de största 
hindren för enmansföretag och mikroföretag, vilka ofta inte skapar några arbetstillfällen 
eftersom de inte kan uppfylla de administrativa krav som hänger samman med detta. 
Parlamentet påminner om att enligt artikel 137.2 b i EG-fördraget ”skall sådana 
administrativa, finansiella och rättsliga ålägganden undvikas som motverkar tillkomsten 
och utvecklingen av små och medelstora företag” i direktiv som antas på området för 
social trygghet och skydd av arbetstagare. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet 
att, i förekommande fall, i större utsträckning undanta dessa företag från vissa krav, som 
exempelvis rapporterings- och dokumentationsskyldigheter.

21. Europaparlamentet är medvetet om att minskning av byråkrati till stor del är 
medlemsstaternas ansvar och uppmuntrar kommissionen att i större utsträckning 
uppmärksamma medlemsstaterna på att avregleringsåtgärder är nödvändiga genom att 
peka på beprövade förfaranden och jämförelsevärden.

22. Europaparlamentet anser att marknaden för offentlig upphandling utgör en unik möjlighet 
för de små och medelstora företagen, och uppmanar därför kommissionen och 
medlemsstaterna att undersöka möjligheten att i framtiden tillåta små och medelstora 
företag, särskilt inom jordbrukssektorn, att lämna in gemensamma anbud.

23. Europaparlamentet anser att en politik till stöd för små och medelstora företag skulle 
gynna verklig sammanhållning och integration inom unionen, också med tanke på att de 
europeiska företagen är små och ofta familjedrivna, eftersom dessa företag bidrar till att 
skapa gynnsamma förhållanden även för missgynnade arbetstagare. Parlamentet betonar 
därför att gemenskapslagstiftningen bör ta tillbörlig hänsyn till den roll de små och 
medelstora företagen spelar när det gäller att garantera inkomster, förebygga avfolkning, 
stärka lokalsamhället och bekämpa fattigdom. I framtiden kommer man därför, för att 
komplettera den ekonomiska lagstiftningen, att behöva utarbeta gemensamma europeiska 
riktlinjer för att hjälpa de små och medelstora företagen i deras roll i att stärka den sociala 
sammanhållningen. Parlamentet yrkar på att det i dessa riktlinjer skall ges särskilt stöd till 
att starta och driva mikroföretag för att främja dels en integration av diskriminerade och 
missgynnade grupper och särskilda etniska grupper, dels en återintegration av 
marginaliserade grupper i samhället, vilket skulle bidra till kampen mot fattigdomen.

24. Europaparlamentet värdesätter kommissionens initiativ till dialog och samråd på 
regelbunden basis med små och medelstora företag och med de organisationer som 
företräder dem och begär att denna metod systematiskt omsätts i praktiken, genom att de 
europeiska företagen involveras, bland annat genom sina företagarorganisationer, inte 
endast i genomförandet av gemenskapsprogram utan och också i utarbetandet av dessa 
program. Parlamentet noterar att samrådsförfarandet i sin nuvarande form är problematiskt 
för små och medelstora företag. Åttaveckorsgränsen gör att organisationer som företräder 
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små och medelstora företag inte hinner samla in synpunkter och framföra dem. 
Kommissionen uppmanas att snarast ompröva denna gräns.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att de 
organisationer som företräder små och medelstora företag i större utsträckning deltar i den 
europeiska sociala dialogen. Parlamentet betonar betydelsen av att ta större hänsyn till de 
små och medelstora företagens särdrag i både den europeiska och den nationella sociala 
dialogen, som i dag återspeglar storföretagens och deras anställdas intressen. Parlamentet 
påminner om att det också är viktigt att medlemsstaterna uppmuntrar små och medelstora 
företag att bilda oberoende representationsorgan.

26. Europaparlamentet betonar, med tanke på en ökning av sysselsättningen och 
utbildningsplatserna, att det bör skapas ett bättre nätverk för att samla företag på 
plattformar för process- och produktinnovation. Detta nätverk bör skapas genom åtgärder 
som tar hänsyn till små och medelstora företags svårigheter att få tillgång till krediter och 
stödprogram.

27. Europaparlamentet anser att alla stödåtgärder till små och medelstora företag också skall 
kunna komma egenföretagare till del, särskilt med tanke på att de sociala 
trygghetssystemen och de förmåner dessa tillhandahåller ser olika ut. Även åtgärder för att 
förebygga arbetsplatsolyckor bör omfatta egenföretagare.

28. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att i så stor utsträckning som möjligt 
sträva efter lagstiftning som garanterar flexibla anställningsformer för små och medelstora 
företag utan att det påverkar den sociala tryggheten.

29. Europaparlamentet framhåller att det är nödvändigt att fullfölja den inre marknaden och 
uppmanar medlemsstaterna att bidra till detta gemensamma mål genom att stimulera till 
fri rörlighet för arbetstagare.

30. Europaparlamentet vill uppmärksamma att det är nödvändigt att stärka samarbetet mellan 
regioner som karaktäriseras av gemensamma problem och utmaningar och att främja 
nätverk mellan företag i dessa regioner. Syftet skall vara att utarbeta och samordna 
lämpliga åtgärder som motsvarar deras särskilda behov.

31. Europaparlamentet påminner om att satsningen på att uppmuntra företagande är oerhört 
viktig, särskilt med tanke på de demografiska förändringarna. Bland annat kommer en 
tredjedel av Europas företagare att gå i pension inom den närmaste tioårsperioden. 
Kommissionen uppmanas att underlätta ett utbyte av bästa metoder mellan 
medlemsstaterna på detta område och att beakta till exempel företagande för äldre, hur 
man i större utsträckning kan stimulera ungdomar att starta företag och främja i synnerhet 
kvinnliga företagare, vilket till exempel kan innebära att se över åtgärder för att bättre 
kunna förena yrkesliv och familjeliv.
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