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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering

(2012/2134(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande om en åtgärdsplan för att förbättra små och 
medelstora företags tillgång till finansiering (COM(2011)0870),

– med beaktande av kommissionens program för företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (Cosmeprogrammet) (COM(2011)0834),

– med beaktande av en ”Small Business Act” för Europa (COM(2008)0394), där de små 
och medelstora företagens centrala roll i EU-ekonomin bekräftas, och vars syfte är att 
stärka de små och medelstora företagens roll och främja deras tillväxt- och 
sysselsättningsskapande potential genom att mildra ett antal problem som anses hindra 
deras utveckling,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska 
riskkapitalfonder (COM(2011)0860),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena 
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för regional utveckling och 
utskottet för rättsliga frågor (A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. Införandet av skärpta regler, särskilt för finansinstitut, kombinerat med den ekonomiska 
krisen, försvårar de små och medelstora företagens tillgång till finansiering.

B. Små och medelstora företag utgör ryggraden i EU:s ekonomi och är viktiga drivkrafter för 
tillväxt och sysselsättning i de 27 medlemsstaterna.

C. Det finns olika typer av små och medelstora företag och alla har olika behov.

Allmänna frågor

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtgärdsplan och dess breda uppsättning 
med lösningar för små och medelstora företag.

2. Europaparlamentet håller med kommissionen om att Europas ekonomiska framgång i stor 
grad beror på tillväxten av små och medelstora företag.

3. Europaparlamentet understryker att många små och medelstora företag till följd av krisen 
har svårigheter att få tillgång till finansiering och att de måste uppfylla strängare rättsliga 
kriterier än tidigare.
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4. Europaparlamentet påpekar att bankerna har ett ansvar för att investera klokt i ekonomin i 
allmänhet och i små och medelstora företag i synnerhet. Parlamentet konstaterar att små 
och medelstora företag i vissa medlemsstater inte har problem med att få tillgång till 
kredit. Parlamentet påpekar dessutom att en minskning av investeringarna till ett 
minimum kan leda till kreditåtstramning.

Mångfalden bland små och medelstora företag

5. Europaparlamentet påminner om att små och medelstora företag i Europa är mycket 
heterogena, från traditionella familjeföretag till snabbväxande företag, 
högteknologiföretag och nystartade företag.

6. Europaparlamentet påpekar att kommissionen i sin åtgärdsplan med all rätt fäster stor 
uppmärksamhet vid riskkapital som möjlig tillväxtfinansiering, men framhåller att denna 
finansieringsform endast passar ett fåtal små och medelstora företag.

7. Europaparlamentet betonar att det inte finns en finansieringsform som passar alla och 
uppmanar kommissionen att stödja utvecklingen av en bred uppsättning skräddarsydda 
program och instrument, både när det gäller aktieinstrument (exempelvis företagsänglar, 
gräsrotsfinansiering (crowd funding) och multilaterala handelsplattformar) och 
skuldinstrument (såsom småskaliga företagsobligationer och garantiinstrument).

De små och medelstora företagens sårbarhet

8. Europaparlamentet uppmärksammar kommissionen på att många nya och skärpta regler 
har införts utan en övergripande och heltäckande riskbedömning. Parlamentet uppmanar 
enträget kommissionen att lägga fram en sådan riskbedömning, med särskild inriktning på 
små och medelstora företag.

9. Europaparlamentet betonar att små och medelstora företag ofta befinner sig i slutet av en 
lång leveranskedja och därför drabbas hårdast av sena betalningar och korta 
betalningsperioder. Parlamentet välkomnar därför kommissionens initiativ att starkt 
uppmana medlemsstaterna att påskynda genomförandet av direktivet om sena betalningar.

Professionellt företagande

10. Europaparlamentet noterar att företagarna ofta saknar kunskap om grundläggande 
finansieringsgränser och kvaliteten på affärsplaner, vilket i sin tur innebär att de inte vet 
hur man utformar en kreditansökan på lämpligt sätt. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och medlemsstaterna att stödja blivande företagare med utbildning i sådana 
frågor.

11. Europaparlamentet anser att entreprenörskap bör införas som ett ämne i 
grundskoleutbildningen och att en noggrant utformad affärsplan är första steget mot 
tillgång till finansiering. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och 
medlemsstaterna att utan dröjsmål införa finansiell utbildning som ett ämne i sina 
utbildningsprogram.
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12. Europaparlamentet betonar att det redan finns goda exempel i vissa medlemsstater när det 
gäller att förbereda företagare på ett bättre sätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
stödja genomförandet av sådana goda exempel i andra medlemsstater.

13. Europaparlamentet betonar att regelbunden information till företagare och blivande 
företagare om utbildningsinitiativ, EU-finansiering och program för små och medelstora 
företag är absolut nödvändigt.

14. Europaparlamentet påpekar att vägledning till företagare som har gått i konkurs är 
oumbärligt.

Öppenhet och insyn

15. Europaparlamentet konstaterar att kreditgivarna är bättre insatta i tillgängliga 
kreditmöjligheter än företagarna, och att företagarna inte alltid kommunicerar öppet med 
kreditgivarna om sina affärsplaner och långsiktiga strategier. Parlamentet betonar att 
denna informationslucka skapar svårigheter vid bedömningen av kreditansökningar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att sprida befintliga goda exempel om särskilda 
lösningar för dialog och informationsutbyte mellan kreditgivare och företagare.

16. Europaparlamentet betonar att kreditgivarna när de avslår en kreditansökan måste 
informera företagaren på lämpligt sätt om skälen till avslaget. Företagaren måste i sådana 
fall ges möjlighet att begära en förnyad granskning av beslutet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa tydliga riktlinjer för transparens.

17. Europaparlamentet noterar att små och medelstora företag måste betala den förlorade 
vinsten och extra straffavgifter till kreditgivaren om de återbetalar en kredit i förtid, vilket 
leder till att de sammanlagda kostnaderna blir för höga att bära. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att verka för ökad transparens i alla avtal om betalning i förtid för små och 
medelstora företag och undersöka möjligheten att införa ett tak för kostnaderna för denna 
typ av förfarande.

18. Europaparlamentet noterar att kreditgivarna när de beviljar kredit till små och medelstora 
företag ofta begär en extra personlig garanti förutom vanliga bankgarantier. Parlamentet 
varnar för att stränga kapitalkrav kan leda till att kreditgivarna begär sådana extra 
garantier, vilket hindrar de små och medelstora företagens tillgång till finansiering. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett förslag för att begränsa 
användningen av extra garantier.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att mildra den administrativa bördan för 
små och medelstora företag, såväl under företagsstarter som under företagens livstid. 
Parlamentet betonar att det är viktigt att minska antalet dagar som krävs för att starta ett 
nytt företag. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga goda exempel som kan 
genomföras i alla medlemsstater. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att 
överväga möjligheten att införa ett unikt identifieringsnummer för små och medelstora 
företag som lagras i en gemensam europeisk databas för små och medelstora företag, 
inbegripet alla finansiella uppgifter, vilket skulle göra det lättare för små och medelstora 
företag att ansöka om finansiering från EU-program och nationella program.
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20. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att främja kvalitativa 
kreditbedömningar som ett verktyg för att komplettera de standardmässiga kvantitativa 
bedömningarna av små och medelstora företags kreditvärdighet.

Nya finansieringsformer

21. Europaparlamentet välkomnar kommissionens nya finansieringsprogram, som tar hänsyn 
till de små och medelstora företagens särdrag. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
vidareutveckla skräddarsydd EU-finansiering för små och medelstora företag. Parlamentet 
understryker dessutom att splittrad finansiering bör undvikas och att finansiering endast är 
effektiv om beloppet är så pass stort att det täcker en betydande del av det berörda 
företagets finansieringsbehov.

22. Europaparlamentet noterar att kapitalgarantier är allmänt uppskattade och används av små 
och medelstora företag och kreditinstitut. Parlamentet välkomnar kommissionens insatser 
på detta område. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta en lämplig ram för 
kapitalgarantier.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka och optimera 
Europeiska investeringsbankens riskdelningsinstrument.

24. Europaparlamentet noterar att det i vissa medlemsstater finns rekordstora 
hushållsbesparingar på bankkonton. Parlamentet betonar att små och företags tillgång till 
finansiering kan underlättas om dessa hushållsbesparingar aktiveras, vilket även skulle ge
en välbehövlig skjuts åt EU-ekonomin. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga 
fram ett förslag om hur dessa besparingar kan aktiveras, exempelvis genom att införa 
skatteincitament som grundas på goda exempel i medlemsstaterna.

25. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Små och medelstora företag är mycket viktiga för Europeiska unionen. De utgör själva 
ryggraden i den europeiska ekonomin och är viktiga drivkrafter för ekonomisk tillväxt i EU. 
De små och medelstora företagen bidrar i mycket hög grad till skapandet av sysselsättning i 
de 27 EU-medlemsstaterna.

Små och medelstora företag är dock samtidigt sårbara, vilket blev uppenbart under krisens 
efterdyningar. En del kreditgivare blev försiktigare med att bevilja kredit till små och 
medelstora företag, och ibland överdrivet försiktiga, vilket kan skapa problem eftersom för få 
investeringar kan ge upphov till kreditavtappning. De nya, skärpta reglerna för bland annat 
finansinstitut och kapitalkrav som införts både av EU och nationella myndigheter har 
ytterligare försvårat de små och medelstora företagens tillgång till finansiering. Små och 
medelstora företag befinner sig dessutom ofta i slutet av en lång leveranskedja och drabbas 
därför hårdast av sena betalningar och korta betalningsperioder.

Under diskussionerna med berörda intressenter om små och medelstora företags problem med 
tillgång till finansiering framkom flera intressanta frågeställningar. Det tycks vara så att 
problemet med att kreditgivarna har blivit försiktigare med att bevilja lån till små och 
medelstora företag inte förekommer i alla medlemsstater. I vissa medlemsstater har 
rekordstora belopp investerats i små och medelstora företag under de senaste åren.

Däremot är alla intressenter eniga om att såväl EU-institutionerna som de nationella 
myndigheterna bör vara försiktiga när de inför nya kapitalkravsregler. Eftersom ingen allmän 
konsekvensbedömning som omfattar alla olika regler har genomförts är följderna för 
finanssektorn och små och medelstora företags tillgång till finansiering mycket svåra att 
uppskatta. Det är emellertid viktigt att undvika att kreditgivarna överreagerar på de nya 
kapitalkraven. 

Andra strukturella problem som redan fanns sedan tidigare och som följaktligen inte har en 
direkt koppling till krisen nämndes också under diskussionerna. En av de största svårigheterna 
i förhandlingarna om kreditavtal är informationsluckan mellan små och medelstora företag 
och kreditgivare. Båda parterna är eniga om att en effektivare kommunikation skulle förbättra 
kreditgivarnas förståelse för de små och medelstora företagens kreditbehov, samtidigt som 
företagens förståelse för de olika kreditalternativen skulle förbättras. En mer regelbunden 
övervakning av små och medelstora företags finansiella situation och kunskap skulle också 
leda till att förhandlingarna går snabbare.

Bristen på insyn, t.ex. vid återbetalning av lån, är också ett problem för de små och 
medelstora företagen. Avgifter för förlorad vinst och extra straffavgifter är inte alltid 
ordentligt fastställda i förväg. Ibland blir totalkostnaden för en betalning i förtid till och med 
så hög att företagen inte har råd med det, vilket gör det omöjligt att granska deras investering 
och kreditbeslutet. 

Till följd av de skärpta kapitalkraven begär kreditgivarna ofta extra personliga garantier, 
förutom de vanliga bankgarantierna. Detta kan skapa extra hinder för företagare som vill 
starta nytt eller som vill investera mer i sitt företag.
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Intressenterna föreslog följande lösningar för att förbättra små och medelstora företags 
tillgång till finansiering: 1) ökad yrkesmässighet inom branschen, 2) förbättrat samarbete och 
informationsutbyte mellan små och medelstora företag och kreditgivare, 3) mer regelbunden 
övervakning av små och medelstora företags finansiella situation, 4) införande av tydliga 
regler för användningen av (personliga) garantier, och 5) tydliga regler för kreditåterbetalning 
i förtid, eventuella straffavgifter och beräkning av förlorad vinst.

Kommissionen lägger fram bra förslag och lösningar i sin åtgärdsplan för att förbättra små 
och medelstora företags tillgång till finansiering. Det finns dock ingen gemensam mall för 
små och medelstora företag. Här vill vi betona att det inte finns en lösning som passar alla och 
att olika typer av små och medelstora företag har olika behov.

Vi välkomnar således kommissionens förslag, men vill betona att riskkapital, som 
kommissionen med all rätt lyfter fram i sin åtgärdsplan, endast är en lämplig form av 
tillväxtfinansiering för ett fåtal små och medelstora företag. Vi uppmanar därför 
kommissionen att även stödja alternativa finansieringsmekanismer.

I dessa kristider har hushållen en tendens att välja att spara sina pengar i stället för att 
konsumera. I vissa medlemsstater finns rekordstora hushållsbesparingar på bankkonton. Vi 
skulle därför vilja att kommissionen undersöker hur EU och medlemsstaterna kan aktivera 
besparingarna, t.ex. genom att införa skatteincitament. 


