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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at SMV'er har afgørende betydning for EU's økonomi som en kilde til 
beskæftigelse og innovation; påpeger, at 23 mio. SMV'er beskæftiger omkring 90 mio. 
mennesker i EU's private sektor, heraf 30 % i mikrovirksomheder, og at 85 % af alle nye 
arbejdspladser i EU i perioden 2002-2012 blev skabt af SMV'er, navnlig nye 
virksomheder1; ser i SMV'er et særligt potentiale for at fremme og øge udbredelsen af et 
vekseluddannelsessystem med teori og praksis for at hjælpe unge til at komme ind på 
arbejdsmarkedet og dermed sænke ungdomsarbejdsløsheden;

2. erkender, at det, hvis medlemsstaterne skal kunne opfylde Europa 2020-målene om et 
innovativt, intelligent og inklusivt Europa, er nødvendigt at tage hensyn til og fremme 
etableringen af SMV'er og mikrovirksomheder, eftersom disse rummer et enormt 
potentiale for at skabe beskæftigelse, navnlig beskæftigelse for unge, og dermed for at 
begrænse fattigdom og social udstødelse; bemærker, at det at blive selvstændig og etablere 
en mikrovirksomhed kan være en god og fleksibel mulighed, navnlig for kvinder;

3. understreger, at SMV'er er de vigtigste aktører, når det gælder om at kombinere målene 
innovation og bæredygtighed, men at de har behov for en stabil, langsigtet og ambitiøs 
forskriftsramme som en forudsætning for fuldt ud at kunne udnytte 
beskæftigelsespotentialet i en bæredygtig økonomi; opfordrer derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne til at fastlægge langsigtede miljøstandarder og finansielle incitamenter 
og på denne måde skabe et sikkert klima for investeringer;

4. erkender, at SMV'er spiller en vigtig rolle, når det gælder om at opnå social stabilitet, 
samhørighed og integration, navnlig i områder, der må kæmpe med de negative virkninger 
af den demografiske udvikling; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bistå 
SMV'er med at skabe et arbejdsklima, der vil tilskynde arbejdstagerne til at overholde de 
arbejdsretlige standarder og standarderne for arbejder- og sundhedsbeskyttelse for på 
denne måde også at bidrage til social velfærd og fattigdomsbekæmpelse;

5. understreger, at der trods EU-støttede investeringer stadig står alvorlige hindringer i vejen 
for opstarten og udviklingen af SMV'er, f.eks. begrænset adgang til finansiering og lån, 
manglende gennemsigtighed og åbenhed i forvaltningen af EU-fonde i visse 
medlemsstater, byrdefulde bestemmelser, begrænset adgang til eksportmarkeder og 
begrænset kapacitet til at udvikle dem, lange gennemsnitlige betalingsfrister og mangel på 
kvalificeret arbejdskraft; understreger, at iværksættere, navnlig kvinder, ofte ikke tilbydes 
den støtte, de har brug for, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at vedtage politikker, 

                                               
1

Europa-Kommissionen (Generaldirektoratet for Erhvervspolitik): "Member States competitiveness, performance 
and policies: Reinforcing competitiveness", 2011-udgaven,
(meddelelse fra Europa-Kommissionen : "Industripolitik: En styrket konkurrenceevne" (COM(2011)0642) og 
arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: "Member States competitiveness, performance and policies 
2011" (SEC(2011) 1187)), del 3.4.4: Challenges faced by SMEs, s. 39.
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der kan lette adgangen til finansiering til etablering og udvikling af SMV'er;

6. understreger, at reduktionen af administrative byrder ikke må resultere i ringere 
beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed; erkender dog, at administrative 
byrder og økonomiske risici kan føre til stress og andre negative påvirkninger af helbredet 
hos ansatte i og ejere af SMV'er og mikrovirksomheder; understreger derfor betydningen 
af at sikre, at alle foranstaltninger er forholdsmæssige og ikke lægger hindringer i vejen 
for etableringen og udviklingen af SMV'er og mikrovirksomheder;

7. understreger betydningen af drøftelser med arbejdsmarkedets parter i forbindelse med 
planlægningen af nationale tiltag til styrkelse og fremme af små og mellemstore 
virksomheder;

8. glæder sig over støtte til SMV'er gennem initiativer som PSCI, COSME og Horizon 2020, 
der blandt andre fordele vil gøre det muligt for ansatte i SMV'er og mikrovirksomheder at 
forbedre deres færdigheder og viden; understreger, at sådanne foranstaltninger ikke må 
skabe yderligere bureaukrati, skal være forbundet med EU-merværdi, skal være prisen 
værd og skal være et supplement til medlemsstaternes initiativer;

9. pointerer, at det er nødvendigt at iværksætte og anvende omfattende 
forenklingsforanstaltninger, herunder forenklede refusionsmetoder, for at hjælpe SMV'er 
med at deltage i EU-finansierede programmer;

10. understreger, at der bør tilskyndes til lettere adgang til mikrokreditter via den europæiske 
mikrofinansieringsfacilitet og videreudvikling af dette instrument som led i programmet 
for social udvikling og innovation for perioden 2014-2020 og fremtiden for ESF for at 
give navnlig grundlæggere af mikrovirksomheder fra socialt dårligt stillede 
befolkningsgrupper adgang til egnede finansielle instrumenter; opfordrer i den forbindelse 
Kommissionen til at medtage særlige oplysninger om kooperativer i de finansielle 
instrumenter, der forvaltes af Den Europæiske Investeringsfond;

11. fremhæver behovet for at støtte SMV'er med henblik på at fremme investeringer i 
innovative projekter og dermed skabe et gunstigt miljø for grænseoverskridende 
samarbejde med det formål at oprette nye bæredygtige arbejdspladser; understreger i den 
forbindelse, at SMV'er hele tiden må tilpasse sig de voksende krav på det indre marked, 
hele tiden må kunne konkurrere i international sammenhæng og hele tiden må lette 
adgangen til nye markeder, tredjelande og offentlige indkøb, navnlig i nye vækstlande;

12. fremhæver "tænk småt først"-princippet; erkender fordelene ved e-handel, når det gælder 
om at give SMV'er adgang til det indre marked og nedbringe omkostningerne; opfordrer 
Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at sikre, at Det Europæiske 
Observationscenter for Små og Mellemstore Virksomheder også inddrager den frivillige 
sektor/nonprofitsektoren i sit arbejde;

13. bemærker, at der er behov for på alle måder at nedbringe omkostningerne for SMV'er, 
herunder den tid, der kræves til administrative procedurer: udvikling af e-forvaltning og 
kvikskranker kunne give SMV'er mulighed for at spare tid på administrative procedurer 
og skabe nye forretningsmuligheder; henviser til, at øget adgang til markeder for 
offentlige indkøb kan hjælpe SMV'erne med at frigøre deres jobskabelsespotentiale og 
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sætte dem i stand til at nå Europa 2020-målene; bemærker, at e-forvaltning kunne 
anvendes til at give adgang til alle relevante oplysninger om overholdelse af 
beskæftigelseslovgivning og beskatningsordninger samt oplysninger om adgang til 
forskellige niveauer af europæiske, nationale og regionale finansierings- og 
støtteordninger for SMV'er og mikrovirksomheder;

14. bemærker, at kvikskranker, når det gælder grænseoverskridende tjenesteydelser, også, 
sammen med arbejdsmarkedets parter, kan give omfattende oplysninger om 
arbejdsvilkårene i det land, hvor tjenesteydelserne skal ydes; 

15. konstaterer, at manglen på egnet infrastruktur i landområder, for eksempel 
bredbåndsinternetadgang, udgør en alvorlig hindring for beskæftigelse og vækst, navnlig 
for SMV'er og mikrovirksomheder, selvstændige og iværksættere, der ellers kunne drage 
fordel af en placering uden for byer og områder med høj husleje;

16. bemærker, at omkostninger forbundet med overholdelse af bestemmelser kan have en 
uforholdsmæssig stor indvirkning på SMV'er, navnlig mikrovirksomheder, og at disse 
omkostninger kan udgøre en stor hindring for disse virksomheders ekspansion og deres 
mulighed for at ansætte og fastholde personale; opfordrer medlemsstaterne til at tage 
hensyn hertil ved revisionen af deres nationale beskatningsordninger og 
socialsikringsordninger;

17. finder, at medlemsstaterne ikke må hindres i på nationalt plan at anvende standarder, der
er højere end de minimumsstandarder, der er vedtaget i EU; understreger kraftigt, at 
omkostningerne altid skal ses i forhold til de samfunds- og erhvervsøkonomiske fordele; 
understreger navnlig, at det må tages i betragtning, at det førsteklasses arbejdsmiljø og de 
førsteklasses job, der findes i Europa, er med til at sænke sundhedsudgifterne og begrænse 
fravær som følge af arbejdsulykker, erhvervssygdomme og invaliditet, og at en forøgelse 
af produktivitet og vækst også kan indvirke på de nationale budgetter og de sociale 
sikringssystemers bæredygtighed;

18. opfordrer som led i kvalitetskontroller til, at der sker en identificering af områder, der er 
kendetegnet ved urimeligt store byrder, mangel på konsekvens eller ineffektiv lovgivning 
med negativ indvirkning på SMV'er; opfordrer Kommissionen til at sikre, at målene med 
sundheds-, sikkerheds- og ligestillingsbestemmelser samt sociale bestemmelser nås;

19. understreger, at begrænsningen af de administrative byrder ikke må føre til, at SMV'er og 
mikrovirksomheder ikke i tilstrækkelig grad overholder ILO-standarderne og ILO's 
"Ordentligt Arbejde Dagsorden";

20. bemærker, at der er indført en mikrovirksomhedsdimension i en styrket SMV-test (se 
COM(2011)0803), ved hjælp af hvilken alle eksisterende muligheder – såsom undtagelse 
fra anvendelsesområdet for visse byrdefulde EU-retsakter, individuelle bestemmelser, 
forlængede overgangsperioder eller lempeligere ordninger – vurderes systematisk;
understreger, at ny beskæftigelses- og sociallovgivning, der består den udvidede SMV-
test, bør anvendes i den mindst komplicerede form, garantere overholdelse af EU-
lovgvining om sundheds og sikkerhed på arbejdspladsen og samtidig begrænse den 
administrative byrde til det minimum, der er nødvendigt for at respektere de ved nationale 
traditioner og skikke etablerede standarder;  opfordrer medlemsstaterne til nøje at overveje 
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det tilsigtede mål med beskæftigelseslovgivning og virkningen af at indføre yderligere 
krav, der ikke udtrykkeligt kræves i henhold til EU-lovgivningen;

21.  bemærker, at internationaliseringen af SMV'er kan bidrage til en højere beskæftigelse i 
EU, og understreger, at internationalisering er en proces, og at denne proces for at blive 
vellykket kræver, at SMV'er ikke kun har støttetjenester på tredjelandsmarkeder, men også 
på lokalt plan; påpeger, at administrative og bureaukratiske hindringer også bør undgås, 
og at alle EU-initiativer skal være i overensstemmelse med nærhedsprincippet og bør 
tilbyde en klar merværdi;

22. henstiller, at Kommissionen og medlemsstaterne forbedrer de generelle betingelser for nye 
iværksættere for bedre at udnytte potentialet for nye og bæredygtige job; understreger 
behovet for at fjerne de administrative hindringer for, at små og mellemstore 
virksomheder kan ansætte arbejdstagere fra andre medlemsstater; opfordrer 
medlemsstaterne til at sørge for, at iværksættere, som ønsker at investere i en medlemsstat 
og skabe arbejdspladser dér, kan indhente oplysninger på ét enkelt sted, og til samtidig at 
bevare den europæiske sociale model.
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