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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 noterar att små och medelstora företag är av avgörande betydelse för 
den europeiska ekonomin som sysselsättnings- och innovationskälla. Parlamentet 
framhåller att 23 miljoner små och medelstora företag står för ungefär 90 miljoner 
arbetstillfällen inom EU:s privata sektor, varav 30 procent härrör från mikroföretag, och 
att 85 procent av alla nya arbetstillfällen i EU mellan 2002 och 2012 skapades av små och 
medelstora företag, framför allt nya företag1. Parlamentet anser att små och medelstora 
företag har en potential att främja och sprida ett system där man varvar yrkesutbildning 
och lärlingsutbildning för att hjälpa ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden, och på 
så sätt minska ungdomsarbetslösheten.

2. Europaparlamentet anser att om medlemsstaterna ska kunna uppfylla målen i 
Europa 2020-strategin om ett innovativt och smart Europa för alla, måste man ta hänsyn 
till och underlätta skapandet av små och medelstora företag och mikroföretag, eftersom 
dessa har enorm potential att skapa sysselsättning, särskilt sysselsättning för ungdomar 
och därmed minska fattigdom och socialt utanförskap. Egenföretagande och grundandet 
av ett litet företag kan då vara en bra och flexibel lösning, framför allt för kvinnor.

3. Europaparlamentet betonar att små och medelstora företag är de viktigaste aktörerna för 
att förena målen om innovation och hållbarhet, men att de behöver ett stabilt, långsiktigt 
och ambitiöst regelverk för att fullt ut kunna tillvarata sysselsättningspotentialen i en 
hållbar ekonomi. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att 
fastställa långsiktiga miljönormer och ekonomiska incitament för att på så sätt skapa ett 
säkert investeringsklimat.

4. Europaparlamentet konstaterar att små och medelstora företag spelar en viktig roll för att 
nå social stabilitet, social sammanhållning och integration, särskilt i regioner med en 
negativ befolkningsutveckling. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att stödja små och medelstora företag att skapa ett gynnsamt arbetsklimat 
för arbetstagarna, uppfylla arbetsrättsliga normer och arbetsmiljönormer och på så sätt 
också bidra till social välfärd och fattigdomsbekämpning.

5. Europaparlamentet betonar att trots de investeringar som EU har gjort finns det 
fortfarande allvarliga hinder för att starta och utveckla små och medelstora företag, såsom 
den begränsade tillgången till finansiering och krediter, bristen på öppenhet och insyn vad 
gäller hanteringen av EU-medel i vissa medlemsstater, kostnader för finansiering, 
betungande regelverk, begränsat tillträde till exportmarknader och begränsad kapacitet att 
utveckla dem, långa genomsnittliga betalfrister och kompetensbrist. Företagare, särskilt 
kvinnor, får ofta inte det stöd de behöver, och parlamentet uppmanar därför 

                                               
1 Kommissionen (GD Näringsliv): ”Medlemsstaternas konkurrenskraft och konkurrenspolitik: Stärkt 
konkurrenskraft 2011”, 
(Meddelande från kommissionen ”Industripolitik för stärkt konkurrenskraft” (COM(2011)0642 slutlig), och 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar ”Medlemsstaternas konkurrenskraft och konkurrenspolitik 
2011” (SEC(2011)1187)), avsnitt 3.4.4: Utmaningar för små och medelstora företag, s. 39.
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medlemsstaterna att anta politiska strategier som förenklar tillgången till krediter så att 
små och medelstora företag kan startas och utvecklas.

6. Europaparlamentet understryker att minskad administration inte får leda till lägre 
arbetsmiljöskydd för arbetstagare. Parlamentet inser dock att administrativa bördor och 
finansiella risker ofta kan leda till stress och andra negativa hälsoeffekter för anställda i 
och ägare av små och medelstora företag och mikroföretag. Parlamentet betonar därför 
vikten av att alla åtgärder är proportionerliga och inte hindrar etableringen och 
utvecklingen av små och medelstora företag samt mikroföretag.

7. Europaparlamentet understryker vikten av samråd mellan arbetsmarknadens parter när 
man utformar nationella insatser som syftar till att stödja och uppmuntra små och 
medelstora företag.

8. Europaparlamentet välkomnar stöd till små och medelstora företag genom initiativ såsom 
programmet för social förändring och social innovation, COSME-programmet och 
Horisont 2020-programmet, vars fördelar bland annat är att de kommer att skapa 
möjligheter för anställda inom små och medelstora företag och mikroföretag att utveckla 
sin kompetens och kunskapsbas. Parlamentet betonar att sådana åtgärder inte får skapa 
ytterligare byråkrati utan ska ge EU mervärde och valuta för pengarna, och måste 
komplettera medlemsstaternas egna initiativ.

9. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att införa och tillämpa omfattande 
förenklingsåtgärder, bland annat förenklade återbetalningsmetoder, för att hjälpa små och 
medelstora företag att delta i EU-finansierade program.

10. Europaparlamentet betonar att förenklad tillgång till mikrokrediter via det europeiska 
mikrofinansieringsinstrumentet och en vidareutveckling av detta instrument inom ramen 
för EU-programmet för social förändring och innovation för perioden 2014–2020 och 
framtidens ESF bör uppmuntras, så att grundare av mikroföretag från framför allt de 
socialt missgynnade befolkningslagren kan få tillgång till lämpliga finansiella instrument. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att ta med särskild information 
om kooperativ i de finansiella instrument som förvaltas av Europeiska investeringsfonden.

11. Europaparlamentet betonar behovet av att stödja små och medelstora företag för att 
uppmuntra investeringar i nyskapande projekt och skapa gynnsamma förutsättningar för 
gränsöverskridande samarbete för att skapa nya varaktiga arbetstillfällen. Parlamentet 
betonar i detta sammanhang det ständiga kravet på små och medelstora företag att anpassa 
sig till marknadens växande behov för att vara internationellt konkurrenskraftiga och 
underlätta tillgången till nya marknader, tredjeländer och offentlig upphandling, särskilt i 
tillväxtländer.

12. Europaparlamentet understryker principen ”Tänk småskaligt först” och inser att e-handel 
ger fördelar när det gäller att ge små och medelstora företag tillträde till den inre 
marknaden och sänka kostnaderna. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta 
åtgärder för att garantera att europeiska observationsgruppen för små och medelstora 
företag i sitt arbete också inbegriper företag som är verksamma inom den sociala 
ekonomin.
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13.  Europaparlamentet noterar behovet av att på alla sätt minska den tid och kostnad som 
administrativa förfaranden innebär för de små och medelstora företagen och att en 
utveckling av e-förvaltning och enhetliga kontaktpunkter (one stop shops) kan göra att de 
små och medelstora företagen behöver lägga mindre tid på administrativa förfaranden och 
göra det möjligt att skapa nya affärsmöjligheter. Bättre tillgång till marknader för 
upphandlingar kan hjälpa små och medelstora företag att tillvarata sin potential att skapa 
arbetstillfällen och tillväxt och göra det möjligt för dem att nå Europa 2020-målen.  
Parlamentet noterar att e-förvaltning kan användas för att ge tillgång till all relevant 
information om efterlevnaden av arbetslagstiftning och skattesystem, samt information om 
tillgång till olika nivåer av europeisk, nationell och regional finansiering och stödsystem 
för små och medelstora företag och mikroföretag.

14. Europaparlamentet noterar att vid gränsöverskridande tjänster kan den enhetliga 
kontaktpunkten i samarbete med arbetsmarknadens parter också ge omfattande 
information om arbetsvillkoren i det land där tjänsterna kommer att tillhandahållas.

15. Europaparlamentet noterar att avsaknad av lämplig infrastruktur i landsbygdsområden, 
t.ex. tillgång till bredbandsuppkoppling, är ett allvarligt hinder för sysselsättning och 
tillväxt, framför allt för små och medelstora företag, mikroföretag, egenföretagare och nya 
företag, som annars skulle kunna vinna på att etablera sig utanför städer och områden med 
höga hyror.

16. Europaparlamentet noterar att kostnader för att följa regelverk har oproportionerligt stora 
konsekvenser för små och medelstora företag, framför allt mikroföretag, och att dessa 
kostnader kan utgöra ett stort hinder för dessa företags expansion och deras förmåga att 
anställa och behålla personal. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att ta hänsyn till 
detta när de reviderar sina nationella skattesystem och sociala trygghetssystem.

17. Medlemsstaterna får inte hindras från att på nationell nivå tillämpa högre standarder som 
går utöver de miniminormer som man kommit överens om i EU. Den nationalekonomiska 
och företagsekonomiska nyttan måste ställas i relation till kostnaderna. Parlamentet 
betonar särskilt att man måste ta hänsyn till att högkvalitativ arbetsmiljö och 
högkvalitativa jobb i Europa tenderar att leda till lägre kostnader på hälsoområdet och 
lägre frånvaro på grund av arbetsplatsolyckor, yrkessjukdomar eller invaliditet och att en 
ökande produktivitet och tillväxt också kan få konsekvenser för statsbudgeten och de 
sociala trygghetssystemens hållbarhet.

18. Europaparlamentet yrkar på att man inom ramen för kontroller av ändamålsenlighet 
identifierar områden med allt för tunga bördor och inkonsekvent eller ineffektiv 
lagstiftning som har en negativ inverkan på små och medelstora företag. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att målen om hälsa, säkerhet, lika villkor och social
omsorg uppfylls.

19. Europaparlamentet betonar att minskad administrativ börda inte får leda till att ILO:s 
normer och agenda för anständigt arbete inte genomförs i tillräcklig omfattning i små och 
medelstora företag och i mikroföretag.

20. Europaparlamentet noterar att mikroföretagen lyfts fram i ett förstärkt småföretagstest (se 
COM(2011)0803) genom vilket alla tillgängliga möjligheter, såsom undantag från 
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betungande EU-lagstiftning, individuella föreskrifter, förlängda övergångsperioder eller 
regellättnader, systematiskt bedöms. Parlamentet betonar att ny arbets- och 
sociallagstiftning som klarar det utökade småföretagstestet bör tillämpas i den minst 
komplicerade formen, och att man bör se till att EU:s arbetsmiljölagstiftning följs 
samtidigt som de administrativa bördorna hålls så låga som möjligt för att uppfylla 
nationella traditionella och sedvanliga normer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
noga överväga målet med arbetslagstiftningen, och konsekvenserna av att införa 
ytterligare krav som inte uttryckligen krävs enligt EU-lagstiftning.

21. Europaparlamentet konstaterar att internationaliseringen av små och medelstora företag 
kan bidra till en ökad sysselsättning i Europeiska unionen och framhåller att det vid en 
internationalisering handlar om en process och att små och medelstora företag inte bara 
behöver stödtjänster på tredjemarknader utan också på lokal nivå för att vara 
framgångsrika. Dessutom bör administrativa och byråkratiska hinder avlägsnas och alla 
EU-initiativ måste harmoniera med subsidiaritetsprincipen och erbjuda ett tydligt 
mervärde.

22. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra de 
nuvarande ramvillkoren för nya företagare, för att bättre tillvarata potentialen för nya och 
varaktiga jobb, och betonar vikten av att avlägsna de administrativa hindren för små och 
medelstora företag att anställa arbetstagare från andra medlemsstater. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att dessutom tillhandahålla information genom en enhetlig 
kontaktpunkt för företagare som vill investera i en medlemsstat och skapa sysselsättning 
där, samtidigt som den europeiska sociala modellen upprätthålls.
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