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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 er rygraden i EU's økonomi, idet de repræsenterer næsten 59 % af 
den merværdi, der produceres i EU; påpeger, at 23 mio. SMV'er står for ca. 90 mio. job i 
EU's private sektor, hvoraf 30 % findes i mikrovirksomheder;

2. anerkender, at hvis medlemsstaterne skal opfylde Europa 2020-målene, skal der tages 
højde for SMV'erne og mikrovirksomhederne;

3. understreger, at hindringerne for opstarten og udviklingen af SMV'er er adgang til 
finansiering og finansielle udgifter, tyngende bestemmelser, indirekte lønomkostninger, 
adgang til eksportmarkeder og kapaciteten til at udvikle dem, gennemsnitlige 
betalingsfrister og mangel på kvalificeret arbejdskraft;

4. bifalder støtte til SMV'er gennem initiativer som PSCI, COSME og Horizon 2020; 
understreger, at sådanne foranstaltninger ikke må skabe yderligere bureaukrati, skal 
udgøre en EU-merværdi og have et fornuftigt forhold mellem kvalitet og pris samt udgøre 
et supplement til medlemsstaternes initiativer;

5. fremhæver "tænk småt først"-princippet; anerkender fordelene ved e-handel med hensyn 
til at give SMV'er adgang til det indre marked og nedbringe omkostningerne;

6. bemærker, at en iværksættelse af e-forvaltning og kvikskranker vil reducere administrative 
procedurer og skabe nye forretningsmuligheder; henviser til, at en bedre adgang til 
markeder for offentlige indkøb kan hjælpe SMV'erne med at frigøre deres potentiale for 
jobskabelse;

7. bemærker, at omkostninger forbundet med overholdelse af bestemmelser har en 
uforholdsmæssig stor indvirkning på SMV'er, navnlig mikrovirksomheder;

8. opfordrer, inden for rammerne af kvalitetskontrol, til, at der identificeres områder, hvor 
der eksisterer urimeligt store hindringer, inkonsistens eller ineffektiv lovgivning inden for 
beskæftigelse, som har en negativ indvirkning på SMV'er; opfordrer Kommissionen til at 
overveje en "en ind, en ud"-regel, som gør det muligt at opretholde målene for sundheds-, 
sikkerheds- og ligestillingsbestemmelser og sikre nærhedsprincippet;

9. bemærker og støtter kraftigt den fokus, der sættes på mikrovirksomheder i en styrket 
anvendelse af SMV-testen (se COM(2011)0803), hvorigennem alle tilgængelige 
muligheder såsom udelukkelse fra anvendelsesområdet, individuelle bestemmelser, 
udvidede overgangsperioder eller lempelige ordninger vurderes systematisk.


