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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 ryggraden i EU:s ekonomi 
med närmare 59 procent av det förädlingsvärde som skapas inom EU och framhåller att 
23 miljoner små och medelstora företag ger ungefär 90 miljoner arbetstillfällen inom EU:s 
privata sektor, varav 30 procent kommer från mikroföretag.

2. Europaparlamentet inser att om medlemsstaterna ska kunna uppfylla målen för 
Europa 2020-strategin, måste man ta hänsyn till de små och medelstora företagen och 
mikroföretagen.

3. Europaparlamentet betonar att tillgång till och kostnader för finansiering, betungande 
regelverk, indirekta arbetskraftskostnader, tillträde till exportmarknader och kapacitet att 
utveckla dem, genomsnittliga betalfrister och kompetensbrist utgör hinder för att starta 
och utveckla små och medelstora företag.

4. Europaparlamentet välkomnar stöd till små och medelstora företag genom initiativ såsom 
programmet för social förändring och social innovation, COSME-programmet och 
Horisont 2020-programmet och betonar att sådana åtgärder inte får skapa ytterligare 
byråkrati utan ska ge EU mervärde och valuta för pengarna, och måste komplettera 
medlemsstaternas egna initiativ.

5. 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 för att sänka kostnaderna.

6. Europaparlamentet noterar att en utveckling av e-förvaltning och enhetliga kontaktpunkter 
(one stop shops) skulle minska byråkratin och skapa nya affärsmöjligheter och att bättre 
tillgång till marknader för upphandlingar kan hjälpa små och medelstora företag att 
tillvarata sin potential att skapa arbetstillfällen.

7. Europaparlamentet noterar att kostnader för att följa regelverk har oproportionerligt stora 
konsekvenser för små och medelstora företag, framför allt mikroföretag.

8. Inom ramen för kontroller av ändamålsenlighet uppmanar Europaparlamentet att 
identifiera områden med allt för tunga bördor och inkonsekvent eller ineffektiv 
lagstiftning på sysselsättningsområdet, som har en negativ inverkan på små och 
medelstora företag. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga en regel om ”en in, 
en ut” som gör det möjligt att upprätthålla föreskrifter om hälsa, säkerhet och lika villkor 
och säkerställa subsidiaritetsprincipen.

9. Europaparlamentet noterar och ger sitt fulla stöd till inriktningen på mikroföretag i ett 
förstärkt småföretagartest (se COM(2011)0803) genom vilket alla tillgängliga möjligheter, 
så som undantag från tillämpningsområdet, individuella föreskrifter, förlängda 
övergångsperioder eller regellättnader, systematiskt bedöms.


