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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger, at SMV’er beskæftiger omkring 90 millioner personer i EU, heraf 30 % i 
mikrovirksomheder, og at 85 % af alle nye arbejdspladser i perioden 2002-2012 blev 
skabt af SMV'er, navnlig nye virksomheder1;

2. bemærker, at venturekapital blot anvendes af 7 % af europæiske SMV’er, og at 60 % af 
virksomhederne mener, at venturekapital ikke er anvendeligt for dem; bemærker ligeledes, 
at yderligere 22 % ikke føler sig trygge ved at drive virksomhed med 
venturekapitalfonde2;

3. bemærker, at adgangen til finansiering er afgørende for at finansiere erhvervsinvesteringer 
og sikre, at virksomheder kan nå deres vækstpotentiale, og for at lette etableringen af nye 
virksomheder, hvorved der bidrages til fremtidig vækst og jobskabelse;

4. glæder sig over, at SMV'er og mikrovirksomheder modtager støtte gennem initiativer som 
PSCI, COSME og Horisont 2020, der gør det muligt for ansatte i SMV'er og 
mikrovirksomheder at forbedre deres færdigheder og viden;

5. understreger, at der trods vellykkede EU-initiativer, såsom direktivet om forsinkede 
betalinger, findes alvorlige hindringer for SMV'ers etablering og udvikling, såsom 
begrænset adgang til finansiering og omkostningerne i forbindelse med finansiering, 
hvilket kan have en indvirkning på SMV’ers evne til at skabe job og fastholde personale;

6. bemærker fordelene ved nye former for finansiering gennem innovative ordninger og 
løsninger, som ikke omfatter banker, såsom peer-to-peer-långivningsordninger, 
mikrolångivning, SMV-obligationer og fakturaprodukter;

7. bemærker, at en mangel på viden og oplysninger kan påvirke forsyningen af både låne- og 
egenkapitalfinansiering til SMV’er og medføre, at potentielt rentable virksomheder 
nægtes finansiering, hvilket hæmmer udviklingen eller oprettelsen af rentable SMV’er og 
mikrovirksomheder;

8. glæder sig over SMV-testen3, som sikrer, at nye foranstaltninger ikke lægger 
uforholdsmæssigt store byrder på SMV’er;

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage hensyn til de stærke sociale og 
økonomiske argumenter til støtte for at anvende eksisterende EU-initiativer med henblik 
på at udruste potentielle og eksisterende SMV-ejere med de rette færdigheder, de rette 
redskaber og den rette viden, som er nødvendige for en vellykket økonomisk forvaltning.

                                               
1 Europa-Kommissionen, "Member States competitiveness, performance and policies: Reinforcing 
competitiveness", 2011-udgaven.
2 ECB og Europa-Kommissionen, ”SMEs’ Access to Finance”, undersøgelser 2009-2011.
3 COM(2011) 0803.
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