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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att små och medelsstora företag står för cirka 90 miljoner 
arbetstillfällen inom EU, varav 30 procent finns inom mikroföretag, och att 85 procent av 
alla nya arbetstillfällen mellan 2002 och 2012 skapades av små och medelstora företag, 
särskilt nya företag1.

2. Europaparlamentet konstaterar att enbart 7 procent av Europas små och medelstora företag 
använder sig av riskkapital och att 60 procent av företagen menar att riskkapital inte är 
tillämpligt på dem. Vidare noterar parlamentet att ytterligare 22 procent av dessa företag 
inte känner sig bekväma med att utnyttja riskkapitalfonder i sitt företagande2.

3. Europaparlamentet konstaterar att tillgången till finansiering är av central betydelse för 
möjligheten att finansiera företagsinvesteringar, säkerställa att företagen når sin 
tillväxtpotential och underlätta bildandet av nya företag och på så sätt bidra till framtida 
tillväxt och nya arbetstillfällen.

4. Europaparlamentet välkomnar stöd till små och medelstora företag samt mikroföretag 
genom initiativ såsom programmet för social förändring och social innovation, 
COSME-programmet och Horisont 2020-programmet, som skapar möjligheter för 
anställda inom små och medelstora företag och mikroföretag att utveckla sin kompetens 
och kunskapsbas.

5. Europaparlamentet understryker att det trots lyckade EU-initiativ som exempelvis 
direktivet om sena betalningar finns allvarliga hinder för startandet och utvecklingen av 
små och medelstora företag, till exempel begränsad tillgång till finansiering samt 
finansieringskostnader, som kan inverka på de små och medelstora företagens förmåga att 
skapa arbetstillfällen och behålla sin personal.

6. Europaparlamentet framhåller fördelarna med nya former av finansiering via innovativa 
system och lösningar som inte inbegriper bankerna, till exempel person-till-person-lån, 
mikrolån, obligationer för små och medelstora företag och fakturaprodukter.

7. Europaparlamentet konstaterar att brist på kunskaper och information kan inverka på 
tillgången till såväl lånefinansiering som egenkapitalfinansiering för små och medelstora 
företag, med resultatet att potentiellt livskraftiga företag nekas finansiering, vilket hämmar 
utvecklingen eller startandet av livskraftiga små och medelstora företag och mikroföretag.

8. Europaparlamentet välkomnar testet för små och medelstora företag3, som säkerställer att 
nya åtgärder inte medför oproportionerliga bördor för de små och medelstora företagen.

                                               
1 Europeiska kommissionen, ”Medlemsstaternas konkurrenskraft och konkurrenspolitik: Stärkt konkurrenskraft 
2011”.
2 ECB och Europeiska kommissionen ”SMEs’ Access to Finance” undersökningar, 2009–2011.
3 COM(2011)0803.
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9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att beakta de starka 
sociala och ekonomiska argumenten för att utnyttja befintliga EU-initiativ för att förse 
potentiella och befintliga ägare till små och medelstora företag med den kompetens, de 
verktyg och de kunskaper som behövs för en god ekonomisk förvaltning.


