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B7-0000/2012

Europa-Parlamentets beslutning om beskæftigelsesmæssige aspekter af at minimere den 
reguleringsmæssige byrde for SMV'er, og tilpasse EU-lovgivningen til 
mikrovirksomhedernes behov (0000/2012(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens rapport af 23. november 2011 "Mindskelse af de 
reguleringsmæssige byrder for SMV'er - Tilpasning af EU's regulering til 
mikrovirksomheders behov" (COM(2011)0803);

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010, ”Europa 2020 - En strategi 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst” (COM(2010)2020),

– der henviser til Kommissionens meddelelse den 23. februar 2011 om status vedrørende 
"Small Business Act" for Europa (COM(2011)0078) og sin beslutning af 12. maj 2011 
deraf,

– der henviser til sin beslutning af 6. april 2011 om et indre marked for virksomheder og 
vækst,

– der henviser til sin beslutning af 30. november 2006 om gennemførelse af Fællesskabets 
Lissabon-program: små og mellemstore virksomheder - en SMV-politik for vækst og 
beskæftigelse,

– der henviser til sin beslutning af 7. september 2010 om udvikling af jobpotentialet i en ny, 
bæredygtig økonomi,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. november 2010 "En dagsorden for nye 
kvalifikationer og job: et europæisk bidrag til fuld beskæftigelse (COM(2010)0682) og til 
sin beslutning af 4. oktober 2011 herom,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig 
artikel 9;

– der henviser til forespørgslen til Kommissionen af 26. april 2012 om 
beskæftigelsesmæssige aspekter af at minimerer den reguleringsmæssige byrde for 
SMV'er, og tilpasse EU-lovgivningen til mikrovirksomhedernes behov (O-000000/2012 –
B7-0000/2012),

– der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at EU er hjemsted for 20,8 mio. SMV'er, der svarer til 99,8 procent af alle 
virksomheder, og at 19,2 mio. af disse SMV'er er mikrovirksomheder med færre end ti 
ansatte,

B. der henviser til, at SMV'er og mikrovirksomheder til sammen var ansvarlige for 87,5 mio. 
jobs i 2010, hvilket svarer til mere end to tredjedele af den samlede beskæftigelse i den 
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private sektor i EU-27,

C. der henviser til, at SMV'er, især nye virksomheder, er ansvarlige for langt størstedelen af 
de nye jobs i EU, svarende til 85 % af efterspørgslen på arbejdskraft i årene 2002-2010,

D. der henviser til, at SMV'er var ansvarlige for 58,4 % af den samlede bruttoværditilvækst 
(BVT) fra det private erhvervsliv i EU i 2010 og således er vigtige drivkræfter for EU's 
langsigtede økonomiske vækst, samt for bæredygtig jobskabelse af kvalitet og udbud af 
uddannelsespladser,

E. der henviser til, at EU's evne til at bygge på SMV'ernes vækst- og innovationspotentiale 
vil være afgørende for den fremtidige velstand i EU og i særdeleshed for gennemførelsen 
af EU 2020-strategiens målsætninger,

F. der henviser til, SMV'er også spiller en afgørende rolle gennem deres betydelige bidrag til 
innovation, social stabilitet, social samhørighed og integration; der henviser til, at støtte til 
SMV'er dermed også skaber et gunstigt miljø for alle arbejdstagere, garanterer levebrød, 
forhindrer affolkning, styrker det lokale samfund og mindsker fattigdommen,

G. der henviser til, at disse virksomheder i vid udstrækning og uforholdsmæssigt bærer 
vægten af de tilbageværende hindringer i det indre marked og ikke har fuldt udbytte af 
grænseoverskridende aktivitet på EU-plan, og til, at det er nødvendigt med en større 
indsats for at forbedre SMV'ernes adgang til og deltagelse i det indre marked,

H. der henviser til, at visse virksomheder også bærer de største omkostninger ved at 
overholde lovgivningen, både på nationalt plan og på EU-plan, foruden de begrænsninger 
de oplever med hensyn til kapitaladgang,

I. der henviser til, at artikel 137, stk. 2, litra b), i EF-traktaten fastsætter, at direktiver om 
sociale bestemmelser og beskyttelse af arbejdstagere "undgår, at der pålægges 
administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at det hæmmer oprettelse og 
udvikling af SMV'",

J. der henviser til, at indvirkningerne af den finansielle og økonomiske krise på EU-
økonomien har været alvorlige og omsiggribende, ikke blot med hensyn til økonomisk 
vækst, men også hvad angår beskæftigelsen, især i tilfælde af SMV'er,

K. der henviser til, at EU bør styrke sin konkurrenceevne og potentielle vækst ved at fremme 
en social markedsøkonomi, aktivt støtte innovation, investeringer, erhvervsuddannelse, 
livslang læring, overførelse af viden og færdigheder samt jobskabelse af kvalitet inden for 
nye områder. 

1. glæder sig over Kommissionens initiativ til at videreudvikle konceptet om "tænk småt 
først", og de tilhørende forslag om at minimere reguleringsmæssige omkostninger for 
SMV'er og mikrovirksomheder.

2. gentager, at SMV'er spiller en fundamental rolle i den europæiske økonomi og for fremme 
af social stabilitet, og at de er afgørende for sikring af en bæredygtig vækst, skabelse af 
anstændige arbejdspladser og udvikling af uddannelsespladser;  henviser endvidere til, at 
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SMV'er sikrer en lokal produktion og dermed hindrer udflytninger, der forårsager 
arbejdsløshed samtidig med, at det begunstiger social dumping;

3. henstiller, at medlemsstaterne i videst muligt omfang skaber en lovgivningsramme, som 
kan sikre fleksible ansættelsesmuligheder for SMV'erne uden at forringe socialsikringen;

4. beklager at kun få medlemsstater har indført en SMV-test i deres nationale lovgivninger; 
opfordrer Kommissionen til at forelægge mindstekrav til systematisk gennemførelse af 
SMV-test på nationalt plan;

5. anser Kommissionens forslag om, at mikrovirksomheder bør udelukkes fra 
anvendelsesområdet for kommende lovforslag, medmindre der er behov for at de 
indbefattes, for en hensigtsmæssig fremgangsmåde; opfordrer imidlertid til en 
beskyttelsesklausul i den nuværende sociallovgivning for at beskytte arbejdstagere.

6. understreger, at nedskæringen af den administrative byrde for SMV'er og 
mikrovirksomheder ikke må resultere i en forringet beskyttelse af arbejdstagerne og deres 
rettigheder, især i tilfælde af omstruktureringer, eller at virksomhedernes arbejdsmiljø 
svækkes;

7. påpeger, at nedskæringen af den administrative byrde for disse virksomheder ikke må 
underminere en effektiv gennemførelse af ILO-standarder og dets dagsorden for 
anstændigt arbejde;

8. glæder sig over Kommissionens forslag om at oprette en dedikeret hjemmeside, som 
angiver de 10 EU-retsakter, der bebyrder SMV'er mest, og opfordrer Kommissionen til 
straks at fremsætte konkrete forslag til revision af disse love;  

9. opfordrer Kommissionen til at sikre, at nationale SMV-organisationer, som en del af det 
nyoprettede netværk af SMV-repræsentanter og SMV-forsamling, er korrekt informeret 
om EU-initiativer og politiske forslag, understreger i denne sammenhæng den lige så 
vigtige rolle for de europæiske informationscentre (EIC), der hidtil ikke har formået at yde 
en service, der lever op til de europæiske virksomheders forventninger og behov;

10. glæder sig over forslaget om at oprette et forum, som en del af "Small Business Act", for 
at give mulighed for at udveksle god praksis og sikre SMV-venlig lovgivning i 
medlemsstaterne, da begrænsningen af bureaukrati i høj grad er et spørgsmål på nationalt 
plan, og opfordrer Kommissionen til at gøre mere for at gøre medlemsstaterne 
opmærksomme på behovet for deregulerende foranstaltninger ved at give eksempler på 
testede og afprøvede procedurer og sammenligne værdier;

11. opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde SMV'er og mikrovirksomheder til at oprette 
uafhængige repræsentative organer for at sikre stærkere og mere effektiv deltagelse i den 
europæiske sociale dialog;

12. glæder sig over de simple refusionsmetoder, som er en del af Kommissionens forslag til 
en forordning om fælles bestemmelser for strukturfonde i betragtning af den vigtige rolle, 
som disse vigtige instrumenter spiller i mange regioner med hensyn til at fremme 
iværksætterånd og kvalifikationer; anmoder Kommissionen om at overvåge og reportere 
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til Parlamentet om SMV'ernes adgang til EU-finansiering;

13. finder, at SMV'ernes vækst er forbundet med iværksætterånd, herunder social 
iværksætterånd; understreger, at de nystartede virksomheder og selvstændig beskæftigelse 
skaber beskæftigelsesmuligheder, hjælper med at opbygge stærke industri- og 
tjenesteydelsessektorer på lang sigt og mindsker social udstødelse; opfordrer derfor 
medlemsstaterne til at fremme iværksættertankegangen og kvalifikationer på forskellige
uddannelsesniveauer samt træning for iværksættere og passende kompetenceudvikling for 
SMV'ernes personale;

14. opfordrer medlemsstaterne til at fremme sprogindlæring gennem livslang læring 
(erhvervsuddannelse), især for ansatte i SMV'er og mikrovirksomheder, som et middel til 
at styrke adgangen til og deltagelse af disse virksomheder i det indre marked;

15. går ind for, at alle foranstaltninger til fordel for SMV'er også finder anvendelse på 
selvstændige erhvervsdrivende, især foranstaltninger vedrørende de forskellige 
socialsikringsordninger og de ydelser, de giver adgang til, samt forebyggelse af 
sundhedsrisici på arbejdspladsen;

16. opfordrer til, at artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde overholdes 
i forbindelse med alle lovforslag, især med hensyn til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse og bekæmpelse af social 
udstødelse samt fremme af EU's mål for vækst og beskæftigelse;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet.


