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B7-…/2012

Europaparlamentets resolution om sysselsättningsaspekter på att minska regelbördan 
för små och medelstora företag – anpassning av EU:s regler till småföretagens behov
(2012/…(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens rapport av den 23 november 2011 ”Att minska 
regelbördan för små och medelstora företag – anpassning av EU:s regler till 
småföretagens behov” (COM(2011)0803),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 ”Europa 2020 –
En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (COM(2010)2020),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 februari 2011 om översyn av 
småföretagsakten för Europa (COM(2011)0078), och Europaparlamentets resolution av 
den 12 maj 2011 om detta,

– med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om en inre marknad för företag och 
tillväxt,

– med beaktande av sin resolution av den 30 november 2006 om genomförandet av 
gemenskapens Lissabonprogram: tillväxt och sysselsättning genom en modern politik för 
små och medelstora företag, 

– med beaktande av sin resolution av den 7 september 2010 om att utveckla 
sysselsättningspotentialen av en ny hållbar ekonomi,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 november 2010 ”En agenda för 
ny kompetens och arbetstillfällen – EU:s bidrag till full sysselsättning (COM(2010)0682) 
och Europaparlamentets resolution av den 4 oktober 2011 om detta,

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 9,

– med beaktande av frågan av den 26 april 2012 till kommissionen om 
sysselsättningsaspekter på att minska regelbördan för små och medelstora företag –
anpassning av EU:s regler till småföretagens behov (O-……/2012 – B7-…/2012),

– med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU har omkring 20,8 miljoner små och medelstora företag vilket motsvarar 99,8 procent 
av alla företag. Av dessa företag är 19,2 miljoner mikroföretag med färre än tio anställda.

B. Små och medelstora företag och mikroföretag stod 2010 för 87,5 miljoner arbetstillfällen, 
vilket motsvarar mer än två tredjedelar av alla arbetstillfällen i den privata sektorn 
i EU 27.
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C. Små och medelstora företag, särskilt nya företag, svarar för det stora flertalet nya 
arbetstillfällen som skapas i EU, och för 85 procent av efterfrågan på ny arbetskraft under 
åren 2002–2010.

D. Små och medelstora företag stod för 58,4 procent av privata företags 
bruttoförädlingsvärde 2010 och är därför en central drivkraft för EU:s långsiktiga 
ekonomiska tillväxt samt för varaktig och kvalitativ sysselsättning och tillhandahållande 
av yrkesutbildningsplatser.

E. EU:s kapacitet att bygga på de små och medelstora företagens tillväxt- och 
innovationspotential kommer att bli avgörande för EU:s framtida välstånd och i synnerhet 
för att uppfylla målen i Europa 2020-strategin.

F. Små och medelstora företag spelar också en avgörande roll med tanke på deras betydande 
bidrag till innovation, social stabilitet, social sammanhållning och integration. Stöd till 
små och medelstora företag skapar alltså en gynnsam miljö för alla arbetstagare, 
garanterar försörjning, förhindrar avfolkning, stärker lokalsamhället och minskar 
fattigdom.

G. Små och medelstora företag bär i stor utsträckning och i oproportionerligt hög grad bördan 
av kvarvarande hinder på den inre marknaden och drar inte full nytta av 
gränsöverskridande verksamhet på EU-nivå. Större insatser behövs för att förbättra små 
och medelstora företags tillgång till och deltagande på den inre marknaden. 

H. Att följa både nationell och europeisk lagstiftning kostar också mycket för små och 
medelstora företag, utöver de svårigheter de har i fråga om kapitalförsörjning.

I. Enligt artikel 137.2 b i EG-fördraget får direktiv som antas inom området socialt skydd 
och arbetstagarskydd inte medföra administrativa, ekonomiska och rättsliga hinder av 
sådan art att de motverkar bildande och utveckling av små och medelstora företag.

J. Den finansiella och ekonomiska krisen har påverkat EU:s ekonomi på ett allvarligt och 
genomgripande sätt, inte bara i fråga om ekonomisk tillväxt utan också i fråga om 
sysselsättning, särskilt i små och medelstora företag.

K. EU måste stärka sin konkurrenskraft och potentiella tillväxt genom att stimulera den 
sociala marknadsekonomin och aktivt stödja innovation, investeringar, yrkesutbildning, 
livslångt lärande, överföring av kunskaper och färdigheter och skapande av kvalitativa 
arbetstillfällen inom nya områden.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att ytterligare utveckla konceptet 
”tänk småskaligt först” och de åtföljande förslagen om att minimera regleringskostnaderna 
för små och medelstora företag och mikroföretag.

2. Europaparlamentet framhåller att små och medelstora företag spelar en mycket viktig roll 
i den europeiska ekonomin och att de främjar stabilitet och är avgörande för 
tillhandahållandet av hållbar tillväxt, anständiga arbeten och yrkesutbildningsplatser. Små 
och medelstora företag garanterar dessutom en viktig lokal förankring av produktionen, 
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vilket är viktigt för att förhindra utlokalisering, som orsakar sysselsättningsproblem och 
social dumpning.

3. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att sträva efter ett rättsligt ramverk 
som tillåter viss anställningsflexibilitet för små och medelstora företag utan att det 
påverkar socialförsäkringsskyddet.

4. Europaparlamentet beklagar att enbart ett fåtal medlemsstater har införlivat 
konsekvensbedömningar för små och medelstora företag i sina nationella beslutsprocesser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram minimikrav för systematiskt 
genomförande av konsekvensbedömningar för små och medelstora företag på nationell 
nivå.

5. Europaparlamentet anser att kommissionens förslag att mikroföretag inte ska omfattas av 
kommande lagstiftningsförslag, om detta inte är nödvändigt, kan vara ett lämpligt 
förhållningssätt. Parlamentet efterlyser dock undantagsbestämmelser i nuvarande 
sociallagstiftning för att skydda arbetstagare.

6. Europaparlamentet betonar att en minskning av de administrativa bördorna för små och 
medelstora företag och mikroföretag inte får leda till sämre skydd och färre rättigheter för 
arbetstagare, t.ex. i händelse av omstruktureringar eller genom att företagens 
arbetsmiljöskyldigheter försvagas.

7. Europaparlamentet påpekar att en minskning av företagens administrativa bördor inte får 
leda till att ILO:s standarder och agenda för anständigt arbete inte genomförs.

8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att skapa en särskild webbsida där 
det anges vilka tio EU-rättsakter som främst är betungande för små och medelstora 
företag, och uppmanar kommissionen att omedelbart lägga fram konkreta förslag för 
översyn av dessa rättsakter.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att nationella organisationer för 
små och medelstora företag, såsom part i det nyligen etablerade nätverket av nationella 
småföretagsrepresentanter och församlingen för små och medelstora företag 
(SME Assembly), är korrekt informerade om EU-initiativ och politiska förslag. I detta 
sammanhang är också euroinfocentrumen viktiga, även om de hittills inte lyckats 
tillhandahålla en service som motsvarar de europeiska företagens förväntningar och 
behov.

10. Europaparlamentet välkomnar förslaget att, som en del av översynen av småföretagsakten, 
inrätta ett forum för att ge möjlighet till utbyte av bra lösningar för hur man säkerställer 
lagstiftning som främjar små och medelstora företag på medlemsstatsnivå, eftersom 
minskad byråkrati till stor del är en nationell fråga. Kommissionen uppmanas att göra mer 
för att få medlemsstaterna medvetna om behovet av avreglering genom att peka på 
exempel på beprövade förfaranden och jämförbara värden. 

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra små och medelstora företag 
och mikroföretag att inrätta oberoende representativa organ för att få ett större och 
effektivare deltagande i den europeiska sociala dialogen.
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12. Europaparlamentet välkomnar de enklare återbetalningsmetoder som kommissionen 
föreslår i förordningen om gemensamma bestämmelser om strukturfonderna, med tanke 
på att dessa fonder spelar en viktig roll i många regioner för att främja företagande och 
färdigheter. Kommissionen uppmanas att övervaka och rapportera till parlamentet om små 
och medelstora företags tillgång till gemenskapsmedel.

13. Europaparlamentet anser att små och medelstora företags tillväxt är kopplad till 
entreprenörskap, inbegripet socialt entreprenörskap. Parlamentet betonar att nystartade 
företag och egenföretagande skapar arbetstillfällen, bidrar till att bygga upp en stark 
industrisektor och tjänstesektor på lång sikt och minska socialt utanförskap. 
Medlemsstaterna uppmanas därför att främja företagstänkande och entreprenörskompetens 
på olika utbildningsnivåer, handledning för entreprenörer och lämplig 
kompetensutveckling för personal i små och medelstora företag.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja språkstudier genom livslångt 
lärande (yrkesutbildning), särskilt för anställda i små och medelstora företag och 
mikroföretag, som ett sätt att stärka företagens tillgång till och deltagande i den 
inre marknaden. 

15. Europaparlamentet framhåller att alla åtgärder till stöd för små och medelstora företag bör 
tillämpas på egenföretagare, särskilt vad gäller de olika formerna av 
socialförsäkringssystem, förmånerna i dem och förebyggandet av arbetsplatsolyckor.

16. Europaparlamentet kräver att artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
ska tillämpas systematiskt i alla lagstiftningsförslag, framför allt när det gäller främjandet 
av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social 
utestängning och unionens tillväxt- och sysselsättningsmål.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen 
och rådet.


