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KORTFATTAD MOTIVERING

Med tanke på den ekonomiska kris som råder i hela EU är det helt avgörande att vi använder 
våra resurser väl och så att de ger bästa möjliga utfall. Alla företags största tillgång är deras 
medarbetare samt de entreprenörer som skapar såväl innovativa som icke innovativa små och 
medelstora företag. Dessa medarbetare och de små och medelstora företag som de arbetar i 
utgör den europeiska ekonomins livlina. 

Inom de små och medelstora företagen återstår det för kvinnornas bidrag att nå sin fulla 
potential1, och vi måste arbeta för att kvinnors delaktighet på detta område ökar samtidigt som 
vi arbetar för praktiska rekommendationer som tar hänsyn till näringslivets realiteter och de 
ekonomiska villkoren på en konkurrensutsatt marknad.

Visserligen bör alla branscher ha lika tillgång till det kommande programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020), men vi bör också se till att vi 
ser närmare på behovet av jämställdhet inom dessa företag, genom att betona 
könsperspektivet i förslaget. 

Lika viktigt är att vi ser till att upprätthålla ett moraliskt åtagande för att minska risken för 
fattigdom och social utestängning runtom i EU, eftersom 16 procent av befolkningen i de 
27 medlemsstaterna 2010 riskerade att hamna i fattigdom då deras disponibla inkomst låg 
under risktröskeln2. Denna statistik belyser klart värdet och vikten av att antalet kvinnliga 
entreprenörer ökar. De är en heterogen grupp som varierar i fråga om ålder, bakgrund och 
utbildning. 

Allt eftersom den europeiska ekonomiska krisen fortgår är det av allra största vikt att vi får 
valuta för pengarna från samtliga EU-initiativ, eftersom de utgör viktiga verktyg till stöd för 
ekonomisk och social tillväxt på arbetsplatsen. Med detta som utgångspunkt är 
föredragandens syfte att höja medvetenheten om användningen av befintliga 
finansieringsmöjligheter såsom mikrofinansiering, särskilda bidrag och riskkapital, med 
betoning på jämställdhet. 

Föredraganden anser att klumpig EU-lagstiftning inte är det mest praktiska sättet att komma 
framåt, särskilt med tanke på att ”sysselsättning” omfattas av medlemsstaternas behörighet. 
Föredraganden anser att utbyte av rekommendationer om bästa metoder är det effektivaste 
sättet att verka för hållbar konkurrens och företagaranda. Detta har de dubbla fördelarna att 
kvinnliga entreprenörer får stöd, till samtidigt relativt låga kostnader.

Rekommendationer om bästa metoder 

För att detta problem ska kunna förstås i grunden måste exakta, korrekta och aktuella 
uppgifter samlas in i enlighet med dataskyddsregler. Dessa uppgifter bör delas upp i 
information om kön, etniskt ursprung, ålder, område samt företagets storlek och varaktighet. 
                                               
1 Inom EU är en av tio kvinnor entreprenörer, medan motsvarande kvot bland män är en av fyra. 
Europaparlamentets resolution av den 13 september 2011 om kvinnors företagande i små och medelstora företag, 
framlagd av Marina Yannakoudakis.
2 Eurostat, 8.2.2012.
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På så sätt kan man se till att medlen leds till de rätta och effektivaste områdena för att 
garantera tillväxt och stöd för kvinnor i små och medelstora företag.

Dessutom erkänns i yttrandet att jämställdhet mellan könen uppnås bäst genom en god 
utbildning som fostrar rättvisa och uppmuntrar kvinnor att nå sin fulla potential inom alla 
sysselsättningsområden. Föredraganden välkomnar utbildningsprogram för stöd till 
mentorssystem, exempelvis kommissionens Europeiska nätverk för ambassadörer för 
kvinnligt företagande, men anser också att medlemsstaterna måste använda befintliga EU-
hjälpmedel för att hysa och driva programmet för att förstärka detta initiativ.

Utveckling av informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan också bidra till att de små 
och medelstora företagen går bra, genom att man erbjuder flexibla möjligheter på 
arbetsplatsen. Medlemsstaterna bör uppmuntras att använda IKT så att de ökar medvetenheten 
och erbjuder nätverksstöd till kvinnor genom användning av webbportaler och bloggar, som 
kan tillhandahålla länkar till lämpliga kontakter för kvinnliga entreprenörer, representanter 
och evenemang. Internet och stöd på nätet kan också ge kvinnor som arbetar hemifrån, eller 
bor i avlägsna områden, ett alternativ. Stödets omfattning måste vara både nationellt och 
regionalt och tillträde till det kunna fås genom olika kommunikationsmedier. 

Sammanfattning 

Att öka jämställdheten i affärsvärlden kräver ett mångfacetterat arbetssätt som sätter 
rekommendationer om bästa metoder, som erbjuder alternativ, flexibilitet och möjligheter för 
kvinnor, främst. För att detta ska uppnås behövs exakta, korrekta och aktuella uppgifter, 
tillgång till mikrofinansiering, god utbildning, stödprogram, förebilder och informations- och 
kommunikationsteknik, och allt detta måste ge valuta för pengarna. Att bekräfta att dessa 
åtgärder behövs vore att ta itu med det moraliska åtagandet att minska fattigdomsrisken och 
den sociala utestängningen inom hela EU.

Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag utgör en 
genomförbar färdplan för de kommande fem åren och föredraganden önskar se att det i den 
slutgiltiga texten tas hänsyn till det unika bidrag kvinnor kan ge i näringslivet genom att 
främja och uppmuntra tillväxt, vilket kommer att visa sig vara avgörande för att begränsa den 
allvarliga ekonomiska kris som Europa och hela världsekonomin för närvarande står inför. 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen antog i mars 2010 
meddelandet Europa 2020 – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla (nedan 
kallad Europa 2020-strategin). 
Meddelandet godkändes av Europeiska 
rådet i juni 2010. Europa 2020-strategin är 
en reaktion på den ekonomiska krisen och 
syftar till att förbereda Europa inför nästa 
årtionde. I meddelandet fastställs fem 
ambitiösa mål för klimat och energi, 
sysselsättning, innovation, utbildning och 
social inkludering som ska uppnås före 
2020, och där anges också fem viktiga 
drivkrafter för tillväxt som ska göra Europa 
mer dynamiskt och konkurrenskraftigt. I 
meddelandet understryks också vikten av 
att öka tillväxten i den europeiska 
ekonomin och samtidigt uppnå en hög 
sysselsättning, en koldioxidsnål, 
resurssnål och energieffektiv ekonomi 
samt social sammanhållning.

(1) Kommissionen antog i mars 2010 
meddelandet Europa 2020 – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla (nedan 
kallad Europa 2020-strategin). 
Meddelandet godkändes av Europeiska 
rådet i juni 2010. Europa 2020-strategin är 
en reaktion på den ekonomiska krisen och 
syftar till att förbereda Europa inför nästa 
årtionde. I meddelandet fastställs fem 
ambitiösa mål för klimat och energi, 
sysselsättning, innovation, utbildning och 
social inkludering som ska uppnås före 
2020, och där anges också fem viktiga 
drivkrafter för tillväxt som ska göra Europa 
mer dynamiskt och konkurrenskraftigt. I 
meddelandet understryks också vikten av 
att öka tillväxten i den europeiska 
ekonomin och samtidigt uppnå en hög 
sysselsättning i samma utsträckning bland 
män som bland kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I juni 2008 antog kommissionen 
meddelandet Tänk småskaligt först – En 

(3) I juni 2008 antog kommissionen 
meddelandet Tänk småskaligt först – En 
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”Small Business Act” för Europa, som 
godkändes av Europeiska rådet i december 
2008. Denna småföretagsakt ger en 
övergripande politisk ram för små och 
medelstora företag, främjar 
entreprenörskap och förankrar principen 
om att ”tänka småskaligt först” i lagar och 
politiska strategier, i syfte att stärka de små 
och medelstora företagens konkurrenskraft. 
Småföretagsakten innehåller tio principer 
och beskriver politiska åtgärder och 
lagstiftningsåtgärder som ska främja de 
små och medelstora företagens möjligheter 
att växa och skapa arbetstillfällen. 
Genomförandet av småföretagsakten bidrar 
till att målen i Europa 2020-strategin 
uppnås. Flera åtgärder för små och 
medelstora företag har redan fastställts i 
flaggskeppsinitiativen.

”Small Business Act” för Europa, som 
godkändes av Europeiska rådet i december 
2008. Denna småföretagsakt ger en 
övergripande politisk ram för små och 
medelstora företag, främjar 
entreprenörskap, eftersträvar att bättre 
utnyttja potentialen till entreprenörskap 
bland ungdomar och kvinnor och 
förankrar principen om att ”tänka 
småskaligt först” i lagar och politiska 
strategier, i syfte att stärka de små och 
medelstora företagens konkurrenskraft. 
Småföretagsakten innehåller tio principer 
och beskriver politiska åtgärder och 
lagstiftningsåtgärder som ska främja de 
små och medelstora företagens möjligheter 
att växa och skapa arbetstillfällen. 
Genomförandet av småföretagsakten bidrar 
till att målen i Europa 2020-strategin 
uppnås. Flera åtgärder för små och 
medelstora företag har redan fastställts i 
flaggskeppsinitiativen.

Or. en

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Kvinnligt företagande och små- och 
medelstora företag ägda av kvinnor är en 
viktig källa för att öka kvinnors 
sysselsättningsgrad och därmed i större 
utsträckning dra nytta av kvinnors 
utbildningsnivå. Kvinnligt företagande är 
också en garant för dynamik och 
innovation i affärsvärlden, men denna 
potential, som skulle kunna öka antalet 
kvinnliga entreprenörer, få positiva 
effekter och bidra direkt till ekonomin i 
stort, tas inte i anspråk i tillräcklig 
omfattning i unionen. Åtgärder för att 
stödja kvinnliga entreprenörer försummas 
lätt i ett instabilt ekonomiskt klimat.
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Or. en

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Programmet bör underlätta 
kvinnliga entreprenörers tillgång till 
finansiering, i syfte att främja och öka 
entreprenörskap bland kvinnor, som ska 
göras tillgänglig genom att särskilda 
bidrag och riskkapital tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20b) Programmet bör bistå de kvinnliga 
entreprenörer som, på grund av 
samhälleliga faktorer har mindre 
kunskaper om tillgängliga 
finansieringsalternativ och erfarenhet av 
ekonomisk förvaltning, behöver stöd, inte 
bara under uppstartsfasen, utan också 
genom företagets hela verksamhetscykel 
och, vid behov, dess avveckling.

Or. en

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Principerna om öppenhet och (21) Principerna om öppenhet bör beaktas 
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jämställdhet bör beaktas i samtliga 
program och åtgärder som omfattas av 
programmet. I dessa initiativ och åtgärder 
bör man även ta hänsyn till respekten för 
de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna.

och jämställdhet mellan män och kvinnor 
bör främjas i samtliga program och 
åtgärder som omfattas av programmet.  I 
dessa initiativ och åtgärder bör man även ta 
hänsyn till respekten för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna.

Or. en

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Programmet bör stödja 
mentorssystem och program såsom 
Europeiska nätverket för ambassadörer 
för kvinnligt företagande, som tydligt 
visar vilken roll kvinnor kan spela när det 
gäller att skapa sysselsättning och främjar 
konkurrenskraft genom att inspirera 
kvinnor och unga flickor att starta egna 
företag genom aktiviteter i skolor, 
universitet, lokala grupper och media.

Or. en

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att uppmuntra företagarandan samt 
främja nyföretagande och tillväxt i fråga 
om små och medelstora företag.

b) Att uppmuntra företagarandan samt 
främja nyföretagande och tillväxt i fråga 
om små och medelstora företag, också 
bland specifika målgrupper, exempelvis 
ungdomar och kvinnor.

Or. en
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Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Små och medelstora företags tillväxt när 
det gäller mervärde och antal anställda.

d) Små och medelstora företags tillväxt när 
det gäller mervärde och antal anställda, 
uppdelad på kön, etniskt ursprung, ålder, 
område samt företagets storlek och 
varaktighet och i enlighet med 
medlemsstaternas regler om skydd för 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att främja entreprenörskap, bl.a. inom 
särskilda målgrupper.

b) Att främja entreprenörskap, bl.a. inom 
särskilda målgrupper, t.ex. ungdomar och 
kvinnor, också genom idéer på 
utbildningsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Att förbättra små och medelstora 
företags tillgång till finansiering i form av 
egetkapital och lån.

c) Att förbättra små och medelstora 
företags tillgång till finansiering i form av 
eget kapital och lån samt informera och 
öka medvetenheten hos de potentiella 
stödmottagarna, inbegripet specifika 
grupper såsom ungdomar och kvinnor.

Or. en
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Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Den kommittén ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Den kommittén ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011. Kommitténs 
sammansättning ska spegla en jämn 
fördelning mellan könen.

Or. en

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Bilaga I – Allmänt mål: 2. Att uppmuntra företagarandan samt främja nyföretagande 
och tillväxt i fråga om små och medelstora företag – kolumn 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En ökning på 4 % per år när det gäller de 
små och medelstora företagens 
bruttoförädlingsvärde. Årlig tillväxt på 1 % 
när det gäller antalet anställda.

En ökning på 4 % per år när det gäller de 
små och medelstora företagens 
bruttoförädlingsvärde. Årlig tillväxt på 1 % 
när det gäller antalet manliga och 
kvinnliga anställda.

Or. en

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Bilaga I – Särskilt mål: Att främja entreprenörskap, bl.a. inom särskilda målgrupper –
kolumn 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ökning av andelen invånare i EU som 
skulle vilja vara egenföretagare till 50 %

Ökning av andelen invånare i EU som 
skulle vilja vara egenföretagare till 50 % (i 
samma utsträckning bland män som 
bland kvinnor).

Or. en
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