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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om små og mellemstore virksomheder (SMV'er): konkurrenceevne og 
forretningsmuligheder

(2012/2042(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det europæiske charter for små og mellemstore virksomheder, som blev 
vedtaget på Det Europæiske Råds møde den 19.-20. juni 2000 i Feira;

– der henviser til Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder1;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2011 "Industripolitik: En 
styrket konkurrenceevne" (KOM(2011)0642);

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. november 2011 "Små virksomheder i en 
stor verden - et nyt partnerskab for SMV'ernes udnyttelse af de globale muligheder" 
(KOM(2011)0702);

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

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. februar 2011 "Status vedrørende "Small 
Business Act" for Europa" (KOM(2011)0078);

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. april 2011 "Akten for det indre marked 
– Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid - "Sammen om fornyet vækst"" 
(KOM(2011)0206);

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

– der henviser til Kommissionens forslag til forordning af 30. november 2011 om et 
program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder 
(2014–2020)2;

– der henviser til Kommissionens rapport fra 2011 om den europæiske konkurrenceevne 
(KOM(2011)0642);

– der henviser til sin beslutning af 16. februar 2011 om praktiske aspekter af revisionen af 
EU-instrumenterne til støtte for finansieringen af SMV'er i den næste 

                                               
1 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.
2 KOM(2011)0834.
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programmeringsperiode1;

– der henviser til sin beslutning af 9. marts 2011 om industripolitik i en globaliseret verden2;

– der henviser til sin beslutning af 12. maj 2011 om revisionen af Small Business Act3;

– der henviser til forretningsordenens artikel 48;

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og til udtalelser 
fra Udvalget om International Handel, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Økonomi- og 
Valutaudvalget og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7–
0000/2012);

A. der henviser til, at 25 % af EU's SMV'er har været internationalt aktive inden for det indre 
marked, men at kun 13 % har været internationalt aktive uden for EU; der henviser til, at 
kun 24 % af mikrovirksomhederne eksporterer varer eller tjenesteydelser i forhold til 
38 % af de små virksomheder og 53 % af de mellemstore virksomheder;

B. der henviser til, at næsten en tredjedel af de administrative byrder, som er affødt af EU-
lovgivningen, skyldes ineffektiv national gennemførelse, hvilket betyder, at der kunne 
spares op mod 40 mia. euro, hvis medlemsstaternes gennemførelse af EU-lovgivningen 
var mere effektiv4;

C. der henviser til, at 85 % af alle nye arbejdspladser i EU i perioden 2002-2010 blev skabt 
af SMV'er, navnlig nye virksomheder, og at der i EU er 32,5 mio. selvstændige;

D. der henviser til, at industrien spiller en central rolle i den europæiske økonomi, og at 
fremstillingsindustrien skaber 25 % af arbejdspladserne i EU's private sektor og tegner sig 
for 80 % af den private F&U;

1. "Små virksomheder i en stor verden"

1. understreger behovet for at tage fat på markedssvigt for SMV'er, såsom begrænsede 
ressourcer med hensyn til økonomi, organisering og menneskelig kapital; glæder sig over 
Kommissionens bestræbelser på at fremme og støtte SMV'ers økonomiske aktiviteter på 
udenlandske markeder både i og uden for EU;

2. fremhæver den enorme mangfoldighed af SMV'er, og at der skal sondres behørigt mellem 
de forskellige forretningsplaner og -behov;

OPLYSNINGER TIL SMV'ER

                                               
1 P7_TA(2011)0057.
2 P7_TA(2011)0093.
3 P7_TA(2011)0235.
4 "Europe can do better - Report on best practice in Member States to implement EU legislation in the least 
burdensome way", udarbejdet af Gruppen af Højtstående Uafhængige Interesserede Parter vedrørende 
Administrative Byrder, 15. november 2011.
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3. opfordrer Kommissionen til at lancere den flersprogede onlineportal, der fastsættes i 
meddelelsen, inden udgangen af 2012; mener, at portalen skal være let tilgængelig og 
brugervenlig, og at den ikke bør overlappe eksisterende portaler;

4. er overbevist om, at Enterprise Europe Network (EEN) er et effektivt redskab, som kan 
forbedre SMV'ers adgang til markeder i og uden for EU; er imidlertid enig i, at der er 
behov for en ny styringsmodel for EEN med henblik på at skabe synergier med de 
eksisterende strukturer, som forvaltes af nationale organisationer eller 
interessentorganisationer, og dermed øge effektiviteten og bane vej for skræddersyet 
støtte;

5. er overbevist om, at EEN kun vil blive det foretrukne agentur for EU's SMV'er, hvis dets 
medlemsorganisationers funktion og forvaltning styrkes, og kendskabet til dets 
støttetjenester øges;

KORTLÆGNING AF STØTTETJENESTER

6. deler det synspunkt, at støtteprogrammer, der finansieres med offentlige midler, skal være 
så omkostningseffektive som muligt, navnlig i en tid, hvor EU's økonomi stadig er ved at 
komme sig efter den værste krise i årtier;

7. bifalder, at der skal foretages en "kortlægning" af de mange lokale, regionale, nationale og 
europæiske støtteordninger; mener, at der i forbindelse med kortlægningen bør foretages 
en vurdering af de eksisterende EU-støtteordningers effektivitet; mener endvidere, at 
kortlægningen bør gennemføres med regelmæssige mellemrum og danne grundlag for et 
benchmark- og resultattavlesystem;

8. forventer inden udgangen af 2012 konkrete forslag om at rationalisere og koordinere EU's 
støtteordninger samt skabe de bedst mulige synergier for EU's SMV'er baseret så vidt 
muligt på eksisterende strukturer uden at skabe unødig konkurrence med nationale 
organisationer;

FREMME AF EU-KLYNGER OG -NETVÆRK

9. støtter forslaget om at styrke samarbejdet mellem de forskellige erhvervsorganisationer, 
handelskamre og øvrige private aktører, der er aktive i lande uden for EU;

10. mener, at etableringen af joint ventures eller andre partnerskabsaftaler mellem eller med 
SMV'er bør fremmes som en strategi til at komme ind på nye markeder, udvikle direkte 
investeringsprojekter i tredjelande og deltage i udbudsprocedurer; opfordrer 
Kommissionen til at mobilisere ressourcer til at fremme et sådant tværnationalt 
samarbejde;

KOMMENDE FORANSTALTNINGER

11. henstiller til, at Kommissionen tager højde for alle dimensioner af internationalisering, 
nemlig eksport og import; bemærker, at der i meddelelsen ikke er lagt tilstrækkelig vægt 
på denne anden dimension;
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12. opfordrer til en rationel anvendelse af budgetrammen til COSME-programmet, og 
understreger især behovet for yderligere at lette SMV'ernes adgang til finansiering; 
opfordrer til en forenkling og rationalisering af de forskellige fællesskabsinstrumenter, der 
har til formål at give adgang til kredit eller risikovillig kapital, navnlig for SMV'er med 
internationaliseringsplaner;

13. påpeger den betydning, som kvalificerede og uddannede iværksættere har, for at imødegå 
udfordringerne i forbindelse med international forretningsvirksomhed; opfordrer 
Kommissionen til at fremme programmet "Erasmus for unge iværksættere" og til at 
undersøge muligheden for at etablere et "Erasmus Mundus for iværksættere" med det mål 
at give dygtige iværksættere mulighed for at oparbejde erfaring i og netværke med 
ekspertisecentre uden for EU;

14. glæder sig over Kommissionens forslag om at revidere den europæiske standardisering; 
understreger behovet for et mere sammenhængende system af internationale standarder 
med henblik på at muliggøre interoperabilitet og reducere hindringerne for SMV'ers 
internationalisering;

15. understreger, at en enkel og effektiv ordning for intellektuelle ejendomsrettigheder er 
afgørende med hensyn til at fremme SMV'ers internationalisering; mener, at en effektiv 
beskyttelse af SMV'ers intellektuelle ejendomsrettigheder er vigtig for at sikre, at de kan 
udvikle nye teknologier og bruge dem som grundlag for deres internationale aktiviteter; 

2. Administrative byrder

Reguleringsmetode

16. glæder sig over opfyldelsen af 2012 -målet om at minimere de administrative byrder; 
opfordrer Kommissionen til at fastsætte et nyt og ambitiøst reduktionsmål i 
overensstemmelse med "tænk småt først"-princippet;

17. understreger sin skuffelse over Kommissionens overfladiske og inkonsekvente anvendelse 
af SMV-testen; insisterer på, at SMV-testen skal være en fast bestanddel af 
konsekvensanalysen; beder Kommissionen præcisere, hvorfor der ikke er gennemført en 
passende SMV-test for databeskyttelsespakken;

18. mener, at princippet om obligatorisk at udelukke mikrovirksomheder fra ethvert lovforslag 
er uhensigtsmæssigt; opfordrer til, at der i SMV-testen indarbejdes en mikrodimension, 
hvor alle muligheder systematisk vurderes, såsom udelukkelse fra anvendelsesområdet 
eller fra enkelte bestemmelser, forlængede overgangsperioder eller en mere lempelig 
ordning;

19. opfordrer indtrængende til at forbedre effektiviteten af EU-lovgivningens gennemførelse i 
national ret; opfordrer Kommissionen til at overveje at fremsætte flere lovgivningsforslag 
i form af en forordning; beder Kommissionen undersøge, hvorvidt anvendelsen af 
"checklisten for god gennemførelse af EU-lovgivningen"1 kan gøres obligatorisk;

                                               
1 Som foreslået af gruppen på højt plan om administrative byrder.
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20. opfordrer de nationale regeringer til at anvende en "følg eller forklar"-metode i lighed med 
bestemmelserne om virksomhedsledelse; understreger, at regeringerne i henhold til denne 
metode behørigt ville skulle begrunde gennemførelsesbestemmelser, der rækker ud over 
kravene EU-lovgivningen; 

21. beklager, at kun få medlemsstater har indarbejdet en SMV-test i deres nationale 
beslutningsproces; opfordrer Kommissionen til at fastsætte minimumskrav til en 
systematisk gennemførelse af SMV-test på nationalt plan;

22. opfordrer til en styrkelse af SMV-repræsentantnetværkets rolle i kommunikationen og 
koordineringen mellem medlemsstaterne og mellem det nationale og europæiske plan ved 
gennemførelse af lovgivning; opfordrer til, at SMV-repræsentanter skal være uafhængige 
af de enkelte ministerier eller generaldirektorater og tæt involveret i SMV-
testprocedurerne;

SMV-definition

23. bemærker den igangværende evaluering af SMV-definitionen, som allerede dækker over 
99 % af alle virksomheder i EU; understreger, at eventuelle ændringer bør sigte mod at 
øge fleksibiliteten og nedbringe væksthindringerne (f.eks. ved at forlænge 
overgangsperioderne til 3 år), tilpasse tærsklerne for omsætningen og balancen til den 
økonomiske udvikling og give mulighed for en mere differentieret behandling af hver 
enkelt underkategori;

24. anerkender planerne om at oprette en separat mellemliggende kategori (mid-cap) for 
virksomheder med op til 1.000 ansatte; betoner, at en sådan ny kategori ikke må udvande 
effektiviteten af SMV-definitionen og kun bør anvendes på udvalgte områder, såsom 
adgang til F&U-finansiering eller internationaliseringsaktiviteter;

Supplerende foranstaltninger

25. fremhæver, at det indre marked er en nøglekatalysator til skabelse af det bedst mulige 
miljø for SMV'er; beklager, at flere af dets dimensioner stadig ikke er blevet realiseret, 
navnlig den digitale dimension; opfordrer Kommissionen til at fremskynde 
gennemførelsen af det digitale indre marked inden 2015 med henblik på at tvinge 
medlemsstaterne til at anvende den eksisterende lovgivning og til at fremsætte nye forslag 
på de områder, hvor der stadig mangler lovgivning om det indre marked;

26. opfordrer Kommissionens Generalsekretariat til i samarbejde med erhvervsorganisationer 
og andre interessenter at uddele en årlig pris til det medlem af kommissærkollegiet, der 
har anvendt "tænk småt først"-princippet mest effektivt og med størst succes;

3. Styrkelse af industriens og SMV'ers konkurrenceevne

27. glæder sig over Kommissionens meddelelse om en styrkelse af konkurrenceevnen for 
Europas industrier; beklager, at hverken begrebet konkurrenceevnetest eller den 
efterfølgende evaluering af lovgivningen, der påvirker industrien, er omtalt; opfordrer 
Kommissionen til regelmæssigt at aflægge rapport om fremskridtene på dette område;
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28. glæder sig over, at Kommissionen i sine forskellige strategier og meddelelser har 
anerkendt, at fremstillingssektoren spiller en vigtig rolle i skabelsen af bæredygtig vækst 
og beskæftigelse i EU; gentager behovet for en integreret industripolitik baseret på 
principperne om social markedsøkonomi;

29. mener, at kun iværksætteri og vækst i SMV'er kan føre os ud af den økonomiske krise; 
understreger vigtigheden af at udnytte iværksætterpotentialet hos unge mennesker, 
kvinder og indvandrere;

30. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre ambitiøse incitamentsbaserede programmer 
med henblik på at fremme iværksætteriet yderligere; opfordrer til, at sådanne programmer 
kommer til at omfatte foranstaltninger, der forbedrer adgangen til finansiering, letter de 
administrative krav og giver iværksætteruddannelse en mere fremtrædende plads i 
skolernes undervisningsplaner; 

31. opfordrer Kommissionen til at fastlægge en køreplan for konkurrencepræget beskatning af 
SMV'er for at tilskynde medlemsstaterne til at udforme deres beskatningsordninger på en 
sådan måde, at de indirekte lønomkostninger sænkes for nye virksomheder, så de kan 
geninvestere en større del af deres overskud i virksomheden; foreslår, at køreplanen 
baseres på bedste praksis og omfatter pilotprojekter;

32. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe særlige foranstaltninger til 
fremme af socialt iværksætteri i Europa, navnlig ved at forbedre adgangen til offentlig og 
privat finansiering og forbedre mobiliteten for og anerkendelsen af faglærte arbejdere;

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

INDLEDNING

EU har ca. 23 mio. små og mellemstore virksomheder (SMV'er), som udgør 99 % af alle 
virksomhederne.

SMV'er beskæftiger omkring 75 mio. personer (70 % af alle EU's arbejdspladser). Desuden 
skabte SMV'erne 85 % af alle nye arbejdspladser i EU i perioden 2002 til 2010. Disse data 
viser, hvilken betydning SMV'er har for EU's økonomi, og understreger vigtigheden af, at de 
politiske beslutningstagere undersøger, hvordan man kan udnytte dynamikken i denne sektor
til gavn for EU generelt. EU er nødt til at styrke SMV'ernes konkurrenceevne og vedtage 
foranstaltninger, der kan nedbringe disse virksomheders administrative byrder, hvis de 
europæiske iværksætteres potentiale skal udnyttes, og EU's økonomi bedres. 

Industrien spiller en central rolle i den europæiske økonomi. Fremstillingsindustrien skaber 
25 % af arbejdspladserne i EU's private sektor og udfører 80 % af den private forskning og 
udvikling.

Ordføreren betragter de af Kommissionens dokumenter, som denne rapport er baseret på -
rapporten om mindskelse af de reguleringsmæssige byrder for SMV'er og de to meddelelser 
fra Kommissionen om henholdsvis SMV'ers internationalisering og den europæiske 
konkurrenceevne1 - som et positivt og sammenhængende skridt hen mod en økonomisk 
genopretning efter krisen, som indtraf i 2008. INI er delt op i tre dele, som hver især henviser 
til et af ovennævnte konkrete forslag fra Kommissionen.

STYRKELSE AF INDUSTRIENS OG SMV'ERS KONKURRENCEEVNE

Stort set alle aktører er enige om, at EU bør styrke alle EU-virksomheders konkurrenceevne 
for at komme ud af krisen. Forudsætningen herfor er et miljø, der fremmer nye idéer og nye 
erhverv. Europa har ikke et sådant veludviklet, erhvervsvenligt miljø, bl.a. fordi der er store 
forskelle mellem de enkelte medlemsstaters industripolitikker. Realiteten er imidlertid, at der 
med henblik på at skabe en bæredygtig vækst og kickstarte økonomien som fastsat i Europa 
2020-strategien er behov for sammenhængende og koordinerede industripolitikker fra 
medlemsstaterne og gennemgribende strukturelle ændringer i EU's industrielle system. 

Kommissionens meddelelse "Industripolitik: en styrket konkurrenceevne", som er et nyt årligt 
initiativ, der specifikt undersøger medlemsstaternes konkurrenceevne og foreslår tiltag på EU-
plan, sigter mod at identificere de områder, der er væsentlige med hensyn til at gøre 
betydelige fremskridt hen imod Europa 2020-målene. Der er tale om følgende områder: 1) 
strukturelle ændringer i økonomien, 2) innovation i virksomhederne, 3) bæredygtighed og 
ressourceeffektivitet, 4) erhvervsklima, 5) det indre marked og 6) små og mellemstore 
                                               
1 Meddelelse om "Industripolitik: En styrkelse af konkurrenceevnen.
Meddelelse om "Små virksomheder i en stor verden – et nyt partnerskab for SMV'ernes udnyttelse af de globale 
muligheder".
Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om "Mindskelse af de reguleringsmæssige byrder 
for SMV - Tilpasning af EU's regulering til mikrovirksomheders behov".



PE486.147v01-00 10/12 PR\897537DA.doc

DA

virksomheder.

Ordføreren glæder sig over denne meddelelse fra Kommissionen og kvitterer for, at det i EU 
2020-strategien og i meddelelsen om en integreret europæisk industripolitik anerkendes, at 
fremstillingsindustriens spiller en central rolle i skabelsen af bæredygtig vækst og 
beskæftigelse i EU. Ordføreren er enig i den overordnede strategi i Kommissionens 
meddelelse, men ville have foretrukket, at begrebet konkurrenceevnetest og den efterfølgende 
evaluering af lovgivningen, der påvirker industrien, var blevet uddybet i Kommissionens 
dokument. 

Det er ordførerens opfattelse, at EU bør investere i programmer, der tilstræber at gøre de 
europæiske borgeres iværksætterpotentiale til en reel beskæftigelsesmulighed, især blandt 
unge, kvinder og indvandrere. Hvis folk skal kunne overvinde frygten for at fejle og have 
modet til at starte eller udvide egen virksomhed, er det tvingende nødvendigt at udbrede 
iværksætterkulturen i EU og få flere ind i iværksætterverdenen ved hjælp af ad hoc-
programmer, incitamenter, såsom SMV-venlige beskatningsordninger, og skattefordele. Den 
naturlige følge vil være nye arbejdspladser, mere innovation og højere økonomisk vækst i alle 
virksomheder både i industri-, service- og socialsektoren. Det er præcis, hvad Europa har brug 
for.

SMÅ VIRKSOMHEDER I EN STOR VERDEN

Blot 25 % af EU's SMV'er har været internationalt aktive på det indre marked, mens kun 13 % 
har været internationalt aktive uden for EU. Eftersom EU er nødt til at finde nye vækstkilder 
for at skabe arbejdspladser og velfærd til sine borgere, bør EU tilskynde SMV'ernes 
internationalisering. Vækstmulighederne uden for EU og navnlig i de nye vækstlande er store, 
om end det uudnyttede internationaliseringspotentiale i Europas SMV-sektor ikke bør 
overvurderes, da mange små virksomheders aktiviteter er direkte knyttet til lokalsamfundet. 

Én af årsagerne til, at mange SMV'er ikke tager chancen og starter aktiviteter uden for EU's 
grænser, er, at de møder utallige hindringer i forsøget på at komme ind på det globale marked. 
Indviklede toldregler, uklare tekniske forskrifter og standarder, manglende adgang til 
markedsoplysninger og problemer med at lokalisere mulige kunder og finde de rigtige 
partnere er blot nogle eksempler på disse hindringer. 

Støtte og fremme af SMV'ers økonomiske aktiviteter uden for EU er derfor et vigtigt element 
i Unionens overordnede strategi for konkurrenceevne som skitseret i Europa 2020-
flagskibsmeddelelsen om en integreret industripolitik, den reviderede Small Business Act for 
Europa. Det er formålet med Kommissionens meddelelse at fastlægge en ny strategi, der kan 
medvirke til at øge SMV'ernes markedsengagement uden for EU. 

Ordføreren er enig i udformningen af strategien i Kommissionens forslag og i de fleste af de i 
meddelelsen planlagte tiltag, men er overbevist om, at effektiviteten heraf kan øges, hvis 
Kommissionen behandler begge internationaliseringens dimensioner - eksporten og importen 
- hvoraf sidstnævnte ikke fremhæves tilstrækkeligt i Kommissionens dokument. 

Ordføreren er navnlig positiv over for at udvide omfanget og brugen af Enterprise Europe 
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Network (EEN) og lancere den flersprogede onlineportal, som skal indeholde konkrete 
oplysninger om prioriterede markeder og de forskellige tilgængelige støttetjenester. Det ligger 
dog ordføreren mest på sinde at sikre, at de tilgængelige værktøjer på EU-plan og nationalt 
plan koordineres, og at der ikke forekommer overlapning. Netop nu er det særlig vigtigt at 
rationalisere anvendelsen af offentlige midler.

Ordføreren glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens forslag om at foretage en 
"kortlægning" af de mange lokale, regionale, nationale og europæiske støtteordninger. Det er
samtidig ordførerens opfattelse, at kortlægningen kun vil være effektiv, hvis den vurderer 
virkningen af de eksisterende støtteordninger og ikke blot analyserer, hvilke ordninger der er 
tale om. 

Oplysninger til og synergier mellem SMV'er er to vigtige elementer i strategien, og disse bør 
videreudvikles, hvis EU for alvor skal øge tilstedeværelsen af europæiske SMV'er på det 
globale marked. Ordføreren støtter i denne henseende tanken om at styrke de eksisterende 
samt skabe nye former for samarbejde og partnerskaber mellem SMV'er og andre partnere. 

Ordføreren opfordrer Kommissionen til at videreføre og styrke programmer som "Erasmus for 
unge iværksættere" og undersøge mulighederne for at fastlægge et nyt program, der giver 
dygtige iværksættere mulighed for at oparbejde erfaring i ekspertisecentre uden for EU. 

ADMINISTRATIVE BYRDER

Kommissionen gennemførte i 2007 et vigtigt tiltag til forenkling af EU-lovgivningen med 
henblik på at reducere de administrative byrder for virksomhederne med 25 % inden 2012.
Tiltaget var en stor succes, idet den faktiske reduktion af den samlede byrde var 33 %, hvilket 
er langt over målet på 25 %.

I 2011 iværksatte Kommissionen på grundlag af kommissionsformand Barrosos forslag, som 
blev hilst velkommen af Det Europæiske Råd i juni 2011, en ny screening af den gældende 
EU-ret med henblik på at gennemføre "tænk småt først "-princippet og identificere eventuelle 
yderligere undtagelser eller byrdelettelser for SMV'er, navnlig mikrovirksomheder. 
Ordføreren opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at fastlægge et nyt og ambitiøst 
reduktionsmål.

Ordføreren understreger vigtigheden af "tænk småt først"-princippet og behovet for at opstille 
konkrete tiltag for at minimere de administrative byrder for SMV'er, navnlig for 
mikrovirksomheder. Ordføreren foreslår, at der som en naturlig del af SMV-testen skabes en 
særlig dimension for denne sidste kategori af virksomheder. Princippet om en generel 
obligatorisk fritagelse betragtes som uhensigtsmæssig. Det er mere generelt ordførerens 
opfattelse, at resultaterne af den igangværende evaluering af SMV-definitionen ikke bør 
medføre væsentlige ændringer i definitionen (navnlig ikke i beskæftigelsestærsklen). 
Eventuelle ændringer kan føre til øget fleksibilitet og afbøde væksthindringer. Endvidere viser 
SMV-testen, som i sig selv er en god idé, sig ikke at være effektiv i praksis, idet 
Kommissionen ikke anvender den konsekvent. Desuden har kun få medlemsstater indarbejdet 
den i deres nationale beslutningsproces. Derfor mener ordføreren, at der bør fastsættes 
minimumskrav til en systematisk anvendelse af SMV-test på nationalt plan. 
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KONKLUSION

De tre dokumenter fra Kommissionen udgør et vigtigt skridt i retning mod en mere 
sammenhængende og koordineret europæisk SMV-politik. Dokumenterne behandler de 
forskellige problemer, der forhindrer SMV'erne i at udnytte deres fulde potentiale. 
Kommissionen har beføjelse til at give input til medlemsstaterne og bør spille rollen som 
"europæisk koordinator". Ordføreren er overbevist om, at den retning, som Kommissionen har 
udstukket i form af fremtidige foranstaltninger, er den rigtige, og det er ordførerens håb, at de 
nye strategier vil blive gennemført så hurtigt som muligt. Det økonomiske opsving i Europa 
går desværre for langsomt, og de små og mellemstore virksomheder har brug for, at EU 
handler hurtigere.


