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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om små och medelstora företag: konkurrenskraft och affärsmöjligheter

(2012/2042(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europeiska stadgan för småföretag som antogs av Europeiska rådet vid 
sammanträdet i Feira den 19–20 juni 2000,

– med beaktande av kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2011”Industripolitik för 
stärkt konkurrenskraft” (COM(2011)0642),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 november 2011 med titeln 
”Företaget är litet, världen stor – ett nytt partnerskap för att hjälpa små och medelstora 
företag utnyttja globala möjligheter" (COM(2011)0702),

– 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 23 februari 2011 med titeln 
”Översyn av småföretagsakten för Europa” (COM(2011)0078),

– med beaktande kommissionens meddelande av den 13 april 2011”Inremarknadsakten –
Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden –
Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt” (COM(2011)0206,

– 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 förslag till förordning av den 30 november 2011 om 
inrättandet av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag 
(2014–2020)2,

– med beaktande av kommissionens europeiska konkurrenskraftrapport 2011 
(COM(2011)0642), 

– med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2011 om praktiska aspekter avseende 
översynen av EU-instrumenten för att stödja de små och medelstora företagens 
finansiering under nästa programperiod3,

                                               
1 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.
2 COM(2011)0834.
3 P7_TA(2011)0057.
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– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2011 om en industripolitik för en 
globaliserad tid4,– med beaktande av sin resolution av den 12 maj 2011 om översynen av 
småföretagsakten (Small Business Act)5,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för ekonomi 
och valutafrågor samt utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
(A7-.../2012),

A. Medan 25 procent av de små och medelstora företagen i EU har varit internationellt aktiva 
på den inre marknaden, har endast 13 procent varit internationellt aktiva utanför EU. 
Endast 24 procent av mikroföretagen exporterar varor eller tjänster jämfört med 
38 procent av de små företagen och 53 procent av de medelstora företagen.

B. Nästan en tredjedel av de administrativa hinder som EU-lagstiftningen medför beror på 
ineffektiv nationell tillämpning, vilket innebär att upp till 40 miljarder skulle kunna sparas 
om medlemsstaterna tillämpade EU-lagstiftningen mer effektivt6;

C. 85 procent av alla nya jobb i EU mellan 2002 och 2010 skapades av små och medelstora 
företag och särskilt av nya företag, och 32,5 miljoner människor i EU är egenföretagare.

D. Industrin spelar en viktig roll i den europeiska ekonomin och hantverksindustrin skapar 
25 procent av arbetstillfällena i den privata sektorn i EU och står för 80 procent av den 
privata FoU-verksamheten.

1. ”Företaget är litet – världen stor”

1. Europaparlamentet understryker behovet av att ta itu med misslyckanden på marknaden 
för små och medelstora företag, till exempel begränsade ekonomiska, mänskliga och 
organisatoriska resurser. Parlamentet välkomnar det faktum att kommissionen strävar efter 
att främja och stödja små och medelstora företags ekonomiska verksamhet på utländska 
marknader både inom och utanför EU.

2. Europaparlamentet framhåller att det finns en oerhörd mångfald bland de små och 
medelstora företagen och att man måste se till att göra åtskillnad mellan de olika 
företagens behov.

INFORMATION TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att före slutet av 2012 lansera den 
flerspråkiga nätportal som man planerade för i meddelandet. Parlamentet anser att 

                                               
4 P7_TA(2011)0093.
5 P7_TA(2011)0235.
6 ”Europa kan bättre” - En rapport om bra metoder i medlemsstaterna för att minska administrativa bördor i 
genomförandet av EU-lagstiftning, av högnivågruppen av oberoende intressenter för administrativa bördor, 15 
november 2011.
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portalen bör vara lättillgänglig och användarvänlig och inte bör vara en kopia av redan 
existerande portaler.

4. Europaparlamentet är övertygat om att Enterprise Europe Network (EEN) är ett effektivt 
verktyg för att hjälpa små och medelstora företag att få tillträde till marknader inom och 
utanför EU. Parlamentet håller dock med om att det behövs en ny styrningsmodell för 
Enterprise Europe Network som ska syfta till att skapa synergier med redan existerande 
strukturer som drivs av nationella organisationer eller intresseorganisationer för att öka 
effektiviteten och erbjuda skräddarsytt stöd. 

5. Europaparlamentet är övertygat om att Enterprise Europe Network endast kommer att bli 
förstaval för små och medelstora företag i EU om organisationens förvaltning stärks och 
man ökar medvetenheten kring dess stödtjänster.

KARTLÄGGNING AV STÖDTJÄNSTERNA

6. Europaparlamentet delar uppfattningen att stödprogram finansierade av offentliga resurser 
bör ges så kostnadseffektivt som möjligt, särskilt i dessa tider när EU:s ekonomi 
fortfarande håller på att återhämta sig efter sin värsta kris på decennier.

7. Europaparlamentet välkomnar att man låter det stora antalet lokala, regionala, nationella 
och europeiska stödprogram genomgå en kartläggning. Parlamentet anser att denna 
kartläggning bör omfatta en bedömning av effektiviteten hos existerande EU-stödsystem. 
Parlamentet anser att kartläggningen bör genomföras med jämna mellanrum och fungera 
som riktmärke och resultattavla.

8. Europaparlamentet förväntar sig specifika förslag före slutet av 2012 för att effektivisera 
och samordna EU:s stödsystem och skapa bästa möjliga synergier för små och medelstora 
företag i EU. Förslagen ska grunda sig på redan existerande strukturer när det är möjligt, 
utan att skapa onödig konkurrens med nationella organisationer.

FRÄMJANDE AV EUROPEISKA KLUSTER OCH NÄTVERK

9. Europaparlamentet stöder förslaget att öka samarbetet mellan de olika 
näringslivsorganisationer, handelskammare och andra privata aktörer som verkar i icke 
EU-länder.

10. Europaparlamentet anser att samriskföretag eller andra partnerskapsavtal mellan eller med 
små och medelstora företag bör främjas som en strategi för att ta sig in på nya marknader, 
utveckla projekt för direktinvesteringar i tredjeländer och delta i anbudsförfaranden. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att mobilisera resurser för att främja detta 
transnationella samarbete.

FRAMTIDA ÅTGÄRDER

11. Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen tar hänsyn till alla dimensioner som 
rör internationalisering, det vill säga export och import. Parlamentet noterar att man inte 
lyfter fram denna andra dimension tillräckligt i meddelandet.
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12. Europaparlamentet efterlyser en förnuftig användning av den budget som har tilldelats 
COSME-programmet och betonar särskilt behovet av att göra det ännu lättare för små och 
medelstora företag att få tillgång till finansiering. Parlamentet efterlyser förenkling och 
rationalisering av de olika gemenskapsinstrument som är till för att få tillgång till krediter 
eller riskkapital, särskilt för de små och medelstora företag som har planer på att bli 
verksamma internationellt.

13. Europaparlamentet noterar vikten av skickliga och erfarna företagare för hanteringen av 
de utmaningar som internationella företag möter. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
främja Erasmusprogrammet för unga företagare och att se över möjligheten till ett 
Erasmus mundus-program för företagare för att unga begåvade företagare ska ges en 
möjlighet att få erfarenhet av och nätverka med kunskapscentrum utanför EU.

14. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att se över den europeiska 
standardiseringen. Parlamentet understryker behovet av ett mer enhetligt system av 
internationella standarder för att underlätta interoperabilitet och minska hindren för små 
och medelstora företag som etablerar sig internationellt.

15. Europaparlamentet betonar att ett enkelt och effektivt system för immateriella rättigheter 
är viktigt för att främja internationaliseringen av små och medelstora företag. Parlamentet 
anser att små och medelstora företag behöver ett effektivt skydd av immateriella 
rättigheter för att uppmuntra till utvecklingen av ny teknologi som en grund för deras 
internationella verksamhet.

2. Administrativa hinder

Lagstiftning

16. Europaparlamentet välkomnar att man lyckats nå målet för 2012 för en minskning av de 
administrativa hindren. Parlamentet uppmanar kommissionen att komma med nya och 
ambitiösa mål för en minskning av hindren i enlighet med principen ”tänk småskaligt 
först”.

17. Europaparlamentet framhåller sitt missnöje med kommissionens flacka och inkonsekventa 
genomförande av test för små och medelstora företag. Parlamentet står fast vid att små och 
medelstora företag bör finnas med som en standardpunkt i konsekvensbedömningen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att förklara varför man inte har genomfört 
ordentliga test av små och medelstora företag för uppgiftsskyddspaketet.

18. Europaparlamentet anser att sättet att automatiskt undanta mikroföretag från alla förslag 
till lagstiftning inte är lämpligt. Parlamentet efterlyser i stället inrättandet av en 
mikrodimension som en del i testen av små och medelstora företag i vilka alla möjligheter 
systematiskt bedöms, som till exempel undantag från lagstiftning eller särskilda 
bestämmelser, förlängda övergångsperioder eller regellättnader.

19. Europaparlamentet efterlyser förbättringar av effektiviteten i införlivandet av 
EU-lagstiftningen i den nationella lagstiftningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
överväga att lägga fram fler förslag till lagstiftning i form av en förordning. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att undersöka i vilken utsträckning man skulle kunna införa ett 
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krav om att ”checklistan för ett bra genomförande av EU-lagstiftning” 7 ska tillämpas.

20. Europaparlamentet uppmanar de nationella regeringarna att tillämpa en ”följ eller 
förklara”-metod liknande den för företagsstyrning. Parlamentet understryker att 
regeringarna enligt denna metod skulle behöva rättfärdiga ett införande av ytterligare 
bestämmelser utöver dem som EU-lagstiftningen föreskriver. 

21. Europaparlamentet beklagar att endast ett fåtal medlemsstater har infört ett test av små och 
medelstora företag i sitt nationella beslutsfattande. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att ställa minimikrav för ett systematiskt införande av test av små och medelstora företag 
på nationell nivå.

22. Europaparlamentet efterlyser en förstärkt roll för nätverket av företagsrepresentanter för 
små och medelstora företag i kommunikationen och samordningen mellan medlemsstater 
och mellan nationell nivå och EU-nivå vid införlivandet av lagstiftningen. Parlamentet 
kräver att företagsrepresentanterna är oberoende av olika ministerier och generaldirektorat 
och att de har stor del i testförfarandena av små och medelstora företag.

Definition av små och medelstora företag

23. Europaparlamentet noterar den pågående utvärderingen av definitionen av små och 
medelstora företag, vilka redan utgör 99 procent av alla företag i EU. Parlamentet 
understryker att alla typer av förändringar bör syfta till att öka flexibiliteten och underlätta 
tillväxt (till exempel genom att utöka övergångsperioderna till 3 år) genom att anpassa 
taket för omsättningen och balansräkningen till den ekonomiska utvecklingen och tillåta 
en mer differentierad bedömning av varje underkategori. 

24. Europaparlamentet är positivt till planerna på att upprätta en särskild mellankategori för 
företag med upp till 1000 anställda. Parlamentet betonar att varje sådan ny kategori inte 
får påverka effektiviteten av definitionen av små och medelstora företag negativt och bör 
tillämpas inom ett begränsat antal områden, till exempel tillgången till finansiering för 
FoU eller internationaliseringsverksamhet. 

Ytterligare åtgärder

25. Europaparlamentet understryker att den inre marknaden spelar en viktig roll när det gäller 
att skapa bästa möjliga miljö för små och medelstora företag. Parlamentet beklagar att den 
fortfarande saknas på många områden, särskilt när det gäller dess digitala dimension. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att kräva ett genomförande av den digitala inre 
marknaden före 2015, att tvinga medlemsstater att genomföra existerande lagstiftning och 
att lägga fram nya förslag där lagstiftning för den inre marknaden fortfarande saknas.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionens generalsekretariat att i samarbete med 
näringslivsorganisationer och andra intressenter inrätta ett årligt pris inom 
kommissionärskollegiet för att hedra den kommissionsledamot som har tillämpat 
principen ”tänk småskaligt först” mest effektivt.

                                               
7 Som högnivågruppen för administrativa bördor föreslår.
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3. Att stärka konkurrenskraften för industrin och för små och medelstora företag

27. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om att öka den industriella 
konkurrenskraften inom EU. Parlamentet beklagar att varken konkurrensanalys eller 
utvärdering av lagstiftning som påverkar industrin nämns. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att regelbundet rapportera om vilka framsteg som görs på detta område.

28. Europaparlamentet välkomnar det faktum att kommissionen har erkänt betydelsen av 
tillverkningsindustrin för hållbar tillväxt och sysselsättning i EU i sina olika strategier och 
meddelanden. Parlamentet upprepar att det finns behov av en integrerad industripolitik 
som grundar sig på principerna för en social marknadsekonomi.

29. Europaparlamentet anser att det enda sättet att ta sig ur den ekonomiska krisen är genom 
entreprenörskap och flera små och medelstora företag. Parlamentet understryker vikten av 
att ta itu med företagarpotentialen hos unga människor, kvinnor och invandrare.

30. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra ambitiösa program med 
incitament för att främja entreprenörskap. Parlamentet menar att dessa program bör 
omfatta åtgärder som förbättrar tillgången till finansiering, förenkla administrativa krav 
samt omfatta mer utbildning om entreprenörskap i skolornas läroplaner. 

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en färdplan för en 
konkurrenskraftig beskattning av små och medelstora företag och uppmuntra 
medlemsstater att anpassa sina skattesystem i syfte att sänka lönebikostnaderna för unga 
företag och tillåta att dessa företag behåller en större del av sina intäkter för 
återinvesteringar i företaget. Parlamentet föreslår att färdplanen grundar sig på bästa 
praxis och omfattar pilotprojekt.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta särskilda åtgärder för att främja 
socialt entreprenörskap i Europa, särskilt genom att förbättra tillgången till offentliga och 
privata finanser och förbättra rörligheten för och erkännandet av yrkesarbetare.

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

INLEDNING

I EU finns ungefär 23 miljoner små och medelstora företag som tillsammans utgör 99 procent 
av alla företag.

Totalt sysselsätter små och medelstora företag runt 75 miljoner människor (70 procent av det 
totala antalet jobb i EU). Dessutom skapades 85 procent av alla nya jobb i EU mellan 2002 
och 2010 av små och medelstora företag. Denna statistik visar vilken inverkan små och 
medelstora företag har på EU:s ekonomi och hur viktigt det är att politiker letar efter 
möjligheter att utnyttja den dynamiska kraften inom sektorn till gagn för hela det europeiska 
samhället. Det är endast om EU lyckas stärka konkurrenskraften för små och medelstora 
företag och samtidigt vidtar åtgärder för att minska de administrativa hinder som drabbar 
företagen, som potentialen hos europeiska företagare kan utvecklas och EU:s ekonomi kan 
börja växa igen. 

Industrin spelar en viktig roll för den europeiska ekonomin. Hantverksindustrin genererar 
25 procent av arbetstillfällena i den privata sektorn i EU och står för 80 procent av privat 
forskning och utveckling.

Föredraganden anser att kommissionens dokument som detta betänkande grundar sig på, det 
vill säga rapporten om att minska regelbördan för små och medelstora företag samt de två 
meddelandena från kommissionen, det första om internationaliseringen av små och 
medelstora företag och det andra om den europeiska konkurrenskraften8 , är ett positivt och 
riktigt steg mot en återhämtning från 2008 års ekonomiska kris. INI-betänkandet är indelat i 
tre delar som var och en hänvisar till ett av de ovan nämnda förslagen från kommissionen. 

ATT STÄRKA KONKURRENSKRAFTEN FÖR INDUSTRIN OCH FÖR SMÅ OCH 
MEDELSTORA FÖRETAG

Uppfattningen att EU för att återhämta sig från krisen bör öka konkurrenskraften hos företag i 
alla storlekar inom EU delas av alla aktörer. För att de ska kunna göra det behövs en miljö 
som främjar nya idéer och företag. Denna typ av företagarvänlig miljö är inte väl utvecklad i 
Europa, delvis på grund av att industripolitiken skiljer sig mycket åt i de olika 
medlemsstaterna, men för att uppnå hållbar tillväxt och sätta fart på ekonomin, som det 
efterfrågas i Europa 2020-strategin, måste medlemsstaternas industripolitik vara enhetlig och 
samordnad, samtidigt som djupgående strukturella förändringar av EU:s industrisystem är 
nödvändiga. 

Kommissionens meddelande “Industripolitik för stärkt konkurrenskraft”, som är ett nytt årligt 
initiativ som särskilt fokuserar på medlemsstaternas konkurrenskraft och kommer med nya 
                                               
8 Meddelande om “Industripolitik för stärkt konkurrenskraft”.
Meddelande om “Företaget är litet, världen stor – ett nytt partnerskap för att hjälpa små och medelstora företag 
utnyttja globala möjligheter”.
Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om ”Att minska regelbördan för små och 
medelstora företag Anpassning av EU:s regler till småföretagens behov”. 
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idéer om vad man kan göra på EU-nivå, har som mål att kartlägga de områden där framsteg 
behöver göras för att 2020-målen ska nås. Dessa områden är: 1) strukturella förändringar av 
ekonomin, 2) företagens innovativa förmåga, 3) hållbarhet och resurseffektivitet, 
4) företagens miljö, 5) den inre marknaden samt 6) små och medelstora företag.

Föredraganden välkomnar detta meddelande från kommissionen och ser positivt på att man 
har erkänt den centrala roll som tillverkningsindustrin spelar för hållbar utveckling och 
sysselsättning i EU, både i EU 2020-strategin och i meddelandet om en integrerad europeisk 
industripolitik. Föredraganden delar det övergripande synsättet i kommissionens meddelande 
men skulle ha föredragit att områdena för konkurrensanalys och efterhandsutvärdering av 
lagstiftningens effekter på industrin hade utvecklats mer i dokumentet från kommissionen.

Föredraganden anser att EU bör investera i program som har till syfte att lyfta fram 
företagarpotentialen hos europeiska medborgare som ett reellt alternativ till en anställning, 
särskilt bland ungdomar, kvinnor och invandrare. Endast genom att stärka företagarkulturen i 
EU och locka fler människor till företagarvärlden genom skräddarsydda program och åtgärder 
som låg beskattning för små och medelstora företag och skattemässiga förmåner kan 
människor komma över rädslan att misslyckas och ta mod till sig och starta eller utvidga egna 
företag. Som en naturlig följd av detta skapar man nya jobb, främjar innovation och större 
ekonomisk tillväxt för alla företag, såväl i industrin som inom tjänstesektorn och för socialt 
inriktade företag. Detta är vad Europa behöver.

FÖRETAGET ÄR LITET – VÄRLDEN STOR

Endast 25 procent av de små och medelstora företagen i EU har varit internationellt aktiva på 
den inre marknaden och endast 13 procent har varit internationellt aktiva utanför EU.
Eftersom EU behöver hitta nya tillväxtkällor för att kunna sysselsätta och ta hand om 
EU-medborgarna bör man uppmuntra små och medelstora företag att bli verksamma 
internationellt. Möjligheterna till framtida tillväxt för företagen utanför EU, särskilt i de nya 
tillväxtländerna, är stora. Man bör dock inte överdriva potentialen hos Europas små och 
medelstora företag att etablera sig internationellt eftersom det finns ett stort antal små företag 
som är knutna till lokal verksamhet.

En av anledningarna till att många små och medelstora företag inte tar chansen att etablera sig 
utanför EU är de oräkneliga hinder som små och medelstora företag möter när de försöker slå 
sig in på den globala marknaden. Komplicerade tullbestämmelser, otydliga tekniska regler 
och standarder, bristande tillgång på information om marknaden, svårigheter att hitta möjliga 
kunder och rätt partner är bara några av exempel på dessa hinder. 

Att främja och stödja de små och medelstora företagens ekonomiska verksamhet utanför EU 
är därför en viktig del av unionens övergripande konkurrensstrategi såsom den sammanfattas i 
Europa 2020-strategins flaggskeppsmeddelande om en integrerad industripolitik, den 
reviderade versionen av En ”Small Business Act” för Europa. Målet med kommissionens 
meddelande är att arbeta fram en ny strategi som ska hjälpa till att skapa förutsättningar för att 
få små och medelstora företag att bli lika verksamma på marknader utanför EU. 

Föredraganden håller med om strategins struktur såsom den ser ut i kommissionens förslag, 
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och om majoriteten av de åtgärder som man föreslår i meddelandet, men är övertygad om att 
kommissionen måste ta itu med båda dimensionerna av internationalisering för att den ska bli 
mer effektiv, det vill säga export och import, då den andra dimensionen inte betonas 
tillräckligt i kommissionens dokument. 

Föredraganden är särskilt positiv till att bredda målet och användningen av Enterprise Europe 
Network och till att lansera den flerspråkiga nätportal som ska ge specifik information om 
marknader som prioriteras tillsammans med information om de olika tillgängliga 
stödtjänsterna. Det viktigaste för honom är dock att man ser till att de tillgängliga verktygen 
på EU-nivå och nationell nivå är samordnade och att dubbelarbete undviks. Just i dessa tider 
är det viktigt att se till att offentliga resurser används på ett förnuftigt sätt.

Mot bakgrund av detta välkomnar föredraganden kommissionens förslag att genomföra en 
kartläggning av det stora antalet lokala, regionala, nationella och europeiska stödtjänster. 
Samtidigt anser föredraganden att kartläggningen endast kan bli effektiv om den undersöker 
effektiviteten hos existerande stödtjänster och inte bara analyserar vilka dessa tjänster är. 

Information till små och medelstora företag och synergier mellan små och medelstora företag 
är två viktiga beståndsdelar i strategin vilka bör utvecklas mer om EU verkligen vill främja 
små och medelstora företag på den globala marknaden. Av denna anledning stöder 
föredraganden idén att förstärka redan existerande och skapa nya samarbetsformer och 
partnerskap mellan små och medelstora företag och andra partner. 

Föredraganden skulle vilja att kommissionen fortsätter att stärka program som ”Erasmus för 
unga företagare” och undersöker möjligheten att skapa nya program som ger begåvade 
företagare möjligheter att få erfarenhet vid kunskapscentrum utanför EU. 

ADMINISTRATIVA HINDER

Kommissionen genomförde 2007 en viktig förenkling av EU-lagstiftningen med syfte att 
minska företagens administrativa börda med 25 procent fram till 2012. Denna åtgärd visade 
sig vara mycket lyckad eftersom den faktiska minskningen av de hinder som man hade riktat 
in sig på motsvarade 33 procent, vilket var högt över målet på 25 procent.

Kommissionen inledde 2011 en ny genomgång av EU:s regelverk efter ett förslag från 
ordförande José Manuel Barroso, som välkomnades av Europeiska rådet i juni 2011, för att 
genomföra principen ”tänk småskaligt först” och för att se om det är möjligt att göra 
ytterligare undantag från lagstiftningen för de små och medelstora företagen, särskilt 
mikroföretagen, eller att minska regelbördan för dem. Mot bakgrund av detta uppmanar 
föredraganden kommissionen att komma med ett nytt ambitiöst mål för minskningar av 
regelbördan.

Föredraganden understryker vikten av att tillämpa principen ”tänk småskaligt först” och 
behovet av att genomföra konkreta åtgärder för att minimera den administrativa bördan för 
små och medelstora företag och särskilt för mikroföretag. När det gäller den senare kategorin 
föreslår han att man skapar en speciell dimension för dem i testet av små och medelstora 
företag. Att göra generella undantag anses inte vara en lämplig åtgärd. Föredraganden anser i 
stort sett att resultaten av den pågående utvärderingen av definitionen av små och medelstora 
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företag inte bör leda till några större förändringar av definitionen (särskilt inte när det gäller 
taket för sysselsättning). Förändringar kan leda till ökad flexibilitet och minska hindren för 
tillväxt. Dessutom visar det sig att testet av små och medelstora företag, även om det i sig är 
en bra idé, inte är effektivt eftersom kommissionen inte genomför det regelbundet. Det är 
dessutom bara ett fåtal medlemsstater som har integrerat det i sitt beslutsfattande. Av denna 
anledning anser föredraganden att man bör införa minimikrav för ett systematiskt 
genomförande av testen av små och medelstora företag på nationell nivå. 

SLUTSATSER

De tre dokumenten från kommissionen utgör ett viktigt steg mot en mer enhetlig och 
samordnad politik för små och medelstora europeiska företag. De tar upp olika problem som 
hindrar små och medelstora företag från att nå sin fulla potential. Kommissionen har 
befogenhet att lämna synpunkter till medlemsstaterna och bör agera som ”europeisk 
samordnare”. Föredraganden är övertygad om att den väg som kommissionen har valt för 
framtida åtgärder är rätt, men hoppas att genomförandet av de nya strategierna kommer att ske 
så snart som möjligt. Återhämtningen för den europeiska ekonomin går för långsamt och små 
och medelstora företag är beroende av att EU agerar snabbare.


