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B7-0000/2013

Europaparlamentets resolution om Topp 10-samrådet och om att minska 
EU-regelbördan för små och medelstora företag

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 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 Översyn av 
småföretagsakten för Europa (COM(2011)0078),

– 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) (COM(2011)0834),

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser från den 14–15 mars 2013 och rådets 
(konkurrenskraft) slutsatser av den 26 och 27 september 2013,

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar om övervakning 
och samråd om smart lagstiftning för små och medelstora företag (SWD(2013)60),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Kommissionens 
uppföljning av Topp 10-samrådet med små och medelstora företag om EU-lagstiftningen
(COM(2013)0446),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Smart lagstiftning 
– tillgodose de små och medelstora företagens behov (COM(2013)0122) och det 
åtföljande arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar om övervakning och samråd 
om smart lagstiftning för små och medelstora företag (SWD(2013)60),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Programmet om 
lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet): resultat och nästa steg

                                               
1 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.
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(COM(2013)0685), 

– med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2012 om små och medelstora företag: 
konkurrenskraft och affärsmöjligheter1,

– med beaktande av artikel 115 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Att höja de små och medelstora företagens konkurrenskraft är en övergripande insats som 
berör en rad olika politikområden.

B. Små och medelstora företag drabbas oproportionerligt hårt av onödiga administrativa 
bördor och regelbördor eftersom deras kapacitet är begränsad, och EU-lagstiftarna har 
därför förbundit sig till principen ”Tänk småskaligt först”.

C. Enligt en Eurobarometerundersökning anser 74 procent av européerna att EU ger upphov 
till alltför mycket byråkrati.

D. Nästan en tredjedel av de administrativa bördor som EU-lagstiftningen medför kan främst 
skyllas på ett oproportionerligt och ineffektivt införlivande på nationell nivå, vilket 
betyder att upp till 40 miljarder euro skulle kunna sparas om medlemsstaterna införlivade 
EU-lagstiftningen mer effektivt.

E. Europaparlamentet har vid ett flertal tillfällen, exempelvis i sin resolution av den 
23 oktober 2012, förklarat att en förenkling av EU-lagstiftningen inte får inkräkta på EU:s 
grundläggande arbetsmiljökrav, arbetstagarrättigheter och miljörättsprinciper.

F. De flesta av de lagstiftningsåtgärder som kommissionen presenterar inom ramen för 
Topp 10-initiativet hade redan inletts när meddelandet lades fram, vissa av 
lagstiftningsförslagen hade redan presenterats vid tidpunkten för Topp 10-samrådet och 
vissa har vid det här laget redan slutförts.

G. I denna resolution kommenteras inte uppföljningen av enskilda åtgärder – eftersom 
parlamentet kommer att göra detta vid andra tillfällen – i stället läggs fokus på den 
arbetsmetod som kommissionen har tillämpat.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens Top 10-initiativ som ett inslag i Refit-
programmet och notar löftet att detta inte är någon enstaka insats utan bör bli ett 
regelbundet inslag i ett kontinuerlig kontrollförfarande. Parlamentet understryker dock att 
Top 10-initiativet inte får ersätta en systematisk och övergripande politisk insats för att 
minska administrativa bördor till följd av EU-lagstiftningen, utan bör betraktas som ett 
vägledande exempel.

2. Europaparlamentet välkomnar i anslutning till detta också kommissionens åtagande att 
låta smart lagstiftning ingå som ett centralt inslag i beslutsfattandet och mer specifikt att 
betrakta Refit-programmet som ett rullande program som kommer att uppdateras årligen. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka sina insatser för att se till att små 

                                               
1Antagna texter, P7_TA(2012)0387.
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och medelstora företag, särskilt innovativa sådana, uppmuntras att blomstra genom ett 
förenklat regelverk och en lättare administrativ börda på alla politikområden, dock särskilt 
inom områden som tillverkningsindustrin, den digitala inre marknaden och den inre 
marknaden för tjänster.

4. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen från och med nu kommer att integrera 
resultattavlan för små och medelstora företag i en årlig Refit-resultattavla. Parlamentet 
anser att detta är ett steg i rätt riktning om de små och medelstora företagens krav 
därigenom ytterligare integreras i en bred insats för att förenkla regelverket. Parlamentet 
understryker dock att en sådan sammanslagning inte får leda till att kommissionen i sina 
förfaranden ger de små och medelstora företagen mindre uppmärksamhet. 

5. Europaparlamentet understryker att den planerade årliga resultattavlan effektivt bör följa 
utvecklingen i lagstiftningsprocessen och genomförandeprocessen på EU-nivå, inklusive 
ur de små och medelstora företagens perspektiv. Parlamentet anser att resultattavlan 
kommer att hjälpa de små och medelstora företagen att bedöma kostnaden för 
administrativa bördor till följd av lagstiftningen på EU-nivå eller nationell nivå och 
kommer att förenkla övervakningen, och därmed skulle underlätta ett konstruktivt 
deltagande från de små och medelstora företagens sida i framtida samråd.

6. Europaparlamentet understryker dock att eventuella efterutvärderingar skulle bli enklare 
om förhandsbedömningarna gjordes ordentligt. Parlamentet uppmanar därför nästa 
Europeiska kommission att inleda en diskussion om en ny konsekvensbedömningskultur 
inom EU:s institutioner med ett särskilt fokus på små och medelstora företag och 
egenföretag. Parlamentet anser att en reform exempelvis bör ge 
konsekvensbedömningsnämnden större frihet och befogenheter. Parlamentet 
rekommenderas att ytterligare bör utnyttja sina instrument för konsekvensbedömning och 
test av små och medelstora företag, särskilt innan det föreslår grundläggande ändringar av 
kommissionens förslag.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla en 
webbaserad tillämpning genom vilken förvaltningar kan ange huruvida och i vilken 
omfattning små och medelstora företag påverkas av kommande lagförslag, såsom den 
tyska Mittelstandsmonitor, som genom ett enkelt trafikljussystem anger huruvida små och 
medelstora företag mycket sannolikt (rött), sannolikt (gult) eller inte alls (grönt) kommer 
att påverkas av kommande lagförslag.

8. Europaparlamentet välkomnar rådets begäran i dess slutsatser från mötet den 14–15 mars 
2013 om ytterligare insatser för att minska den totala regelbördan på såväl EU-nivå som 
nationell nivå. 

9. Europaparlamentet beklagar att de små och medelstora företagen ännu inte har lyckats 
utnyttja den inre marknadens potential och framhåller att endast 25 procent av de små och 
medelstora företagen exporterar inom EU27. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att tillsammans arbeta för att få bort onödiga hinder mellan gränserna 
som hämmar de små och medelstora företagen och att göra mer för att få till stånd ett 
harmoniserat regelverk mellan medlemsstaterna. Parlamentet understryker hur viktigt det 
är att utvecklingsagendan från Doha avslutas vid den nionde ministerkonferensen i 
december 2013, varvid handelslättnader för små och medelstora företag särskilt bör 
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uppmärksammas. I detta sammanhang välkomnas också kommissionens avsikt att föreslå 
en standardiserad mervärdesskattedeklaration.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta intryck av insatser som Refit-
programmet och Top 10-initiativet på EU-nivå och se till regelbördan för små och 
medelstora företag även minskas på nationell nivå. Parlamentet understryker vidare att 
medlemsstaterna särskilt effektivt kan minska regelbördan för små och medelstora företag 
genom att undvika nationell överreglering när de införlivar EU:s direktiv i sin nationella 
lagstiftning. Parlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att ta tillfället i akt att 
lätta på regelverket för små och medelstora företag på de områden där EU-lagstiftningen 
möjliggör detta, såsom information till och samråd med arbetstagare, livsmedelshygien, 
avfall, miljön och årsredovisningar.

11. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt om allmänna undantag i EU-lagstiftningen för 
små och medelstora företag, som framfördes i parlamentets resolution av den 
23 oktober 2012, och i enlighet med vilken undantag endast bör ges om ett test av små och 
medelstora företag kan visa från fall till fall att företagens särskilda behov inte kan 
tillgodoses genom anpassade lösningar eller regellättnader. Parlamentet understryker att 
allmänna undantag för små och medelstora företag ofta riskerar att leda till att små och 
medelstora företag omfattas av ett lapptäcke av nationella lagar vilket främjar 
fragmentering och hindrar dem från att delta på den inre marknaden.

12. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen har förlängt mandatet för 
högnivågruppen för administrativa bördor till oktober 2014 såsom Europaparlamentet 
begärde i sin resolution av den 23 oktober 2012 och såsom fastställdes i programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme).

13. Europaparlamentet anser att Top 10-samrådet är ett användbart initiativ och att resultatet 
av samrådet sänder en viktig signal från de små och medelstora företagen och de 
organisationer som företräder dem. Parlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet 
upprepa denna insats via Eurobarometer. Parlamentet konstaterar dock att det råder en 
avsevärd obalans i den geografiska spridningen av reaktionerna på Top10-samrådet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att göra en efterhandsutvärdering av orsakerna till 
denna obalans för att se till att den information som samlats in inte är partisk på grund av 
otillräcklig information om samrådet eller andra faktorer som kan ha snedvridit de 
synpunkter som samlats in.

14. Europaparlamentet förväntar sig att den nya kommissionen upprätthåller ansvaret för 
smart lagstiftning inom befogenheterna för ordförandens kansli och uppmanar den att 
stärka rollen för företagsrepresentanter för små och medelstora företag.

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


