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B7-0000/2013

Europa-Parlamentets beslutning om 2020-handlingsplanen for iværksætterkultur: En 
saltvandsindsprøjtning til iværksætterånden i Europa
(2013/2532(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forespørgslerne til Rådet og Kommissionen om 2020-handlingsplanen for 
iværksætterkultur: En saltvandsindsprøjtning til iværksætterånden i Europa (B7-
0000/2013 og B7 xxx),

– der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2

I. Iværksætterånd og iværksætteruddannelse 

1. minder om, at virksomhedsøkonomiske og iværksættermæssige evner og færdigheder er 
nøglekompetencer for livslang læring, og at det på grund af den lave økonomiske vækst 
og høje arbejdsløshed – især blandt unge – er nødvendigt at iværksætte mere målrettede 
foranstaltninger på kort og mellemlang sigt med henblik på at styrke iværksætterånden;

2. anerkender medlemsstaternes beføjelser på området for virksomhedsøkonomisk og 
iværksættermæssig uddannelse; mener, at EU’s initiativer kan og bør understøtte 
medlemsstaterne på en hensigtsmæssig måde ved udøvelsen af disse beføjelser;

3. er bekymret over, at antallet af EU-borgere, som overvejer at etablere sig som 
selvstændige, er faldende; er af den opfattelse, at EU og medlemsstaterne bør fastsætte 
konkrete mål, som har til formål atter at gøre iværksætteri til et attraktivt alternativ til et 
ansættelsesforhold;

4. glæder sig over de af Kommissionen foreslåede foranstaltninger og initiativer på området 
for iværksætteruddannelse og opfordrer medlemsstaterne til hurtigst muligt at omsætte 
disse i praksis;

5. anser Netværket af nationale SMV-repræsentanter for at være et centralt forum for 
udveksling af bedste praksis og til vurdering af fremskridt i forbindelse med 
gennemførelsen;

6. glæder sig over den planlagte indførelse af en ungdomsgaranti og viljen til at bakke denne 
op med tilstrækkelig finansiering; understreger betydningen af de planlagte 
foranstaltninger til fremme af iværksætterånd og iværksætteruddannelse, eftersom disse 
tilsigter at skabe bæredygtig beskæftigelse og har meget få utilsigtede følgevirkninger;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme arbejdet med Erasmus-
programmet for unge iværksættere og øge antallet af nationale kontaktpunkter de steder, 
hvor det er nødvendigt; foreslår øget anvendelse af de eksisterende strukturer i forbindelse 
med "Enterprise Europe Network"-partnerskabet; anser det for nødvendigt at fastsætte et 
mål på 10 000 udvekslinger om året; 
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8. foreslår, at medlemsstaterne kan ansøge om ekstra midler fra Globaliseringsfonden til at 
støtte kortfristede foranstaltninger, såsom støtte og rådgivning i forbindelse med 
virksomhedsoprettelse;

9. foreslår, at der etableres et netværkssamarbejde omkring de eksisterende og fremtidige 
instrumenter til fremme af iværksætterånden, f.eks. Den Europæiske Socialfond (ESF), 
Globaliseringsfonden, ungdomsgarantien og Erasmus-programmet for unge iværksættere, 
med henblik på at skabe incitamenter og synergier på både nationalt og lokalt plan;

10. forventer, at den kommende Kommission gør fremme af iværksætterånd og 
iværksætteruddannelse til et nøgletema inden for rammerne af deres beføjelser og skaber 
et europæisk partnerskab, som kan danne grundlag for en vurdering af medlemsstaternes 
fremskridt, bl.a. ved hjælp af følgende kriterier:

a. størrelsen på de strukturfondsmidler, som anvendes til at fremme 
iværksætteruddannelse 

b. antal personer, som tager del i iværksætterforanstaltninger inden for rammerne af 
ungdomsgarantien

c. antal personer, der har som mål at oprette en virksomhed;

11. opfordrer medlemsstaterne til at forpligte sig til inden udgangen af 2015 at vedtage 
nationale strategier for at integrere iværksætteruddannelse i skolernes læseplaner for 1.-
10. klassetrin, gymnasieskoler, erhvervsuddannelser, videregående uddannelse og 
voksenuddannelser; understreger vigtigheden af, at den virksomhedsøkonomiske og 
iværksættermæssige uddannelse indeholder praksisorienterede og interaktive elementer;

12. opfordrer til inden udgangen af 2018 at oprette et eget videns- og innovationssamfund 
(VIS) ”Iværksætterkultur og iværksætteruddannelse” ved Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi med henblik på at udvikle innovative koncepter for 
iværksætteruddannelse fra en tidlig alder og gøre det mere tiltrækkende for 
virksomhederne at engagere sig mere på dette område;

Iværksætterkultur og rammebetingelser

13. glæder sig over de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået på dette 
indsatsområde, og minder om Europa-Parlamentets tilsvarende afgørelser i sin beslutning 
"Små og mellemstore virksomheder (SMV): konkurrenceevne og forretningsmuligheder” 
af 23. oktober 2012, og i sin beslutning "Bedre adgang til finansiering for SMV'er" af 5. 
februar 2013;

14. glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at forbedre de skattemæssige vilkår i 
forbindelse med virksomhedsoverdragelse; anser det for nødvendigt at forbedre den 
skattemæssige behandling af innovative finansieringsformer, såsom crowdfunding eller 
business angels-investeringer; 

15. anser de foreslåede foranstaltninger til nedbringelse af de administrative byrder for at 
være et supplement til principperne i Small Business Act;  beklager, at vigtige initiativer, 
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såsom foranstaltninger til gennemførelse af SMV-testen på nationalt plan eller det 
fremtidige arbejde i den højtstående gruppe vedrørende reduktion af administrative 
byrder, ikke behandles i handlingsplanen; kræver, at SMV-repræsentanterne samordner de 
ti vigtigste opfølgende foranstaltninger inden for Kommissionens tjenestegrene;

16. understreger de liberale erhvervs betydning for iværksætterkulturen i Europa; glæder sig 
over Kommissionen meddelelse om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal undersøge de 
liberale erhvervs særlige karakteristika og behov; opfordrer til udarbejdelse af et 
europæisk charter for liberale erhverv;

17. opfordrer til at gennemføre en kraftig forhøjelse af de planlagte midler i den flerårige 
finansielle ramme (FFR) til COSME-programmet, navnlig hvad angår de finansielle 
instrumenter; kræver, at programmerne for mikrofinansiering (f.eks. Progress og Jasmine) 
videreføres i den næste FFR; 

18. understreger, at indførelsen af fleksible finansieringsalternativer er af største relevans for 
oprettelsen af nye virksomheder; påpeger, at skattemæssig forskelsbehandling af 
egenkapital og fremmedkapital skal afskaffes, og at der bør indføres et fribeløb for 
deltagelse; 

III. Kvindelige iværksættere som forbilleder og kontakt med specifikke målgrupper

19. støtter indførelsen af en ”EU-iværksætterdag”, som frem for alt skal være rettet mod 
medierne og berette historier om iværksættere, som har opnået succes i både økonomisk 
og social henseende;

20. understreger det store potentiale hos kvindelige iværksættere og opfordrer Kommissionen 
til at fremlægge pålideligt datamateriale, som skal lette evalueringen af den gældende 
lovgivning og gøre det lettere at fjerne eventuelle hindringer for kvindelige iværksættere;

21. understreger, at den manglende anerkendelse af udenlandske eksamensbeviser og 
kvalifikationsbeviser udgør en væsentlig hindring for indvandrere, som ønsker at oprette 
en virksomhed; kræver derfor hurtig enighed om direktivet om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer;

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


