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B7-0000/2013

Europaparlamentets resolution om handlingsplan för företagande 2020 – stärka 
företagarandan i EU
(2013/2532(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av frågorna till rådet och kommissionen om en handlingsplan för 
företagande 2020 – stärka företagarandan i EU (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen.

I. Företagaranda och utbildning i företagande

1. Europaparlamentet erinrar om att kvalifikationer och färdigheter i ekonomi och 
företagande utgör nyckelkompetenser i det livslånga lärandet och att det på grund av den 
svaga ekonomiska tillväxten och den höga arbetslösheten, framför allt bland de yngre, 
behövs resoluta åtgärder på kort och medellång sikt för att stärka företagandet.  

2. Europaparlamentet erkänner medlemsstaternas behörighet när det gäller utbildning 
i ekonomi och företagande. Parlamentet anser att EU:s initiativ kan och bör stödja 
medlemsstaterna på ett meningsfullt sätt i utövandet av denna behörighet.

3. Europaparlamentet bekymras över det sjunkande antalet EU-medborgare som överväger 
att bli egenföretagare. Parlamentet anser att EU och medlemsstaterna bör satsa på 
konkreta mål för att åter göra företagande till ett attraktivare alternativ till 
anställningsförhållanden.

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens föreslagna åtgärder och initiativ för 
utbildning i företagande och uppmanar medlemsstaterna att snarast sätta dessa i verket.

5. Europaparlamentet ser nätverket med nationella företrädare för små och medelstora 
företag som ett centralt forum för utbyte av beprövad praxis och utvärdering av vilka 
framsteg som gjorts med genomförandet.

6. Europaparlamentet välkomnar det planerade införandet av en ungdomsgaranti och viljan 
att understödja denna med adekvat finansiering. Parlamentet framhåller att de planerade 
åtgärderna till stöd för företagande och företagarutbildning är av stor betydelse, eftersom 
dessa syftar till varaktig sysselsättning och några ”dödviktseffekter” knappast föreligger.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att satsa ännu mer på 
programmet Erasmus för unga företagare och att öka antalet nationella kontaktpunkter där 
detta fortfarande behövs. Parlamentet föreslår att befintliga strukturer inom 
Enterprise Europe Network tas bättre till vara och ser 10 000 utbyten per år som 
ett nödvändigt mål. 
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8. Europaparlamentet föreslår att medlemsstaterna ska kunna ansöka om ytterligare medel 
från globaliseringsfonden i samband med kortsiktiga åtgärder, exempelvis stöd och 
rådgivning vid företagsbildningar.

9. Europaparlamentet rekommenderar en starkare sammankoppling av befintliga och 
framtida instrument till stöd för företagande, exempelvis Europeiska socialfonden, 
globaliseringsfonden, ungdomsgarantin och Erasmus för unga företagare, så att det kan 
skapas incitament och synergieffekter på nationell och lokal nivå.

10. Europaparlamentet förväntar sig att den kommande kommissionen gör främjande av 
företagande och företagarutbildning till en nyckelfråga inom ramen för sina befogenheter 
och drar igång ett europeiskt partnerskap där medlemsstaterna kan jämföra varandras 
framsteg, bland annat med hjälp av följande bedömningsgrunder: 

a. Storleken på de strukturfondsmedel som använts till främjande av företagarutbildning. 

b. Antalet människor som deltar i företagaråtgärder inom ramen för ungdomsgarantin.

c. Antalet människor som har som mål att starta ett företag.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbinda sig att fram till 2015 anta 
nationella strategier för att utbildning i företagande ska integreras i skolornas läroplaner 
(grundskola, gymnasium, yrkesutbildning, högskoleutbildning och vuxenutbildning). 
Parlamentet framhåller betydelsen av att det finns praktikorienterade och interaktiva 
moment i utbildningen i ekonomi och företagande.

12. Europaparlamentet rekommenderar att en egen kunskaps- och innovationsgrupp 
(KI-grupp), ”Företagarkultur och utbildning i företagande”, inrättas vid 
Europeiska institutet för innovation och teknik senast 2018, så att det kan utvecklas 
innovativa koncept för utbildning i företagande redan från barndomen och skapas 
incitament för företag att engagera sig mer på detta område. 

II. Företagsklimat och ramvillkor

13. Europaparlamentet välkomnar kommissionens föreslagna åtgärder inom denna 
åtgärdspelare och erinrar om sina beslut på området i resolutionerna av den 
23 oktober 2012 om små och medelstora företag: konkurrenskraft och affärsmöjligheter 
och av den 5 februari 2013 om att förbättra små och medelstora företags tillgång till 
finansiering.

14. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ansträngningar att förbättra skattevillkoren 
vid företagsöverlåtelser. Parlamentet anser att innovativa finansieringsformer som 
gruppfinansieringar och finansieringar via företagsänglar måste behandlas bättre ur 
beskattningssynpunkt. 

15. Europaparlamentet betraktar de föreslagna åtgärderna för att minska den administrativa 
bördan som ett komplement till principerna i småföretagsakten. Parlamentet beklagar att 
handlingsplanen inte nämner viktiga initiativ som exempelvis åtgärderna för att 
genomföra småföretagstester på nationell nivå och det framtida arbetet i högnivågruppen 
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för minskade administrativa bördor. Parlamentet begär att företrädarna för små och 
medelstora företag samordnar de tio främsta uppföljningsåtgärderna inom kommissionens 
avdelningar.

16. Europaparlamentet framhåller de fria yrkenas betydelse för företagandet i Europa. 
Parlamentet välkomnar kommissionens tillkännagivande om tillsättningen av 
en arbetsgrupp som ska undersöka särdragen och behoven i de fria yrkena, och 
uppmuntrar utarbetandet av en europeisk stadga för fria yrken.

17. Europaparlamentet vill se en kraftig ökning av den fleråriga budgetramens medel till 
Cosmeprogrammet, särskilt i fråga om finansieringsinstrumenten. Parlamentet anser att 
mikrofinansieringsprogrammen (exempelvis Progress och Jasmine) måste finnas kvar 
i den fleråriga budgetramen. 

18. Europaparlamentet betonar att flexiblare finansieringsalternativ är av största relevans för 
nya företagsbildningar. Parlamentet understryker även att skattediskrimineringen mellan 
eget kapital och främmande kapital måste undanröjas och att skatteavdrag för deltagande 
måste införas.  

III.Företagare som förebilder, inriktning på specifika grupper

19. Europaparlamentet stöder införandet av en europeisk företagardag som framför allt ska 
rikta sig till medierna och lyfta fram företagssatsningar i EU som blivit framgångssagor 
såväl ekonomiskt som socialt. 

20. Europaparlamentet framhåller kvinnors stora potential som företagare och uppmanar 
kommissionen att lägga fram tillförlitliga data för att bättre kunna utvärdera befintlig 
lagstiftning och undanröja eventuella hinder för kvinnliga företagare.

21. Europaparlamentet betonar att det bristande erkännandet av utländska utbildnings- och 
yrkeskvalifikationer utgör ett stort hinder för migranter när det gäller att starta företag. 
Parlamentet vill därför se snar enighet i direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer.

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


