
AD\1010881DA.doc PE519.736v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Regionaludviklingsudvalget

2013/2176(INI)

28.11.2013

UDTALELSE
fra Regionaludviklingsudvalget

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om hvordan EU kan bidrage til at skabe et erhvervsvenligt miljø for etablerede 
og nystartede virksomheder med henblik på at fremme beskæftigelsen
(2013/2176(INI))

Ordfører for udtalelse: Karin Kadenbach



PE519.736v02-00 2/5 AD\1010881DA.doc

DA

PA_NonLeg



AD\1010881DA.doc 3/5 PE519.736v02-00

DA

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger, at samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020 er et vigtigt og effektivt 
instrument til at skabe intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og til at indfri Europa 
2020-målene og samtidig gennem en lang række foranstaltninger og innovative finansielle 
instrumenter støtte etableringen og udviklingen af små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er), herunder mikrovirksomheder, som en af de vigtigste jobskabere i EU;

2. anmoder medlemsstaterne og regionerne om at indføre effektive informations- og 
støtteordninger, således at mikrovirksomheder og SMV'er kan drage nytte af EU-
finansiering og ligeledes vedtage ambitiøse foranstaltninger som led i den fælles 
mekanisme for risikodeling ved at kombinere EU's budgetmidler, dvs. fra Cosme, 
Horisont 2020 og de europæiske struktur- og investeringsfonde; bemærker endvidere, at 
den økonomiske og finansielle krise har gjort det vanskeligt for mikrovirksomheder og 
SMV'er at optage banklån, og understreger derfor de finansielle instrumenters rolle som 
en ny måde til at støtte SMV'er i programmeringsperioden 2014-2020;

3. understreger mikrovirksomhedernes og SMV'ernes muligheder for at få adgang til 
finansiering gennem innovative finansielle instrumenter og nyskabende ordninger inden 
for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfonde og påpeger behovet for at 
udvide anvendelsesområdet og garantere juridisk klarhed for disse instrumenter, herunder 
fleksible mikrofinansieringsinstrumenter, samt for at udbrede bedste praksis, idet 
vanskeligheder med at få adgang til finansiering udgør en af de største hindringer for 
vækst blandt mikrovirksomheder og SMV'er; minder om, at de finansielle instrumenters 
rolle kan styrkes for at garantere revolverende fonde, fremme offentlig-private 
partnerskaber og skabe en multiplikatoreffekt med EU-budgettet; glæder sig i denne 
forbindelse over, at anvendelsesområdet for finansielle instrumenter udvides til at omfatte 
alle tematiske målsætninger og alle europæiske struktur- og investeringsfonde i 
programmeringsperioden 2014-2020;

4. anfører, at det er uhyre vigtigt for EU's sociale samhørighed, at den høje arbejdsløshed i 
EU nedbringes, især blandt unge og andre svagtstillede grupper, ved at styrke regional 
konkurrencedygtighed og beskæftigelse og fremme en iværksætterkultur; opfordrer derfor 
medlemsstaterne til at anvende de europæiske struktur- og investeringsfonde til at 
fokusere på at skabe varige arbejdspladser og forretningsmuligheder ved at etablere et 
erhvervsvenligt miljø og det rette retsgrundlag for mikrovirksomheder, små og 
mellemstore virksomheder samt etablerede og nystartede virksomheder;

5. bemærker, at de europæiske struktur- og investeringsfonde yder støtte til myndigheder og 
aktører på lokalt, regionalt og nationalt plan for bl.a. at fremme arbejdsbaseret læring, 
forskning, udvikling og innovation og for gennem samarbejde med videnskabs- og 
forskningsfaciliteter at forbedre mikrovirksomhedernes og SMV'ernes konkurrenceevne 
(navnlig enkeltmandsvirksomheder) og derved bidrage til at løse de nuværende 
økonomiske og sociale udfordringer, især den høje arbejdsløshed;
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6. understreger, at bestræbelserne på at støtte vækst, innovation og jobskabelse i en 
bæredygtig økonomi bør garantere sundheds- og sikkerhedsnormer og sikre, at der er en 
balance mellem økonomiske, sociale og miljømæssige krav, og samtidig bl.a. støtte 
intelligent specialisering, respektere økosystemet og skabe rimeligt aflønnede kvalitetsjob 
i alle EU's regioner; understreger i denne forbindelse den vigtige rolle, som erhvervslivet 
og uddannelsessektoren spiller gennem grænseoverskridende projekter, samarbejde 
mellem universiteter og andre uddannelsesinstitutioner af høj kvalitet samt etablering af 
innovationsklynger; opfordrer til, at lokale og regionale finansieringsprogrammer til 
uddannelse af lærlinge fremmes;

7. påpeger, at de europæiske struktur- og investeringsfonde spiller en vigtig rolle med 
hensyn til at støtte beskæftigelse og konkrete projekter, som sigter mod at styrke 
iværksætter- og forretningsfærdigheder samt kreative kompetencer, herunder blandt unge; 
understreger behovet for, at alle medlemsstater og regioner udnytter denne mulighed fuldt 
ud med henblik på at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden; understreger, at de lokale og 
regionale myndigheder gennem de europæiske stuktur- og investeringsfonde bør lægge 
særlig vægt på at fremme iværksætteri på lokalt og regionalt plan, herunder med fokus på 
nye virksomheder, der er etableret af unge;

8. påpeger, at bestemmelserne i forordningerne om samhørighedspolitikkens næste periode 
(2014-2020) har til formål at mindske den administrative byrde for mikrovirksomheder 
og SMV'er, især i forbindelse med aktivering af arbejdsløse, hvorved der bidrages til 
bedre forudsætninger for jobskabelse; opfordrer medlemsstaterne til at fjerne de 
hindringer, der står i vejen for bedre gennemførelse af de europæiske struktur- og 
investeringsfonde, til gavn for mikrovirksomheder og SMV'er.
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