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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om industripolitik för stärkt 
konkurrenskraft (COM(2011)0642) och kommissionens arbetsdokument om 
konkurrenskraftssäkring.

2. Europaparlamentet påpekar att små och medelstora företag genom sin förmåga att stärka 
den ekonomiska tillväxten och den sociala och territoriella sammanhållningen spelar en 
avgörande roll i insatserna för att uppnå Europa 2020-målen. Parlamentet betonar att den 
ekonomiska och finansiella krisen har haft en dramatisk effekt på många små och 
medelstora företags ställning och utsikter, och att det därför finns ett akut behov av 
förenklade bestämmelser på nationell och europeisk nivå för att underlätta tillgången till 
finansiering, särskilt för nystartade små och medelstora företag och sådana små och 
medelstora företag som har startats av eller som anställer personer från utsatta 
samhällsgrupper, såsom ungdomar eller kvinnor. Parlamentet konstaterar att 
sammanhållningspolitiken är särskilt användbar för att på ett effektivt sätt lösa de 
situationer där medlemsstaterna måste ta itu med den tekniska förändringen för att 
stimulera konkurrenskraften.

3. Europaparlamentet stöder kommissionens mål att stödja en övergång mot en hållbar 
ekonomi som är mindre beroende av kol, i syfte att öka konkurrenskraften på lång sikt. 
Parlamentet framhåller sammanhållningspolitikens insats på detta område.

4. Europaparlamentet stöder kommissionens planer på att främja den sociala ekonomin, med 
hänsyn till den mycket viktiga roll som denna sektor nu spelar i den europeiska ekonomin. 
I denna mening påminner parlamentet om de bidrag som har gjorts av Europeiska 
socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

5. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att bibehålla budgeten för 
sammanhållningspolitiken för den kommande programperioden, eftersom
strukturfonderna och Sammanhållningsfonden är några av EU:s mest effektiva instrument 
för att skapa tillväxt och arbetstillfällen, öka den europeiska ekonomins konkurrenskraft  
och stödja små och medelstora företag.

6. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra utvecklingen och 
konkurrenskraften i de olika typerna av små och medelstora företag, och att betona deras 
särskilda behov genom specialanpassade åtgärder. Parlamentet framhåller Europeiska 
regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Sammanhållningsfondens bidrag till utvecklingen 
och förbättringen av infrastrukturen för transport, energi, miljö och bredband, och därmed 
också till skapandet av en gynnsam affärsmiljö som uppmuntrar till investeringar och 
stärker konkurrenskraften. Parlamentet framhåller att man behöver främja företagandet 
och öka stödet till små och medelstora företag, med tanke på dessa företags viktiga roll i 
den ekonomiska konkurrenskraftens utveckling.

7. Europaparlamentet anser att de europeiska små och medelstora företagens långsiktiga 



PE487.810v02-00 4/7 AD\906132SV.doc

SV

konkurrenskraft kräver en strategi som bygger på en hållbar och resurseffektiv ekonomi, 
och konstaterar att forskning, utveckling och innovation behöver mer stöd. Parlamentet 
framhåller strukturfondernas roll när det gäller stöd till teknisk, organisationsmässig och 
industriell innovation. Parlamentet understryker att Horisont 2020-programmet och 
sammanhållningspolitiken måste komplettera varandra i fråga om dels främjandet av små 
och medelstora företags konkurrenskraft, dels dessa företags bidrag till målet om smart 
tillväxt.

8. Europaparlamentet betonar att man måste få till stånd bättre samordning och samverkan 
mellan olika europeiska, nationella, regionala och lokala politiska strategier och 
instrument som riktar sig direkt till små och medelstora företag. Parlamentet påpekar att 
befintliga strategier och finansiella instrument för stöd till små och medelstora företag bör 
hanteras mer samstämt och komplettera varandra, samt betonar att man behöver minska 
fragmenteringen och slå samman och främja finansiella stödåtgärder för små och 
medelstora företag för att säkerställa en mer omfattande sammanslagning och samordning 
av resurser på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Parlamentet betonar att 
konkurrenskraften också skulle öka om investeringar och stöd till små och medelstora 
företag anpassades efter den regionala mångfalden.

9. Europaparlamentet önskar se att dialogen med EIB-gruppen och Europeiska 
investeringsfonden intensifieras, så att man kan undersöka om det går att förbättra och 
underlätta tillgången till finansiering för mikroföretag och små och medelstora företag. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att i de nya programmen för territoriellt samarbete 
lägga till stöd för upprättande av samriskföretag bestående av små och medelstora företag 
mellan regioner i medlemsstaterna.

10. Europaparlamentet understryker att de finansieringstekniska instrumentens potential bör 
vidareutvecklas så att man dels kan utarbeta kvalitativa strategiska projekt, dels gör det 
möjligt för privata aktörer, främst små och medelstora företag, och privat kapital att delta i 
europeiska projekt. Det aktuella underutnyttjandet av finansieringstekniska instrument på 
grund av deras alltför komplexa natur gör att man snarast behöver föra en debatt om deras 
förvaltning.

11. Europaparlamentet anser att finansieringen av små och medelstora företag genom Eruf ska 
syfta till att stimulera konkurrenskraften i alla EU:s regioner för att uppnå ekonomisk, 
social och territoriell utveckling i linje med sammanhållningspolitikens mål.

12. Europaparlamentet vill att man i utformningen av de olika politiska strategierna, särskilt 
för små och medelstora företag, beaktar de regionala särdragen, med särskild betoning på 
regioner och områden med specifika geodemografiska territoriella egenskaper, såsom de 
yttersta randområdena, öar, bergsområden och glesbefolkade områden, liksom regioner 
som har påverkats av en djupgående strukturell förändring utan motstycke, där 
geografiska och strukturella begränsningar såväl som de stora konsekvenserna av den 
ekonomiska krisen allvarligt hämmar konkurrenskraften och insatserna för att främja 
sysselsättning. Parlamentet understryker dessutom vikten av att man i dessa områden 
tillhandahåller stöd till gemensamma åtgärder som vidtas av utbildningscentrum och 
företag för att utveckla företagsamheten.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utnyttja de fördelar som elektronisk 
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förvaltning ger, att införa e-förvaltningslösningar och att arbeta för att skapa enhetliga 
kontaktpunkter för information om finansieringsmöjligheter för små och medelstora 
företag, i syfte att förbättra deras tillgång till finansiering.

14. Parlamentet betonar att strukturfonderna med hjälp av finansieringsinstrumenten bör 
fortsätta att tillhandahålla finansiering för små och medelstora företag i form av eget 
kapital, garantier och mjuka lån, och framhäver att man bör förenkla komplicerade 
administrativa förfaranden, särskilt på nationell nivå, och undvika betydande skillnader i 
olika förvaltningsmyndigheters och förmedlande organs tillämpning av bestämmelserna.

15. Europaparlamentet påpekar att strukturfonderna, och i synnerhet Eruf, är ett viktigt 
instrument för att stödja innovativa små och medelstora företag, särskilt genom att 
stimulera deras konkurrenskraft och i synnerhet deras internationalisering, och betonar att 
berättigandet till sådant stöd därför bör tolkas så vitt som möjligt. Parlamentet uppmanar 
regionerna att, för att stödja sina operativa program, använda sig av de möjligheter som 
bestämmelserna ger.

16. Europaparlamentet betonar att man behöver tillämpa ekonomiska incitament för att kunna 
stimulera skapandet av nya arbetstillfällen i små och medelstora företag.

17. Europaparlamentet påpekar att ett effektivt genomförande av sammanhållningspolitiken, i 
fråga om stöd till små och medelstora företag, till stor del beror på hur den uppfattas, och 
att det således är mycket viktigt att involvera lokala och regionala myndigheter i ett tidigt 
skede av utformningen och genomförandet av de operativa programmen för nästa 
programperiod.

18. Europaparlamentet uppmanar särskilt kommissionen att förtydliga de regler för statsstöd, 
särskilt för små och medelstora företag, som tillämpas inom ramen för 
samarbetsprogrammen.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna samt regionala och lokala myndigheter att 
i lämpliga fall genomföra konsekvensbedömningar för att mäta administrativa bördor och 
utvärdera följderna av administrativa och rättsliga initiativ för små och medelstora företag, 
samt att strikt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av 
den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner, för att 
se till att de politiska strategierna totalt sett är effektiva och för att undvika negativa 
följder för små och medelstora företag. Parlamentet understryker att större investeringar i 
såväl ekonomiskt stöd som utbildning bör säkras för att utnyttja nationella och regionala 
förvaltningars kapacitet och kännedom om befintliga förfaranden.

20. Europaparlamentet påpekar att programmen för europeiskt territoriellt samarbete stöder 
nätverk och utbyte av kunskap och expertis mellan organisationer i olika europeiska 
regioner, och att de skulle kunna vara ett användbart instrument för att skapa nya 
affärsmöjligheter.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lämna definitionen av små och 
medelstora företag oförändrad, med undantag av nödvändiga anpassningar till inflation 
och andra fluktuerande ekonomiska faktorer eller för att införa övergångsregler för att 
undanröja eventuella tillväxthämmande faktorer. Definitionen bör dock ändras om detta är 
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till fördel för små och medelstora företag.

22. Europaparlamentet anser att strukturfonderna, och framför allt Europeiska socialfonden, 
spelar en viktig roll när det gäller nätverksarbete, erfarenhetsutbyte och inhämtande av 
kunskaper och kompetens. Parlamentet anser att investeringar i humankapital och 
samarbetsprojekt på ett viktigt sätt bidrar till att stärka konkurrenskraften i små och 
medelstora företag i unionen.

23. Europaparlamentet understryker den redan påvisade betydelsen av rådgivning till små och 
medelstora företag för att man till fullo ska kunna utnyttja deras potential och 
innovationsförmåga, inte minst när det gäller att få tillträde till marknader både inom och 
utanför EU, och stöder det europeiska företagsnätverket EEN.

24. Europaparlamentet anser emellertid att mer bör göras för att informera små och 
medelstora företag om att denna rådgivning existerar.

25. Europaparlamentet anser att de tjänster som det europeiska företagsnätverket EEN 
erbjuder bör vara anpassade efter de små och medelstora företagens faktiska krav och 
behov, och anser därför att sammanslutningar av små och medelstora företag i ännu högre 
grad bör involveras i förvaltningen av detta nätverk.

26. I syfte att undvika dubbleringar uppmanar Europaparlamentet kommissionen att avstå från 
att skapa nya strukturer till dess att man har granskat finansieringen, kartlagt redan 
befintliga rådgivningstjänster i medlemsstaterna och noggrant analyserat deras effektivitet 
och eventuella fastlagda behov av nya strukturer.

27. Europaparlamentet påpekar att denna verksamhet, liksom all ny verksamhet på EU-nivå, 
måste ha ett påvisat mervärde jämfört med redan befintliga instrument. Parlamentet anser 
att ett sådant mervärde kan fås på orter där marknaden geografiskt eller till sin art har 
försvagats (”vita fläckar”), eller där det gäller att försvara EU:s handelspolitiska intressen 
eller samla in fakta till en databas om marknadstillträde.
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