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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om grønne vækstmuligheder for SMV'er
(2014/2209(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning af 5. februar 2013 om bedre adgang til finansiering for 
SMV'er1,

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2014 om genindustrialisering af Europa med 
henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. juni 2008 - "Tænk småt først" – En 
"Small Business Act" for Europa (COM(2008)0394),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. februar 2011 "Status vedrørende 
"Small Business Act" for Europa" (COM(2011)0078),

– der henviser til Eurobarometer-undersøgelsen om SMV'er, ressourceeffektivitet og 
grønne markeder (Flash Eurobarometer 342) og Eurobarometer-undersøgelsen om den 
offentlige støttes rolle for kommercialisering af innovationer (Flash Eurobarometer 
394),

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget (vedtaget på det 109. plenarmøde den 3.-
4. december 2014) om Pakken om industripolitik,

– der henviser til forretningsordenens artikel 52,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse 
fra Budgetudvalget og Kultur- og Regionaludviklingsudvalget (A8-0000/2015),

A. der henviser til, at SMV'er udgør mere end 98 % af EU's virksomheder og tegner sig for 
mere end 67 % af arbejdspladserne i Unionen; der henviser til, at SMV'er er rygraden i 
EU's økonomi og udgør en væsentlig drivkraft for vækst- og 
beskæftigelsesmulighederne på lang sigt i de 28 medlemsstater; der henviser til, at de 
således spiller en vigtig rolle i det industrielle økosystem sammen med midcap-
selskaberne og de multinationale selskaber;

B. der henviser til, at det globale marked for miljørelaterede varer og tjenesteydelser for 
øjeblikket er vurderet til 1000 milliarder om året, og det skønnes, at dette beløb vil være 
det dobbelte eller endda det tredobbelte inden 2020, hvilket vil skabe enorme 
muligheder for Europas SMV'er og den økonomiske vækst i EU generelt;

C. der henviser til, at Den Europæiske Union har forpligtet sig til at genindustrialisere 
Europa ved at investere i og understøtte principperne om bæredygtighed, 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0036.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0032.
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konkurrenceevne og innovation;

D. der henviser til, at det at gøre SMV'er i stand til at omsætte miljømæssige udfordringer i 
økonomiske muligheder, idet de praktiserer bæredygtighed, er et af principperne i 
"Small Business Act", men at der ikke har været nogen afgørende politiske fremskridt, 
og at SMV'erne ofte står over for inkonsekvente politikker, når de påbegynder deres 
virksomhed og implementerer miljøstandarderne;

E. der henviser til, at det pres, der ligger på SMV'erne om at opfylde miljøstandarderne, vil 
vokse fra både markedets og lovgivningens side;

F. der henviser til, at SMV'erne til trods for den nylige indsats fortsat har vanskeligheder 
med adgang til finansiering, og at EU-programmerne stadig ikke evner at bidrage 
væsentligt til innovation;

G. der henviser til, at små virksomheder får forholdsvis mere gavn af foranstaltninger til 
forbedring af ressourceeffektiviteten sammenlignet med store enheder og bør skænkes 
mere politisk opmærksomhed; der henviser til, at de eventuelle bruttofordele af at 
forbedre ressourceeffektiviteten er 10-17 % af omsætningen, afhængigt af hvilken 
sektor, virksomheden er aktiv i;

H. der henviser til, at der primært fokuseres på højteknologiske SMV'er, der direkte leverer 
grønne innovationer, men at der er et behov for at støtte andre selskaber, der ønsker at 
opfylde miljøbestemmelserne; der henviser til, at økoinnovation-innovation kunne være 
en ide for en ny virksomhed, men også en foranstaltning til at forbedre eksisterende 
virksomheder inden for rammerne af den grønne økonomi;

I. der henviser til, at der, selvom der ikke er nogen internationalt vedtaget definition på 
grøn vækst, er enighed om, at det er en kombination af økonomisk vækst og 
miljømæssig bæredygtighed;

Generelle forhold

1. bemærker, at konceptet med grøn vækst og de muligheder, der ligger heri, vedrører 
adskillige sektorer, såsom cirkulær økonomi, energieffektivitet, ressourceeffektivitet, 
vedvarende energi, affaldshåndtering, vugge til vugge; fremhæver det betragtelige 
økonomiske potentiale, som disse sektorer rummer;

2. understreger, at grøn vækst bør sættes i et bredt perspektiv og bør omfatte bestræbelser, 
der udfoldes gennem hele værdikæden og i hele iværksætterøkosystemet, herunder 
bestræbelser, som aktører inden for industrifremstilling gør for at nedbringe de 
økologiske fodaftryk af deres produkter, fremstillingsprocesser, forretningspraksis og -
service;

3. understreger, at vores økonomi vil være nødt til at tage højde for en stadigt voksende 
befolkning - 9 milliarder mennesker inden 2050 - og at vore naturressourcer er 
begrænsede og derfor bør bruges på en meget effektiv måde; peger på nye innovative 
løsninger på disse udfordringer, såsom nye produkter, produktionsprocesser, 
forretningspraksis og -service, og en ny understøttende retsramme;
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4. minder Kommissionen og medlemsstaterne om, at SMV'erne i EU er meget 
forskelligartede og varierer lige fra meget traditionelle familieforetagender til 
hurtigtvoksende foretagender, højteknologi-firmaer, mikrovirksomheder, sociale 
foretagender og nystartede virksomheder, og om at tilgangene til at bistå dem derfor 
skal være ligeså forskelligartede;

5. mener, at EU er nødt til at ændre sin iværksætterkultur drastisk for at bidrage til den 
økonomiske vækst ved at få flere mennesker til at starte deres egen virksomhed og søge 
flere forretningsmuligheder, herunder inden for grøn vækst, og ved at acceptere 
nederlag og risici; understreger vigtigheden af at sætte dette spørgsmål i centrum ved 
udformning af politikker; opfordrer medlemsstaterne til at skabe grundlag for en blødere 
landing efter virksomhedsfallit, for eksempel ved at ændre konkurslovene for at give 
folk mulighed for at starte en ny virksomhed kort efter, at et tidligere forsøg er slået fejl, 
især inden for nye og innovative sektorer;

Finansiering af grønne initiativer

6. Påpeger, at Kommissionens handlingsplan om forbedret adgang til finansiering for 
SMV'er under de nuværende omstændigheder, hvor den utilstrækkelige adgang til 
passende risikokapitalkilder fortsat er en af de betydeligste begrænsninger for skabelse 
og udvikling af vækstorienterede virksomheder, lægger stor vægt på risikokapital som 
en mulig metode til finansiering af vækst; understreger ikke desto mindre, at denne form 
for finansiering kun er formålstjenlig for et lille antal SMV'er, og at banklån fortsat er 
hovedkilden til finansiering, og at samtlige alternativer bør udvikles af den private 
sektor; fremhæver de potentielle finansieringsmuligheder, der bør undersøges gennem 
Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer;

7. understreger, at der ikke findes nogen universaltilgang til finansiering, og opfordrer 
Kommissionen til at støtte udviklingen af en bred vifte af skræddersyede programmer, 
instrumenter og initiativer, især for nye virksomhedsmodeller inden for den grønne 
økonomi, både inden for egenkapital (såsom business angels, crowd funding og 
multilaterale handelsfaciliteter), kvasiegenkapital (såsom mezzaninfinansiering) og 
gældsinstrumenter (såsom lavpris-selskabsobligationer og garantifaciliteter og 
platforme), og i partnerskaber mellem banker og andre erhvervsdrivende, der 
beskæftiger sig med SMV-finansiering (bogholdere, erhvervs- eller SMV-
sammenslutninger eller handelskamre) med henblik på at støtte virksomhederne i deres 
etablerings-, vækst- og overførselsfaser, under hensyntagen til deres størrelse, 
omsætning og finansielle behov; opfordrer medlemsstaterne til at give skattemæssige 
incitamenter til disse finansieringsmodeller; understreger vigtigheden af at revidere de 
eksisterende SMV-støtteinstrumenter med henblik på, at de kommer til at omfatte 
yderligere muligheder for grøn vækst;

8. bemærker, at det på grund af den yderst tekniske karakter af mange grønne 
investeringsplaner er vigtigt at fremhæve betydningen af standardiserede risiko- og 
afkastmodeller og af at udvikle nye modeller for nye udfordringer og sektorer;

9. understreger, at iværksættere, SMV'er, virksomhedssammenslutninger og 
støtteorganisationer bør være mere velunderrettede om finansieringsmuligheder for 
teknologier med større ydeevne eller for indgåelse af kontrakter om tjenester, såsom 



PE546.606v02-00 6/10 PR\1049719DA.doc

DA

rådgivning, vejledning og uddannelse om økodesign, ressourceforvaltning og grøn 
iværksættervirksomhed og tilgængeligheden af grønne teknologier, produkter og 
tjenesteydelser, der kunne være fordelagtige for deres virksomheder;

10. opfordrer Kommissionen til at garantere, at SMV'er, især grønne og innovative SMV'er, 
i gennemførelsesfasen for Investeringsplanen for Europa vil være hovedmodtagere af 
den støtte, som stilles til rådighed under dette forslag; 

Videnstyring;

11. understreger vigtigheden af aktivt at tilstræbe tværsektorielt samarbejde, hvilket rummer 
potentiale til at sætte gang i innovation og nye vækstmuligheder gennem kombination 
og opelskning af ideer og innovative koncepter; glæder sig over Horisont 2020-
initiativet "Cluster facilitated projects for new industrial value chains" (om projekter til 
fremme af processen med at oprette klynger med henblik på udvikling af nye 
industrielle værdikæder) for at realisere SMV'ernes innovationspotentiale, herunder de 
økoinnovative og ressourceeffektive løsninger, som de byder på; 

12. understreger vigtigheden af videnoverførsel og vidensdeling mellem mange 
interesserede parter, herunder vidensdeling på tværs af grænserne, gennem uformelle 
netværker, især for SMV'er og mikrovirksomheder, for at øge bevidstheden om 
eksisterende og nye innovative teknikker, bedste praksis, metoder til at opnå 
tilstrækkelig finansiering, mulige statsstøtteordninger og de relevante 
lovgivningsrammer med så lidt administrativt besvær som muligt;

13. bemærker den vigtige rolle, som sektorsammenslutninger spiller med hensyn til at 
skaffe tilstrækkelig information og rådgivning om grønne teknologier, 
finansieringsmuligheder og de relevante procedurer; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at afhjælpe manglerne der, hvor denne støtte mangler; 

Forskning, udvikling og innovation

14. understreger nødvendigheden af yderligere at udvikle grundlæggende F&U, som er 
nødvendig for den fortsatte teknologiske udvikling; understreger det vigtige i at 
genindustrialisere Europa i lyset af fremstillingsindustriens betydning for F&U&I og 
dermed for EU's fremtidige konkurrencefordel;

15. understreger betydningen af europæiske virksomheders kommercialisering og 
udnyttelse af F&U-resultaterne; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
sikre en stabil reguleringsramme og tilstrækkelige finansieringsordninger med henblik 
på at muliggøre økonomiske initiativer og iværksættervirksomhed og begrænse den tid, 
det tager at bringe nye produkter, tjenesteydelser og forretningspraksis på markedet, 
navnlig inden for grøn økonomi;

16. bemærker, at kun 9 % af alle virksomheder ifølge Innobarometer fra maj 2014 hævder, 
at de har nydt godt af offentlig finansiel støtte til deres F&U&I-aktiviteter siden januar 
2011; understreger nødvendigheden af at udvikle brugervenlige procedurer for de 
forskellige former for støtte;
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(De)regulering som drivkraft for vækst

17. opfordrer medlemsstaterne til at undgå at skabe barrierer for det indre marked gennem 
overregulering og til at sikre konsekvent omsætning i national lovgivning; opfordrer 
Kommissionen til at intensivere sine bestræbelser på at imødegå overregulering hos 
enkelte medlemsstater; understreger behovet for en klar og ensartet EU-dækkende 
fortolkning fra nationale lovgiveres side og åbne regler for offentlige indkøb, herunder 
grønne indkøb og e-indkøb, områder, hvor der for øjeblikket er betydelige hindringer 
for SMV'er, der ønsker at blive internationale, og som samtidig giver medlemsstaterne 
enorme muligheder for tidlig tilpasning;

18. glæder sig over Kommissionens beslutning om at trække forældede eller overdrevent 
besværlige lovforslag tilbage; opfordrer Kommissionen til at afstå fra 
lovgivningsforslag, der ville føre til unødvendige administrative byrder for 
virksomheder og SMV'er, og til at revidere den eksisterende lovgivning med det formål 
at nedbringe den nuværende administrative byrde og tilpasse denne efter de nye 
forretningsmodeller; understreger ikke desto mindre nødvendigheden af ambitiøse 
initiativer for at nå EU's miljømæssige mål;

19. minder om vigtigheden af teknologineutral og innovationsvenlig lovgivning, der giver 
mulighed for, at nye teknologier kan afprøves og værdiansættes af markedet; opfordrer 
medlemsstaterne til at bruge markedsbaserede instrumenter i deres offentlige 
støtteordninger og til at afstå fra at bruge markedsforvridende støtteformer; opfordrer 
Kommissionen til at udforme fælles retningslinjer for nationale offentlige 
støtteordninger for grønne investeringsprojekter med henblik på at skabe et mere 
ensartet sæt af foranstaltninger;

20. bemærker, at offentlig finansiering bør gå til modne teknologier, der kan bringes på 
markedet til væsentligt lavere omkostninger, i stedet for at blive brugt til at fremtvinge 
storstilet udbredelse af mindre veludviklede og omkostningsineffektive teknologier;

21. bemærker, at opbrudsindustrier og -teknologier ("disruptive industries and technologies) 
ofte tyder på mangler i den eksisterende lovgivning; understreger behovet for 
vedvarende overvågning af den eksisterende lovgivning og brugen af 
undtagelsesbestemmelser for visse innovative teknologier for at sikre, at dette ikke 
hindrer markedsadgang for ny teknologisk udvikling;

Diverse støtteforanstaltninger 

22. mener, at udvikling af iværksætterkvalifikationer og -programmer til at lære, hvordan 
markedet, økonomien og det finansielle system arbejder, fungerer og interagerer, 
samtidig med, at miljøbevidstheden øges, bør inkluderes i de grundlæggende 
uddannelsessystemer; mener, at en omhyggeligt udarbejdet forretningsplan er første 
skridt på vejen mod bedre adgang til finansiering og levedygtighed; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at indarbejde undervisning i finansiering i deres 
uddannelsesprogrammer hurtigst muligt; støtter i denne forbindelse programmet 
"Erasmus for unge iværksættere", der er beregnet til at fremme iværksætterånd og 
udvikle det indre marked og konkurrenceevnen;
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23. bemærker vigtigheden af at bekæmpe ubæredygtige forbrugsmønstre og fremme en 
ændring i forbrugeradfærden; understreger behovet for tilstrækkelig uddannelse af 
forbrugerne og nødvendigheden af at tilskynde til foranstaltninger for et grønnere 
forbrug;

24. understreger vigtigheden af at fremme nystartede virksomheder og spin off-
virksomheder gennem samarbejde med forskningsinstitutter og teknologiske institutter 
og universiteter;

25. er af den opfattelse, at iværksætterånden blandt kvinder er en ubrugt ressource til vækst 
og konkurrenceevne i EU, som bør fremmes og styrkes, og at alle hindringer, som 
kvinder står over for på arbejdsmarkedet, bør fjernes;

26. opfordrer Kommissionen til at undersøge og identificere de sektorer i den europæiske 
industri, hvor der kan skabes nye klynger og knudepunkter;

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

Sektorer for grøn vækst giver store økonomiske og miljømæssige fordele for SMV'er i EU, og 
det skønnes, at de vil vokse betragteligt i de kommende år. Der tages udgangspunkt i, at denne 
økonomiske vækst kan gå hånd i hånd med miljømæssig bæredygtighed. SMV'erne udgør 
rygraden i den europæiske økonomi og er en væsentlig drivkraft for den økonomiske vækst og 
jobskabelsen. 

Det er vigtigt, at politiske beslutningstagere fuldt ud forstår det potentiale, som den grønne 
økonomi rummer, mens de samtidig er bevidste om de vanskeligheder, som SMV'erne står 
overfor på nuværende tidspunkt, især hvad angår det at gøre deres produkter, 
fremstillingsprocesser, forretningspraksis og serviceydelser mere miljøvenlige. 
Kommissionens grønne handlingsplan for SMV'er er et kærkomment initiativ til yderligere at 
tilskynde SMV'er til at udvikle fordelene forbundet med grøn vækst.

Under de høringer af de berørte parter, der blev gennemført under udarbejdelsen af denne 
betænkning, blev der rejst mange spørgsmål. Der hersker på den ene side bred enighed om, at 
grøn vækst rummer en lang række fordele. Samtidig har mange iværksættere, SMV'er og 
industrisammenslutninger påpeget adskillige store problemer, som de for øjeblikket står over 
for. Disse kan stort set opdeles i følgende hovedkategorier: finansiering, forskning og 
udvikling og innovation, opnåelse af den rette viden samt den gældende lovgivning. 

Adskillige af de berørte parter påpegede også den generelle risikoskyhed, der hersker blandt 
EU-borgerne. Allerede tidligt i uddannelsen bør unge mennesker bevidstgøres om 
iværksættervirksomhed og hermed forbundne spørgsmål, såsom forskellige 
finansieringsformer. Ofte koster det en fiasko at opnå succes, og man var også enig om, at 
konkurslovene ofte er for strenge og ikke giver mulighed for en let genstart, efter at en 
virksomhed er gået konkurs. 

Hvad angår finansiering af SMV'er, er de fleste af de problemer, der findes, velkendte og 
veldefinerede. En af de store vanskeligheder ved forhandlingerne om en låneaftale er 
informationskløften mellem SMV'er og kreditgivere. Begge parter er enige om, at bedre 
kommunikation bør kunne forbedre kreditgivernes forståelse af SMV'ernes behov for et lån 
og SMV'ernes forståelse af de forskellige lånemuligheder. Risikokapital, business angels og 
crowdfunding bør fremmes mere markant som finansieringsalternativer til almindelige 
banklån. På grund af den lange række af forskellige finansieringsbehov alt efter produkt, 
virksomhedsstørrelse, teknologi, innovation m.v. bør Kommissionen tage hensyn til dette, når 
den udvikler programmer, instrumenter og initiativer. Især for den grønne økonomi, hvor der 
stadig hersker en vis usikkerhed, hvad angår afkast fra investeringer, på grund af de nye 
teknologier og forretningsmodeller, er en bred palet af instrumenter nødvendig. 

Et andet centralt punkt i udviklingen af grønne vækstmuligheder er behovet for vidensdeling 
og udbredelse af viden. I modsætning til multinationale virksomheder har SMV'er ikke den 
samme adgang til vidensnetværker for at holde sig løbende orienteret om nye teknologier eller 
for at få deres budskab ud til potentielle kunder eller investorer. Det er derfor, at denne 
betænkning vil lade et særligt kapitel omhandle, hvordan SMV'erne kan få mere ud af den 
viden, der findes rundt omkring. De vigtigste punkter i denne forbindelse er tværsektorielt 
samarbejde, opbygningen af uformelle netværker og den uvurderlige rolle, som 



PE546.606v02-00 10/10 PR\1049719DA.doc

DA

sektorsammenslutninger kan og bør spille i denne henseende. Dette bunder i – hvilket også 
kom til udtryk ved høringerne af interesserede parter – at sektorsammenslutninger og 
uformelle netværker er hovedkilden til information, idet de omfatter teknologier, udbydere, 
statsstøtteordninger etc. For sektorer, hvor disse platformer mangler, bør Kommissionen og 
medlemsstaterne træde ind og tilbyde lignende service. 

Den grønne økonomis store potentiale kan kun udnyttes fuldt ud, hvis der skabes de rette 
rammer for forskning, udvikling og innovation. Selvom de forskellige offentlige 
støtteordninger i en vis udstrækning kan fremme F&U&I, er den væsentligste faktor åbne, 
stabile og innovationsvenlige regulerings- og investeringsrammer. Dette gør det muligt at 
sikre, at den tid, det tager at bringe et produkt på markedet, bliver kort; at der ikke vælges en 
vinder, men at markedskræfterne får lov at spille deres rolle, og man udelukker ikke på 
forhånd potentielle innovative teknologier eller produkter. 

Dette kommer også til udtryk i det afsnit af betænkningen, der omhandler regulering, en 
anden af de store hindringer for vækst generelt og for grøn vækst i særdeleshed. Adskillige 
spørgsmål blev påpeget, både under høringerne af de interesserede parter og under høringen i 
Europa-Parlamentets ITRE-udvalg om understøttelse af nystartede innovative virksomheder 
og SMV'er, idet der alt for ofte er en overvældende mængde af stringente regler, 
indberetningsforpligtelser eller gennemførelsesprocedurer. For at sige det endnu klarere: 
Overregulering og forskellige fortolkninger fra forskellige lovgiveres side både øger byrden 
og skaber hindringer for det indre markeds funktion. Kommissionens afgørelse om at træffe 
nogle lovgivningselementer tilbage, som anses for at være for besværlige at have med at gøre, 
kan hilses velkommen. Betænkningen fremhæver, at det første, Kommissionen og 
medlemsstaterne bør gøre, når de udarbejder ny lovgivning, er at overveje, hvilket problem 
eller hvilket mislykket markedstiltag, de prøver på at løse.

Hvad angår støtteordninger, appellerer ordføreren til Kommissionen om at udvikle 
retningslinjer for at ensrette de forskellige, indbyrdes afvigende nationale systemer for at 
komme frem til et mere ensartet sæt af foranstaltninger. Et af de hovedpunkter, som 
regeringer bør fokusere på for at videreføre bestræbelserne på at gøre vores økonomi mere 
miljøvenlig og samtidig holde låg på budgettet, er at søge efter modne teknologier, som er 
omkostningseffektive. De bør afstå fra at presse på for at opnå storstilet anvendelse af dyre 
nye innovationer. Regeringer kan i denne forbindelse i stedet for vælge at spille rollen som 
katalysator, idet de støtter små demonstrationsprojekter, der hjælper til at videreudvikle 
teknologierne. 

Udkastet til betænkning slutter med at påpege adskillige andre væsentlige udfordringer, såsom 
potentialet i kvinders iværksættervirksomhed, forbrugerbevidsthed og foranstaltninger til 
understøttelse af iværksættertiltag generelt. 

Det er tydeligt, at der er et stort potentiale i grøn vækst, men dette potentiale kan ikke 
udnyttes fuldt ud, hvis adskillige grundlæggende betingelser ikke er opfyldt. Der er tale om 
sådanne betingelser som skabelse af en mere udpræget iværksættermentalitet, udvikle åbne og 
innovationsvenlige regler, etablere mere alsidig adgang til finansiering og skabe flere 
mulighed for vidensdeling.


