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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om gröna tillväxtmöjligheter för små och medelstora företag
(2014/2209(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sin resolution av den 5 februari 2013 om att förbättra små och 
medelstora företags tillgång till finansiering1,

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2014 om en återindustrialisering av 
Europa för att främja konkurrenskraft och hållbarhet2,

– med beaktande av kommissionens meddelande Tänk småskaligt först – En 
”Small Business Act för Europa” (COM(2008)0394),

– med beaktande av kommissionens meddelande Översyn av småföretagsakten för 
Europa (COM(2011)0078),

– med beaktande av Eurobarometerundersökningen om små och medelstora företag, 
resurseffektivitet och gröna marknader (Flash Eurobarometer 342) och 
Eurobarometerundersökningen om det offentliga stödets roll i samband med 
kommersialiseringen av innovationer (Flash Eurobarometer 394),

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande om det industripolitiska paketet (antaget 
vid det 109:e plenarsammanträdet den 3–4 december 2014),

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för regional utveckling (A8-
0000/2015), och av följande skäl:

A. Små och medelstora företag utgör mer än 98 procent av alla företag i EU och står för 
67 procent av alla arbetstillfällen i unionen. De utgör ryggraden i EU:s ekonomi och är 
viktiga drivkrafter för en långsiktig ekonomisk tillväxt i Europa och för skapandet av 
hållbara arbetstillfällen i de 28 medlemsstaterna. Därför spelar de en viktig roll inom 
industrins ekosystem, tillsammans med midcap-företag och multinationella företag.

B. Världsmarknaden för miljöanpassade varor och tjänster uppgår för närvarande till 
uppskattningsvis 1 000 miljarder per år, ett belopp som uppskattas komma att 
fördubblas eller rentav tredubblas fram till 2020, något som skapar oerhörda 
möjligheter, både för Europas små och medelstora företag och för den ekonomiska 
tillväxten överlag inom EU.

C. Europeiska unionen har gått in för en återindustrialisering av Europa genom 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2013)0036.
2 Antagna texter, P7_TA(2014)0032.
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investeringar i och stöd till principerna om hållbarhet, konkurrenskraft och innovation.

D. En av principerna i småföretagsakten är att små och medelstora företag ska få möjlighet 
att omsätta miljöutmaningar i form av ekonomiska möjligheter och samtidigt agera på 
ett hållbart sätt. Hittills har det dock inte gjorts några större framsteg med politiken och 
små och medelstora företag ställs ofta inför en inkonsekvent politik när de ska inleda sin 
verksamhet och genomföra miljönormer.

E. Både marknaden och lagstiftningen kommer att utöva allt hårdare påtryckningar på små 
och medelstora företag för att de ska rätta sig efter miljönormerna.

F. Trots vad som gjorts på sista tiden är det fortfarande svårt för små och medelstora 
företag att få kapital och EU:s program ger fortfarande inte något större bidrag till 
innovation.

G. Åtgärder som förbättrar resurseffektiviteten är proportionellt sett till större nytta för små 
företag än för stora och bör därför ägnas ökad uppmärksamhet inom politiken. Nyttan 
av en förbättrad resurseffektivitet kan, uttryckt i brutto, komma att uppgå till mellan 10 
och 17 procent av omsättningen, beroende på vilken verksamhetssektor det handlar om.

H. Tyngdpunkten vilar i första hand på små och medelstora företag som verkar inom 
högteknikbranschen och direkt ger upphov till gröna innovationer, men det behövs 
också stöd till andra företag som vill rätta sig efter miljölagstiftningen. Miljöinnovation 
kan vara ett bra uppslag för ett nytt företag, men också ett sätt att förbättra befintliga 
företag inom ramen för den gröna ekonomin

I. Det finns visserligen ingen internationellt överenskommen definition av grön tillväxt, 
men man är allmänt ense om att det handlar om att förena ekonomisk tillväxt med 
hållbarhet ur miljösynvinkel.

Allmänna frågor

1. Europaparlamentet konstaterar att begreppet grön tillväxt och de möjligheter det ger 
upphov till har anknytning till flera olika områden, såsom kretsloppsekonomin, 
energieffektivitet, resurseffektivitet, förnybar energi, avfallshantering, vagga till vagga 
och påpekar vilken stor ekonomisk potential det finns inom dessa sektorer.

2. Europaparlamentet betonar att grön tillväxt bör infogas i ett brett perspektiv och omfatta 
insatser som gjorts utmed hela värdekedjan och inom hela det ekosystem som 
företagsvärlden utgör, bland annat insatser gjorda av tillverkningsindustrins aktörer för 
att minska det ekologiska fotavtrycket av deras produkter, produktionsprocesser, 
affärsmetoder och tjänster.

3. Europaparlamentet framhåller att vårt näringsliv kommer att nödgas försörja en allt 
talrikare befolkning – nio miljarder människor fram till 2050 – och att våra 
naturtillgångar är begränsade och därför bör användas mycket ändamålsenligt. 
Parlamentet påpekar att det finns nya innovativa lösningar på dessa utmaningar, såsom 
nya produkter, produktionsprocesser, affärsmetoder och tjänster och en ny rättslig ram 
till stöd för dem.
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4. Europaparlamentet påminner kommissionen och medlemsstaterna om att små och 
medelstora företag i EU är av mycket olika slag (från mycket traditionella 
familjeföretag till snabbväxande företag, högteknologiföretag, mikroföretag, sociala 
företag och nystartade företag) och att de därför kräver helt olika strategier.

5. Europaparlamentet anser att EU, för att bidra till ekonomisk tillväxt, radikalt måste 
lägga om sin entreprenörskapskultur, genom att få flera att starta eget, genom att söka 
efter flera affärsmöjligheter, också inom grön tillväxt och genom att acceptera 
misslyckanden och risktagande. Parlamentet betonar att det här måste ställas i centrum 
vid utformandet av politiken och uppmanar medlemsstaterna att ordna så att företagare 
kan landa mjukare efter att ha gått i konkurs, genom att ändra konkurslagstiftningen så 
det går att starta på nytt kort efter ett tidigare misslyckande, framför allt inom nya och 
innovativa sektorer.

Finansiering av gröna initiativ

6. Europaparlamentet påpekar att kommissionen i sin handlingsplan om förbättrad tillgång 
till finansiering för små och medelstora företag fäster stort avseende vid riskkapital som 
en möjlighet att finansiera tillväxt i dagens läge, där en av de faktorer som mest hämmar 
grundandet och utvecklingen av tillväxtinriktade företag är att det inte går att i 
tillräcklig grad komma åt lämpliga källor till riskkapital, framför allt på ett tidigt 
stadium. Parlamentet understryker dock att riskkapitalfinansiering lämpar sig endast för 
ett ringa antal små och medelstora företag och att banklån fortfarande är den viktigaste 
källan till kapital och att alla alternativ bör utvecklas av den privata sektorn och att de 
tillbudsstående finansieringsmöjligheterna bör utredas via Europeiska fonden för 
strategiska investeringar.

7. Europaparlamentet betonar att det inte finns någon finansieringsform som skulle passa 
lika bra för alla och uppmanar kommissionen att stödja framtagandet av en bred 
uppsättning skräddarsydda program, instrument och initiativ, framför allt för nya 
företagsmodeller inom den gröna ekonomin, där det bör ingå allt från eget kapital 
(såsom företagsänglar, gräsrotsfinansiering och multilaterala handelsplattformar), 
kapital likställt med eget kapital (såsom överbryggningsfinansiering) och 
skuldinstrument (såsom småskaliga företagsobligationer, garantiinstrument och 
garantiplattformar) till partnerskap mellan banker och andra aktörer som arbetar med att 
finansiera små och medelstora företag (revisionspersonal, organisationer för näringslivet 
eller för små och medelstora företag eller handelskamrar), för att små och medelstora 
företag ska få stöd under start-, tillväxt- eller övergångsfasen, med hänsyn tagen till 
deras storlek, omsättning och behov av finansiering. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att erbjuda skatteincitament till dessa finansieringsmodeller och 
betonar att de nuvarande instrumenten för stöd till små och medelstora företag måste ses 
över för att de ska innefatta ytterligare möjligheter till grön tillväxt.

8. Europaparlamentet betonar att man, till följd av den mycket tekniska karaktären hos 
många planer för gröna investeringar måste framhålla vikten av standardiserade risk-
och avkastningsmodeller och ta fram nya modeller för nya utmaningar och sektorer.

9. Europaparlamentet framhåller att företagare, små och medelstora företag, 
näringslivsorganisationer och stödorganisationer måste bli mer bevandrade om vilka 



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

SV

möjligheter det finns till finansiering av effektivare teknik eller för att anlita tjänster 
såsom konsulttjänster, handledning och utbildning om ekodesign, resurshantering, grönt 
företagande och tillgången till grön teknik samt gröna produkter och tjänster, som skulle 
kunna bli till nytta för deras verksamhet.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att under genomförandefasen av 
investeringsplanen för Europa se till att små och medelstora företag, framför allt gröna 
och innovativa sådana, blir de huvudsakliga mottagarna av det stöd som ges enligt detta 
förslag. 

Kunskapshantering

11. Europaparlamentet framhåller att man aktivt måste eftersträva ett sektorsövergripande 
samarbete, som ger möjligheter att få i gång innovation och nya möjligheter för tillväxt 
genom att idéer och innovativa koncept kommer åt att stimulera varandra. Parlamentet 
välkomnar den Horisont 2020-åtgärd som heter Klusterdrivna projekt för nya 
industriella värdekedjor, eftersom man med dess hjälp bättre kan frigöra de små och 
medelstora företagens innovativa potential, bland annat i form av de miljöinnovativa 
och resurseffektiva lösningar de har att erbjuda. 

12. Europaparlamentet betonar vikten av kunskapsöverföringar och kunskapsdelning mellan 
flera olika aktörer, också på gränsöverskridande basis, genom informella nätverk, 
särskilt för små och medelstora företag samt mikroföretag, eftersom man på det viset 
kan höja medvetenheten om befintlig och ny innovativ teknik samt om bästa praxis, 
olika sätt att utverka lämplig finansiering, eventuella system för offentligt stöd och om 
de relevanta rättsliga ramar som är minst betungande ur administrativ synvinkel.

13. Europaparlamentet konstaterar att sektorssammanslutningar är viktiga genom att de 
tillhandahåller lämplig information och rådgivning om grön teknik, 
finansieringsmöjligheter och relevanta förfaranden och uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att träda till i sådana fall där detta stöd saknas. 

Forskning, utveckling och innovation

14. Europaparlamentet betonar att det behövs en vidareutveckling av den grundläggande 
forskning och utveckling som behövs för nya framsteg inom tekniken. Parlamentet 
framhåller att Europa måste återindustrialiseras, eftersom tillverkningsindustrin är så 
viktig för forskning, utveckling och innovation och således för EU:s framtida 
konkurrensfördelar.

15. Europaparlamentet framhåller vikten av att de europeiska företagen kommersiellt 
omsätter resultaten av sin forskning och utveckling och låter dem komma till sitt fulla
värde. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillhandahålla ett 
stabilt regelverk och lämpliga finansieringssystem för att således möjliggöra 
ekonomiskt initiativtagande och företagande och begränsa tidsåtgången innan nya 
produkter, tjänster och affärsmetoder kan komma ut på marknaden, framför allt inom 
den gröna ekonomin.

16. Europaparlamentet konstaterar att det framgått av undersökningen Innobarometer i 
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maj 2014 att endast 9 procent av alla företag sagt sig ha fått något offentligt ekonomiskt 
stöd för sin verksamhet inom forskning, utveckling och innovation sedan januari 2011. 
Parlamentet påpekar att det behöver utvecklas användarvänliga förfaranden för de olika 
formerna av stöd.

Lagstiftningen och avregleringen som tillväxtmotor

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undvika att skapa hinder för den inre 
marknaden i form av överflödig lagstiftning och att se till att unionslagstiftningen 
konsekvent införlivas med den nationella lagstiftningen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att med större kraft arbeta för att tillsammans med enskilda 
medlemsstater åtgärda överflödig lagstiftning. Parlamentet betonar behovet av att 
unionslagstiftningen överallt inom EU tolkas entydigt och enhetligt av de nationella 
tillsynsmyndigheterna samt att det behövs öppna regler för offentlig upphandling, även 
för grön upphandling och e-upphandling, eftersom små och medelstora företag som vill 
internationalisera sig upplever avsevärda hinder på detta område, som samtidigt 
erbjuder en oerhörd möjlighet för medlemsstater att tidigt anpassa sig.

18. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att dra tillbaka föråldrade eller 
överhövan betungande lagstiftningsförslag. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
inte lägga fram sådana lagstiftningsförslag som skulle leda till en onödigt tung 
administrativ börda för näringslivet och de små och medelstora företagen och att 
fortlöpande se över befintlig lagstiftning för att minska den nuvarande administrativa 
bördan och anpassa den till nya affärsmodeller. Parlamentet betonar dock att det behövs 
vittgående åtgärder för att EU:s miljömål ska uppnås.

19. Europaparlamentet påminner om hur viktigt det är med teknikneutral och 
innovationsvänlig lagstiftning som gör det möjligt för marknaden att pröva och 
utvärdera olika former av ny teknik. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att i sina 
system för offentligt stöd använda marknadsbaserade instrument och inte 
marknadssnedvridande subventioner. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta 
gemensamma riktlinjer för nationella system för offentligt stöd till gröna 
investeringsprojekt, för att uppsättningen av åtgärder ska bli mera enhetlig.

20. Europaparlamentet konstaterar att allmänna medel bör ges till mogen teknik som kan 
släppas ut på marknaden till åtskilligt lägre kostnad, i stället för att man med deras hjälp 
forcerar en insats på bred front av omogen och kostnadsineffektiv teknik. 

21. Europaparlamentet konstaterar att omvälvande industrier och teknik ofta ger en 
fingervisning om brister i befintlig lagstiftning. Parlamentet betonar att det behövs 
fortlöpande övervakning, både av befintlig lagstiftning och av användningen av 
undantagsklausuler för vissa former av innovativ teknik, för att detta inte ska hindra att 
nya resultat av teknikens utveckling kommer in på marknaden.

Olika stödåtgärder 

22. Europaparlamentet anser att det i grundutbildningssystemen bör införas utbildning i 
entreprenörskap och program för att lära sig hur marknaden, ekonomin och det 
finansiella systemet fungerar och interagerar, tillsammans med miljölära. Parlamentet 
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anser att en noggrant utformad affärsplan är första steget mot bättre tillgång till 
finansiering och hållbarhet. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och 
medlemsstaterna att utan dröjsmål införa finansiell utbildning som ett ämne i sina 
utbildningsprogram. I detta sammanhang stöder parlamentet programmet ”Erasmus för 
unga företagare” som syftar till att främja entreprenörskapskultur och utveckling av den 
inre marknaden samt konkurrensförmåga.

23. Europaparlamentet konstaterar att ohållbara konsumtionsmönster måste åtgärdas och att 
det måste arbetas för en förändring av konsumentbeteendet. Parlamentet påpekar att det 
behövs lämplig konsumentupplysning och uppmuntran av åtgärder för miljöriktigare 
konsumtion.

24. Europaparlamentet påpekar att man med hjälp av samarbete med forskningsinstitut, 
tekniska institut och universitet måste underlätta uppkomsten av nystartade och 
avknoppade företag.

25. Europaparlamentet anser att kvinnligt entreprenörskap är en outnyttjad resurs för tillväxt 
och konkurrenskraft i EU som bör uppmuntras och stärkas och att alla hinder för 
kvinnor på arbetsmarknaden bör undanröjas.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka och ta reda på inom vilka 
sektorer av Europas industri som det kan skapas nya kluster och knutpunkter.

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

Sektorer för grön tillväxt är till stor nytta både ur ekonomisk synvinkel och miljösynvinkel för 
små och medelstora företag i EU och tros komma att växa avsevärt under de kommande åren. 
Utgångspunkten är att denna ekonomiska tillväxt kan gå hand i hand med hållbarhet för 
miljön. Små och medelstora företag utgör själva ryggraden i den europeiska ekonomin och är 
viktiga drivkrafter för ekonomisk tillväxt i EU. 

Det är viktigt att de som utformar politiken fullt ut förstår vilken potential det finns inom den 
gröna ekonomin och samtidigt är medvetna om vilka svårigheter de små och medelstora 
företagen i dagens läge står inför, framför allt när de ska göra sina produkter, 
produktionsprocesser, affärsmetoder och tjänster mera miljöanpassade. Kommissionens gröna 
handlingsplan för små och medelstora företag är ett välkommet initiativ för att ytterligare 
stimulera små och medelstora företag att utveckla fördelarna med grön tillväxt.

Vid det samråd som hölls med aktörerna när detta betänkande utarbetades kom flera frågor att 
tas upp. Dels råder det en mycket utbredd samsyn om att grön tillväxt för med sig en hel rad 
olika fördelar. Dels kom många företagare, små och medelstora företag och 
branschorganisationer att påtala ett flertal stora problem som de ställs inför i dag. Problemen 
kan i stort sett sammanfattas under rubrikerna finansiering, forskning, utveckling och 
innovation, förvärv av rätta kunskaper samt det gällande regelverket. 

Flera aktörer påpekade också att man bland Europas invånare överlag inte är benägen att ta 
risker. Alltifrån ett tidigt stadium av undervisningen bör ungdomar göras medvetna om 
entreprenörskap och vad detta innebär, såsom olika former av finansiering. Ofta måste man 
först misslyckas för att sedan bli framgångsrik och det rådde även samsyn om att 
konkurslagarna ofta är för stränga, så att en företagare som misslyckats får det svårt att 
komma i gång på nytt. 

I fråga om finansieringen av små och medelstora företag är de flesta av de aktuella problemen 
välkända och väl identifierade. En av de största svårigheterna i förhandlingarna om kreditavtal 
är informationsluckan mellan små och medelstora företag och kreditgivare. Båda parterna är 
eniga om att en effektivare kommunikation skulle förbättra kreditgivarnas förståelse för de 
små och medelstora företagens kreditbehov, samtidigt som företagens förståelse för de olika 
kreditalternativen skulle förbättras. Riskkapital, företagsänglar och gräsrotsfinansiering bör 
lyftas fram på ett tydligare sätt som finansieringsalternativ till sedvanliga banklån. Eftersom 
finansieringsbehoven är ytterst olika, beroende på produkt, företagsstorlek, teknik, innovation 
osv. bör kommissionen ta hänsyn till detta vid utvecklingen av program, instrument och 
initiativ. Särskilt inom den gröna ekonomin, där den nya tekniken och de nya 
affärsmodellerna leder till att det fortfarande råder en viss osäkerhet och avkastningen på 
investeringar, behövs det en bred uppsättning olika instrument. 

En annan nyckelfråga för utvecklingen av möjligheter för grön tillväxt är behovet av 
kunskapsdelning och kunskapsspridning. Till skillnad från de multinationella företagen brukar 
de små och medelstora företagen inte ha samma tillgång till kunskapsnätverk för att de ska 
kunna hålla sig a jour med ny teknik eller få ut sitt budskap till potentiella kunder eller 
investerare. Därför ingår det i detta betänkande en särskild rubrik om hur små och medelstora 
företag kan dra större nytta av de kunskaper som finns att tillgå. Det viktigaste är i det här 
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fallet sektorsövergripande samarbete, grundandet av informella nätverk och den ovärderliga 
roll som sektorssammanslutningar kan och bör spela härvidlag. Tankegången är då, och detta 
återkom vid samrådet med aktörerna, att sektorssammanslutningar och informella nätverk är 
huvudkällan till information om allt från teknik, leverantörer, system för offentligt stöd och så 
vidare. Inom sådana sektorer där det inte finns några sådana forum bör kommissionen och 
medlemsstaterna träda till och erbjuda liknande tjänster. 

För att den gröna ekonomins stora potential ska komma till full nytta måste man ha den rätta 
ramen för forskning, utveckling och innovation. Visserligen kan de olika systemen för 
offentligt stöd i viss utsträckning stimulera till forskning, utveckling och innovation, men den 
viktigaste möjlighetsskapande faktorn är en öppen, stabil och innovationsvänlig lagstiftnings-
och investeringsram. Detta innebär att man måste se till att tiden fram till marknadsföringen 
blir kort, att inga vinnare utses på förhand utan att marknadskrafterna får fylla sin funktion 
och att inga potentiellt innovativa teknikformer eller produkter blir uteslutna redan från 
början. 

Detta kommer också fram under den rubrik i betänkandet där det talas om lagstiftningen, som 
är ett annat stort hinder för tillväxt i allmänhet och grön tillväxt i synnerhet. Både vid 
samrådet med aktörerna och vid utfrågningen i Europaparlamentets ITRE-utskott om stöd till 
innovativa nystartade företag och små och medelstora företag framfördes ett flertal 
synpunkter om att man på företagarhåll alltför ofta är överbelastad av stränga regler, 
rapporteringsskyldigheter eller ansökningsförfaranden. Närmare bestämt handlar det om att 
överflödig lagstiftning och olika tolkningar bland olika tillsynsmyndigheter både ökar bördan 
och hindrar den inre marknadens funktion. Kommissionens beslut om att dra tillbaka vissa 
lagstiftningsdelar som anses alltför betungande är välkommet. Av beslutet framgår att 
kommissionen och medlemsstaterna, när de utarbetar ny lagstiftning, först och främst bör 
tänka igenom vilket problem eller vilket marknadsmisslyckande de försöker lösa.

I fråga om stödsystemen uppmanar föredraganden kommissionen att ta fram riktlinjer för att 
sammanjämka de olika nationella systemen för att vi ska få en mera enhetlig uppsättning 
åtgärder. En av huvudpunkterna som statsmakterna bör inrikta sig på för att 
miljöanpassningen av vår ekonomi ska kunna fortsätta, samtidigt som man har koll på 
budgeten, är att söka efter mogen och kostnadseffektiv teknik. Vad statsmakterna inte bör 
göra är att forcera en insats på bred front av dyrbara nya innovationer. I det fallet kan 
statsmakterna med större fördel välja att spela en möjliggörande roll, där de stöder småskaliga 
demonstrationsprojekt som bidrar till en vidareutveckling av den ifrågavarande tekniken. 

I förslaget till betänkande påpekas avslutningsvis en rad andra viktiga utmaningar, såsom 
potentialen hos kvinnligt entreprenörskap, medvetenhet på konsumenthåll och åtgärder till 
stöd för entreprenörskap överlag. 

Det finns uppenbarligen en stor potential för grön tillväxt men denna potential kan inte 
utnyttjas till fullo om inte vissa grundläggande villkor uppfylls. Bland dessa villkor märks att 
man måste skapa en mera entreprenörskapsinriktad inställning, ta fram öppna och 
innovationsvänliga bestämmelser, ordna med flera olika möjligheter att få finansiering eller 
åstadkomma flera möjligheter till kunskapsdelning.


