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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en ny strategi för europeiska små och medelstora företag
(2020/2131(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 3.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), som 
avser den inre marknaden, hållbar utveckling och social marknadsekonomi,

– med beaktande av kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 
om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 
16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner 
(direktivet om sena betalningar)2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/2013 av den 
11 december 2013 om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små 
och medelstora företag (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1639/2006/EG3,

– med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2012 om små och medelstora 
företag: konkurrenskraft och affärsmöjligheter4,

– med beaktande av sin resolution av den 8 september 2015 om familjeföretag i Europa5,

– med beaktande av sin resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot 
covid-19-pandemin och dess konsekvenser6,

– med beaktande av sin resolution av den 15 maj 2020 om den nya fleråriga budgetramen, 
egna medel och återhämtningsplanen7,

– med beaktande av sin resolution av den 23 juli 2020 om slutsatserna från Europeiska 
rådets extra möte den 17–21 juli 20208,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 februari 2011 Översyn av 
småföretagsakten för Europa (COM(2011)0078) och parlamentets resolution av den 
12 maj 2011 om samma ämne9,

1 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.
2 EUT L 48, 23.2.2011, s. 1.
3 EUT L 347, 20.12.2013, s. 33.
4 EUT C 68E, 7.3.2014, s. 40.
5 EUT C 316, 22.9.2017, s. 57.
6 Antagna texter, P9_TA(2020)0054.
7 Antagna texter, P9_TA(2020)0124.
8 Antagna texter, P9_TA(2020)0206.
9 EUT C 377 E, 7.12.2012, s. 102.
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– med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 december 2011 En åtgärdsplan 
för att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering 
(COM(2011)0870),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 mars 2013 Smart lagstiftning – 
tillgodose de små och medelstora företagens behov (COM(2013)0122),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 november 2016 Europas 
nästa ledare – initiativet för uppstartsföretag och expanderande företag 
(COM(2016)0733),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 december 2019 Den 
europeiska gröna given (COM(2019)0640),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 februari 2020 Att forma EU:s 
digitala framtid (COM(2020)0067),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 mars 2020 En SMF-strategi 
för ett hållbart och digitalt EU (COM(2020)0103),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 mars 2020 En ny 
industristrategi för EU (COM(2020)0102),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2020 En ny 
handlingsplan för den cirkulära ekonomin. För ett renare och mer konkurrenskraftigt 
Europa (COM(2020)0098),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 maj 2020 EU vid ett vägskäl – 
bygga upp och bygga nytt för nästa generation (COM(2020)0456),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 maj 2020 Kommissionens 
justerade arbetsprogram för 2020 (COM(2020)0440),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 1 juli 2020 Den europeiska 
kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft 
(COM(2020)0274),

– med beaktande av kommissionens årsrapport om europeiska små och medelstora företag 
2018/2019 från november 2019,

– med beaktande av kommissionens ekonomiska vårprognos 2020,

– med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport 02/2020 av den 22 januari 2020 
SMF-instrumentet i praktiken: ett ändamålsenligt och innovativt program som står inför 
utmaningar,

– med beaktande av resultaten i indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle 2020, 
som offentliggjordes den 11 juni 2020,

– med beaktande av Världsbankens rapport Global Economic Prospects (Globala 
ekonomiska prognoser) från juni 2020,
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– med beaktande av OECD:s rapport av den 10 december 2019 The Missing 
Entrepreneurs 2019 (Entreprenörerna som saknas 2019),

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor, utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd, utskottet för transport och turism, utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling och utskottet för kultur och utbildning,

– med beaktande av skrivelsen från utskottet för rättsliga frågor,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A9-0237/2020), och av följande skäl:

A. Kommissionens meddelande En SMF-strategi för ett hållbart och digitalt EU 
offentliggjordes den 10 mars 2020, och den 11 mars utfärdade WHO pandemivarningen 
om covid-1910, vilket fick betydande konsekvenser för den ekonomiska, sociala och 
politiska miljö där små och medelstora företag är verksamma och innebar att strategin 
behövde omarbetas på grund av att många ekonomiska, sociala och politiska 
förutsättningar förändrades. Den strategi som kommissionen lade fram i mars innehåller 
fortfarande förslag på lösningar på de strukturella ekonomiska, sociala och 
miljömässiga utmaningar som små och medelstora företag stod inför före covid-19-
krisen och framtida utmaningar i samband med den digitala och gröna omställningen. 
Kommissionen bör lägga fram en uppdaterad version av sitt meddelande om en SMF-
strategi som återspeglar de frågor som lyfts fram i denna resolution. Den europeiska 
konkurrenskraften släpar efter andra utvecklade ekonomier, vilket hotar Europas 
förmåga att skapa välstånd och välfärd.

B. De 24 miljoner små och medelstora företag som finns i EU-27 utgör ryggraden i 
ekonomin och stod innan pandemin för mer än hälften av EU:s BNP och sysselsatte 
omkring 100 miljoner arbetstagare. Av företagen i EU:s icke-finansiella affärssektor är 
98,9 procent små företag med färre än 49 anställda.11 På både nationell nivå och EU-
nivå är mikroföretag och små och medelstora företag mycket komplexa och heterogena 
med tanke på sin storlek och de många olika verksamhetsområden de omfattar. Små och 
medelstora företag är avgörande för europeiska industriella värdekedjors utveckling och 
motståndskraft och bidrar avsevärt till lokala, regionala och nationella ekonomier.

C. Små och medelstora företag bör stå i centrum för den europeiska gröna given och den 
digitala strategin och stödjas på lämpligt sätt genom skräddarsydda 
finansieringsinstrument och en småföretagarvänlig lagstiftningsmiljö så att de kan spela 
en viktig roll i den europeiska ekonomins tillväxt och i unionens bredare strategiska 
mål, inbegripet miljömålen för 2050. I sin resolution om en samordnad EU-insats mot 
covid-19-pandemin och dess konsekvenser betonade parlamentet att den europeiska 
gröna given och den digitala omvandlingen skulle underlätta återhämtningen och 
återuppbyggnaden efter covid-19-pandemin. Små och medelstora företag måste aktivt 
involveras och stödjas i EU:s digitala strategi och den europeiska gröna given så att man 
stärker deras konkurrenskraft och låser upp deras potential för digitalisering, spridning 

10 WHO:s generaldirektörs inledningsanförande vid pressbriefingen om covid-19 den 11 mars 2020.
11 https://ec.europa.eu/growth/smes_sv. 

https://ec.europa.eu/growth/smes_sv
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av innovativa lösningar och hantering av akuta miljö- och samhällsproblem. De små och 
medelstora företagens bidrag kommer att vara avgörande för att dessa strategier ska 
lyckas.

D. Den ekonomiska kris och den bistra ekonomiska framtidsprognos som utlöstes av 
pandemin har gjort att ett otal små och medelstora företag har hamnat på gränsen till 
insolvens. Endast 40 procent av alla företag mottog betalning i tid under 2018. Den 
likviditetskris som har drabbat många små och medelstora företag kommer inte enbart 
att ha en negativ inverkan på deras dagliga verksamhet utan även på deras framtida 
möjligheter till tillväxt, vilket gör att de inte korrekt kan planera långsiktiga 
investeringar.

E. De nödinköp av tillgångar som gjorts av Europeiska centralbanken (ECB) som reaktion 
på den ekonomiska kris som orsakats av pandemin hjälper huvudsakligen större företag, 
eftersom de är mer beroende av den kommersiella skuldmarknaden, men förbättrar inte 
de finansiella villkoren för små och medelstora företag. EU och medlemsstaterna bör 
agera djärvt och snabbt för att minimera de ekonomiska, sociala och strategiska risker 
som är kopplade till dessa företags försvinnande. Europaparlamentet konstaterar att 
bankernas utlåning traditionellt sett är den viktigaste externa finansieringskällan för små 
och medelstora företag i unionen och står för över tre fjärdedelar av dessa företags 
finansiering, vilket gör små och medelstora företag särskilt sårbara för en åtstramning 
av bankernas utlåning. Små och medelstora företag har inte de verktyg som krävs för att 
hantera en utdragen kris, och nationella åtgärder bör inte inverka negativt på EU:s inre 
marknad.

F. Effekten av kapitalbristen till följd av covid-19-krisen kommer att vara ojämnt fördelad 
mellan sektorer, företagstyper och medlemsstater och därmed leda till skillnader på den 
inre marknaden. Det är viktigt att upprätthålla lika villkor för att minimera 
snedvridningen av konkurrensen på den inre marknaden, samtidigt som skillnaderna i 
tillväxt mellan medlemsstaterna är en av orsakerna till den ojämna ekonomiska 
utvecklingen i EU. Små och medelstora företag drabbas ännu hårdare av överväldigande 
och ofta oreglerad global konkurrens.

G. I OECD:s ekonomiska prognos utesluts det inte att förlusten av inkomst – i händelse av 
ytterligare en allvarlig våg av covid-19 – i slutet av 2021 skulle kunna överstiga 
förlusten vid alla tidigare lågkonjunkturer under de senaste 100 åren12. Statligt stöd till 
följd av covid-19-utbrottet bör inte leda till snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden mellan små och medelstora företag från olika länder. Pandemin har visat att 
den digitala omställningen är av yttersta vikt och har belyst behovet av att digitalisera 
ekonomin för att säkerställa bättre motståndskraft i framtiden, samtidigt som 
miljöutmaningar kvarstår och måste hanteras. EU står inför hård konkurrens från 
globala aktörer. Innovation är ett effektivt sätt för små och medelstora företag att bygga 
långsiktig och hållbar tillväxt.

H. Antagandet av miljövänligt hållbara rutiner och innovationer och hållbar teknik 
förväntas skapa nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter för små och medelstora 
företag samtidigt som deras konkurrenskraft ökar och deras utgifter minskar, förutsatt 
att rätt administrativa, regelmässiga och tekniska förutsättningar föreligger. Många små 

12 OECD Economic Outlook, volym 2020, nr I.
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och medelstora företag vill förbättra sin miljöprestanda, resurs- och energieffektivitet, 
användning av digital teknik och spridning av innovativa lösningar, vilka alla kommer 
att vara avgörande för att stödja deras långsiktiga hållbara tillväxt och konkurrenskraft 
och göra det möjligt för dem att spela en nyckelroll när det gäller att direkt leverera 
miljöinnovationer. Bättre tillgång till finansiering och tekniskt stöd bör därför 
tillhandahållas.

I. Enligt kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle 202013 saknar 
många små och medelstora företag fortfarande fullständig tillgång till digitalisering och 
släpar efter stora företag när det gäller både digitala färdigheter och digitaliseringen av 
deras verksamhet, vilket delvis beror på illojal konkurrens från multinationella företag. 
Samma regler bör gälla både på den digitala och icke-digitala inre marknaden, så att 
man säkerställer lika villkor och samtidigt undviker negativ inverkan på 
arbetstagarrättigheterna och de sociala rättigheterna. Användningen av data kan leda till 
en konkurrensfördel och göra det möjligt för små och medelstora företag att dra nytta av 
den digitala omställningen, samtidigt som fokus på digital kompetens och digitala 
färdigheter bör gå hand i hand med ökade EU-investeringar i digital infrastruktur samt 
med förbättrad dataåtkomst för små och medelstora företag och rättvisa kommersiella 
och rättsliga ramar för alla marknadsstrukturer, dvs. förbindelser mellan företag, mellan 
företag och konsument och mellan företag och myndigheter.

J. En av de största utmaningarna när det gäller att nå digitaliseringens fulla potential är att 
hitta kvalificerad arbetskraft. Kommissionen, medlemsstaterna och de lokala 
myndigheterna bör vidta åtgärder för att förbättra företagsklimatet så att man 
säkerställer de små och medelstora företagens konkurrenskraft och unionens hållbara 
och långsiktiga ekonomiska tillväxt. Unionens strategi för små och medelstora företag 
är en möjlighet att främja företagarkulturen i underrepresenterade grupper och göra det 
möjligt för dem att till fullo utnyttja möjligheterna med den digitala och gröna 
omställningen.

K. Genom att stärka företagarkulturen kan man göra det möjligt för små och medelstora 
företag att fullt ut bidra till och dra nytta av den dubbla omställningen och skapa fler 
arbetstillfällen, och därmed öka de små och medelstora företagens inverkan på 
arbetsmarknaden. Kvinnor utgör 52 procent av Europas totala befolkning, men endast 
34,4 procent av egenföretagarna och 30 procent av de företagare som driver nystartade 
företag i EU14. Kvinnors kreativitet och potential som företagare utnyttjas fortfarande 
inte fullt ut och bör utvecklas ytterligare.

L. Regelbördan bör minskas, såsom de ekonomiska kostnaderna och ”krångelkostnaderna” 
för efterlevnad av överreglering och alltför komplicerade administrativa förfaranden, 
inbegripet utmaningarna i samband med patenttvister, till exempel på området för 
immateriella rättigheter, men också när det gäller finansieringsmöjligheter. Innovation 
hänger inte samman med reglering, utan drivs av samarbeten där företag interagerar för 
att utbyta kunskap och information och kombinera idéer och dela finansiering med 
partner som led i större innovationssystem. Bidrag når i regel mer sannolikt än 

13 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2020
14 Rapport utarbetad för Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken av Innovation Finance 
Advisory, Funding women entrepreneurs - How to empower growth (Finansiering till kvinnliga företagare – hur 
man ger möjlighet till tillväxt), juni 2020.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2020
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skattelättnader fram till små och medelstora företag eller till verksamheter där små och 
medelstora företag mer sannolikt deltar.

M. EU:s definition av små och medelstora företag nämns i fler än 100 EU-rättsakter som 
omfattar en mängd olika politikområden. Kommissionen kommer att närmare undersöka 
den befintliga definitionen och rapportera om specifika frågor som lyftes fram i det 
senaste offentliga samrådet, såsom komplexa ägarstrukturer eller möjliga 
inlåsningseffekter. Kommissionen måste fortfarande följa domen från Europeiska 
unionens domstol av den 15 september 2016 som begärde ett förtydligande av 
kriterierna för ”självständighet” och ”oberoende”.

N. Mikroföretag utgör en betydande andel av de europeiska små och medelstora företagen 
och det är ofta svårt för dem att få tillgång till finansiering eller få kännedom om de 
möjligheter som finns tillgängliga på EU-nivå och nationell nivå. Den här 
företagskategorin har även drabbats hårt av covid-19-krisen och förtjänar att ta emot 
mer hjälp och att främjas ytterligare, utan att det påverkar den befintliga definitionen av 
små och medelstora företag.

O. Medelstora börsnoterade företag bidrar avsevärt till sysselsättningen och tillväxten, 
särskilt i vissa medlemsstater. Kommissionen bör, som en del av Refit-initiativet, 
bedöma behovet av en separat definition av medelstora börsnoterade företag för att 
möjliggöra riktade åtgärder, samtidigt som man ser till att detta inte utvidgar den 
befintliga definitionen av små och medelstora företag eller på något sätt äventyrar stödet 
till små och medelstora företag.

Strukturella utmaningar före covid-19-krisen

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens strategi för små och medelstora företag 
och delar dess åsikt att de små och medelstora företagen är väsentliga för den 
europeiska ekonomin. Parlamentet framhåller behovet av att uppdatera strategin för små 
och medelstora företag mot bakgrund av covid-19-krisen, samtidigt som man behåller 
fokus på att främja omställningen till ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
motståndskraftigt samhälle och en konkurrenskraftig ekonomi, och begär därför att 
strategin för små och medelstora företag ska vara förenlig med industristrategin, 
EU-strategin för data15 och den europeiska gröna given, så att alla små och medelstora 
företag aktivt involveras och stöds i den dubbla omställningen i syfte att uppnå bättre 
konkurrenskraft, långsiktig tillväxt och ökad motståndskraft.

2. Europaparlamentet efterlyser dessutom åtgärder för att förbättra förutsättningarna för 
nyföretagande och stärka företagarandan, inbegripet genom att minska den 
administrativa bördan för små och medelstora företag. Parlamentet efterlyser i detta 
avseende antagandet av en handlingsplan för små och medelstora företag med tydliga 
mål, delmål och tidsramar som åtföljs av regelbunden övervakning samt regelbundna 
rapporter och utvärderingar. Parlamentet betonar i detta sammanhang att man måste 
förstärka företagarandan i unionen och skapa förutsättningar som gör det möjligt för nya 
företag och befintliga små och medelstora företag att frodas och skapa innovationer, och 
därmed bidra till unionens ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet och 
ekonomiska konkurrenskraft.

15 Kommissionens meddelande av den 19 februari 2020 En EU-strategi för data (COM(2020)0066).
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3. Europaparlamentet erkänner att alltför stora administrativa bördor och regelbördor 
hindrar små och medelstora företags möjligheter att frodas, eftersom de saknar de 
nödvändiga resurserna för att uppfylla komplicerade byråkratiska krav.

4. Europaparlamentet välkomnar därför kommissionens åtagande att införa principen ”en 
in och en ut”, men påminner om att detta enbart upprätthåller status quo i lagstiftningen, 
vilket inte är en tillräckligt långtgående ambition, och betonar att medlemsstaterna som 
ett första steg mot att hejda flödet av ny lagstiftning måste undvika överreglering. 
Parlamentet påminner om att den offentliga förvaltningen, både på europeisk och på 
nationell nivå, spelar en viktig roll när det gäller att göra det lättare att göra affärer och 
till exempel främja investeringar som syftar till att stärka den ekonomiska 
konkurrenskraften samtidigt som de högsta möjliga standarderna för transparens, 
arbetstagares hälsa, rättigheter och säkerhet och miljöskydd upprätthålls.

5. Europaparlamentet uppmanar därför medlemsstaterna och kommissionen att erkänna 
behovet av bättre reglering och förenkling och att anta en färdplan med konkreta och 
bindande mål och indikatorer, vilket är en viktig förutsättning för att vår ekonomi ska 
kunna återhämta sig och skapa innovationer samt för att skydda konkurrenskraften hos 
företag i EU. Parlamentet konstaterar att flera medlemsstater har fastställt kvantitativa 
mål om att minska den administrativa bördan med upp till 30 procent16 och uppmanar 
kommissionen att fastställa ambitiösa och bindande kvantitativa och kvalitativa mål på 
EU-nivå för att minska den administrativa bördan, så snart som möjligt efter en 
konsekvensbedömning och under alla omständigheter senast i juni 2021, innan 
kommissionens meddelande.

6. Europaparlamentet konstaterar att denna färdplan bör identifiera de områden där den 
administrativa bördan och regelbördan för små och medelstora företag bör minskas 
avsevärt för att minska efterlevnadskostnaderna, inbegripet byråkrati, och hjälpa 
medlemsstaterna att uppnå en snabb minskning av antalet regler samtidigt som 
arbetstagarrättigheterna, de sociala normerna och hälsonormerna samt miljöskyddet 
upprätthålls. Parlamentet understryker att det också är viktigt att utvärdera sådana 
åtgärder i efterhand med beaktande av små och medelstora företags perspektiv och utan 
att underminera arbetstagarrättigheterna för att man ska kunna övervaka hur effektiv 
minskningen av byråkratin är.

7. Europaparlamentet efterlyser en förbättrad anpassning av regelverken som åtföljs av 
smart digitalisering, ökad användarvänlighet, förenklade förfaranden och säkrare 
dataförfaranden som skyddar integriteten. Parlamentet kräver i detta avseende ökat och 
mer riktat tekniskt och administrativt stöd på nationell nivå och EU-nivå, utbyte av 
bästa praxis och utbildningsmöjligheter för små och medelstora företag. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att förvalta en verklig gemensam digital kontaktpunkt för alla 
frågor om EU-finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag och säkerställa 
att EU:s stödsystem, inbegripet de som gäller efterdyningarna av covid-19, innehåller en 
betydande del om små och medelstora företag.

8. Europaparlamentet välkomnar de framgångar från tillämpningen av principerna för 
bättre lagstiftning som hittills har uppnåtts. Parlamentet konstaterar att ytterligare 

16 Rapport till det tyska ekonomi- och energiministeriet som lades fram av Centre for European Policy Studies, 
Feasibility Study: Introducing ‘one-in-one-out’ in the European Commission (Genomförbarhetsstudie: Principen 
”en in och en ut” i Europeiska kommissionen), 5 december 2019.
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framsteg måste göras, särskilt när det gäller förenkling och standardisering av formulär 
och förfaranden, med en konsekvent tillämpning av engångsprincipen och principen 
”digitalt som standard” på både EU- och medlemsstatsnivå och en generell minskning 
av den administrativa bördan.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant analysera de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna av covid-19-krisen för små och medelstora företag och ta 
hänsyn till de små och medelstora företagens problem till följd av covid-19-krisen när 
den genomför konsekvensbedömningar inför ett lagstiftningsförslag.

10. Europaparlamentet efterlyser därför ett bindande test som kan bedöma kostnaderna och 
fördelarna med lagstiftningsförslag för små och medelstora företag, inbegripet 
förslagens ekonomiska konsekvenser och deras inverkan på anställda i små och 
medelstora företag. Parlamentet förväntar sig att resultaten av testet för små och 
medelstora företag beaktas till fullo i alla lagstiftningsförslag och tydligt visar hur 
förenkling skulle kunna uppnås och, när så är möjligt, formulerar ytterligare 
rekommendationer för hur man kan undvika onödiga administrativa bördor eller 
regelbördor för små och medelstora företag. Parlamentet påminner om att tyngdpunkten 
under EU:s lagstiftningsprocess bör ligga på konsekvensbedömningarnas kvalitet, 
snarare än på hur snabbt initiativen slutförs. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
samla in och främja bästa praxis och utarbeta riktlinjer för ett systematiskt 
genomförande av tester för små och medelstora företag även på nationell nivå.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att nämnden för 
lagstiftningskontroll är effektiv och fungerar väl genom att se till att den har ett flertal 
externa experter och stöd från det gemensamma forskningscentrumet. Parlamentet 
upprepar att oberoendet, transparensen och objektiviteten hos nämnden för 
lagstiftningskontroll och dess arbete måste säkerställas och att nämndens ledamöter inte 
bör omfattas av någon politisk kontroll, intressekonflikt eller partiskhet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att garantera en balanserad representation av stora och små 
företag i alla relevanta organ och kommittéer som är knutna till EU:s beslutsfattande, 
inbegripet nämnden för lagstiftningskontroll. Parlamentet anser att det nuvarande kravet 
att endast ha en företrädare för små och medelstora företag i nämnden för 
lagstiftningskontroll som ska företräda alla små och medelstora företag i alla sektorer 
inte är tillräckligt, med tanke på den stora variationen bland små och medelstora företag 
i Europa.

12. Europaparlamentet begär att man återupplivar genomförandet av småföretagsakten. 
Parlamentet understryker att principen att ”tänka småskaligt först” måste tillämpas 
konsekvent och att principen om att vara ”stor i stora frågor och liten i små frågor” 
måste stärkas för att säkerställa ett ordentligt fokus på små och medelstora företag i EU-
lagstiftning och nationell lagstiftning och som grund för ett nytt interinstitutionellt 
åtagande att minska den administrativa bördan.

13. Europaparlamentet noterar kommissionens plan att utse en särskild EU-företrädare för 
små och medelstora företag för att synliggöra de små och medelstora företagens 
problem och uppmanar dessutom kommissionen att placera företrädaren för små och 
medelstora företag i en central enhet under kommissionens ordförande för att 
möjliggöra tillsyn över frågor som rör små och medelstora företag i alla 
generaldirektorat. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla det befintliga 
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förfarandet för resultatgranskning av små och medelstora företag och att delta i en årlig 
debatt om tillståndet i unionen för små och medelstora företag som ska anordnas i 
samband med ett av parlamentets plenarsammanträden. Parlamentet understryker 
möjligheten att förstärka samarbetet mellan nätverket av företrädare för små och 
medelstora företag och nationella och lokala organisationer som företräder små och 
medelstora företag.

14. Europaparlamentet anser att EU:s mål på området för hållbarhet och digitalisering bör 
matchas till fullo av finansiella och andra medel som gör det möjligt för 
medlemsstaterna att främja de små och medelstora företagens omställning inom båda 
områdena, vilket är särskilt viktigt i de mindre utvecklade regionerna. Parlamentet 
betonar att sådana mål inte får vara motstridiga, utan att de måste vara ömsesidigt 
förstärkande och åtföljas av åtgärder för att skydda sysselsättningen med rättigheter och 
förbättrade arbetsvillkor.

15. Europaparlamentet beklagar att små och medelstora företag har upplevt större 
svårigheter än större företag när det gäller att få tillgång till finansiering, vilket bland 
annat beror på olika monetära åtgärder och på regelverket. Parlamentet föreslår i detta 
avseende att åtgärder vidtas för att stärka tillgången till krediter för små och medelstora 
företag, inbegripet mikroföretag och nystartade företag. Parlamentet påminner om att 
små och medelstora företag ofta inte har tillräckliga ekonomiska och mänskliga resurser 
för att konkurrera på lika villkor med andra intressenter, särskilt multinationella företag, 
i förfarandet för att få tillgång till finansiella instrument.

16. Europaparlamentet är bekymrat över de flesta små och medelstora företags svårigheter 
att få tillgång till EIB-finansiering, särskilt de med begränsat kapital, och begär att 
villkoren för tillgång ska ta hänsyn till behovet av ett större deltagande från små och 
medelstora företag. Parlamentet beklagar att många små och medelstora företag, 
inbegripet mikroföretag och nystartade företag, inte kan få tillgång till EU-medel för att 
de inte är medvetna om vad som finns tillgängligt, men även på grund av att de 
relevanta förfarandena och urvalskriterierna är långsamma och alltför komplexa. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att avlägsna sådana hinder genom att förenkla 
förfarandena, säkerställa tillgång till information på nätet och ytterligare stödja 
incitament som är skräddarsydda för små och medelstora företag och mikroföretag.

17. Europaparlamentet påminner i detta avseende medlemsstaterna och kommissionen om 
att det finns ett akut behov av att återställa de små och medelstora företagens likviditet 
för att säkerställa att de kan bedriva sin grundläggande verksamhet, och varnar för att de 
små och medelstora företagens och särskilt mikroföretagens överlevnad efter covid-19 
kommer att vara beroende av snabbt beslutsfattande, tillräckligt ekonomiskt stöd och 
snabb tillgång till likviditet, med tanke på deras strukturella svagheter jämfört med 
större företag. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att på bästa sätt 
använda de kommande EU-instrumenten inom ramen för nästa fleråriga budgetram i 
enlighet med lokalsamhällenas särskilda behov och med beaktande, när så är möjligt, av 
befintliga sektorsspecifika och nationella särdrag. Parlamentet påminner om att de bland 
annat förväntas leda investeringar till små och medelstora företag.
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19. Europaparlamentet beklagar att återhämtningsplanen ägnade liten uppmärksamhet åt 
små och medelstora företag och efterlyser åtgärder för att säkerställa enkel tillgång för 
små och medelstora företag.

20. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att bättre anpassa EU-
finansieringen för att locka till större deltagande från icke-digitala, högteknologiska och 
innovativa små och medelstora företag och begär dessutom att utformningen av nya EU-
instrument ska ta hänsyn till huruvida finansieringen rimligen kan användas av små och 
medelstora företag och huruvida den är anpassad till deras behov och ska säkerställa att 
små och medelstora företag gynnas lika mycket som alla andra partner i värdekedjan, 
till förmån för Europas globala konkurrenskraft. Parlamentet påminner om att det för att 
hjälpa nystartade företag att frodas är avgörande att säkerställa tillgången till tålmodigt 
kapital som syftar till att erhålla de särskilda vinsterna från långsiktiga investeringar och 
vars leverantörer kan bibehålla sina investeringar även vid ogynnsamma kortsiktiga 
förhållanden.

21. Europaparlamentet betonar att EU:s organ måste kommunicera proaktivt med nätverk 
och organisationer för små och medelstora företag på lokal, regional och nationell nivå 
för att ge dem information och vägledning i rätt tid så att de kan dra fördel av 
tillgängliga och planerade EU-finansieringsmöjligheter. Parlamentet påminner 
kommissionen om att utnyttja alla tillgängliga kommunikationsmedel samt tävlingar för 
studenter och unga företagare.

22. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att garantera icke-
diskriminerande tillgång till bankernas utlåning för små och medelstora företag, särskilt 
sådana vars affärsmodeller fokuserar på immateriella tillgångar. Parlamentet påminner 
om att tillgång till finansiering är en nyckelfaktor för tillväxt, hållbar omvandling och 
innovation och efterlyser ytterligare stöd till innovativa affärsmodeller. Parlamentet 
beklagar djupt skillnaderna i kreditvillkoren för små och medelstora företag i olika EU-
länder och uppmanar medlemsstaterna att samarbeta med den finansiella sektorn och 
banksektorn när det gäller deras skyldighet att säkerställa fullständig och rättvis tillgång 
till banklån för små och medelstora företag.

23. Europaparlamentet betonar att endast finansiering genom kapitalmarknader inte 
kommer att vara tillräckligt för att tillhandahålla lämpliga lösningar för små och 
medelstora företag och anser att finanstjänstesektorn måste vara stabil och erbjuda små 
och medelstora företag, mikroföretag och egenföretagare ett brett utbud av 
skräddarsydda finansieringsalternativ på ett kostnadseffektivt sätt. Parlamentet betonar i 
detta avseende vikten av traditionella bankmodeller, däribland små regionala banker och 
sparkooperativ. Parlamentet uppmanar EIB att föra ett närmare samarbete med sina 
finansförmedlare i medlemsstaterna för att sprida relevant information till små och 
medelstora företag i syfte att förbättra deras tillgång till finansiering.

Nya utmaningar till följd av covid-19-pandemin

24. Europaparlamentet påminner om att små och medelstora företag snabbt måste få likvida 
medel, samtidigt som man även förstärker åtgärderna för rekapitalisering av små och 
medelstora företag. Parlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna och 
kommissionen att ta itu med problemet med sena betalningar, som fortsätter att skapa 
betydande likviditetsproblem för små och medelstora företag, och uppmanar 
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eftertryckligen de medlemsstater som fortfarande inte har gjort det att genomföra 
direktivet om sena betalningar, särskilt när det gäller offentliga förvaltningar och 
förbindelser mellan företag.

25. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att stärka övervakningen 
och genomförandet av direktivet om sena betalningar och bedöma behovet av att se över 
det, för att säkerställa att snabba betalningar är normen på hela den inre marknaden både 
för transaktioner mellan företag, särskilt från större till mindre företag, och för 
transaktioner från myndigheter till företag. Parlamentet uppmanar myndigheterna på 
europeisk, regional och lokal nivå att föregå med gott exempel genom att alltid betala 
små och medelstora företag i tid och uppmuntrar i detta sammanhang till en aktiv 
användning av överträdelseförfaranden i fall där direktivet inte tillämpas korrekt.

26. Europaparlamentet inser behovet av en tillfällig lättnad av reglerna för statligt stöd och 
ett erkännande av att de har lett till ett ojämnt genomförande av åtgärder i hela unionen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta snabba åtgärder för att 
säkerställa konkurrens på lika villkor bland medlemsstaterna.

27. Europaparlamentet konstaterar att alla framtida utvärderingar och översyner av reglerna 
för statligt stöd bör ta vederbörlig hänsyn till de särdrag och geografiska nackdelar som 
påverkar de små och medelstora företag som är belägna i de mest perifera territorierna, 
inbegripet öar, de yttersta randområdena och bergsområden, eller i andra områden, även 
icke-perifera områden, som drabbats av aldrig tidigare skådade naturkatastrofer.

28. Europaparlamentet är djupt oroat över att sektorer såsom turistnäringen, hotell- och 
restaurangbranschen, kultursektorn, den kreativa sektorn, transportsektorn, mässor och 
evenemang, som till stor del består av små och medelstora företag, har drabbats hårdast 
av covid-19-krisen. Parlamentet understryker vikten av kontinuerliga, snabba åtgärder 
som syftar till att återställa och bevara förtroendet bland resenärer och operatörer. 
Parlamentet understryker behovet av att befria dessa sektorer från administrativa bördor 
och kostnadsintensiv reglering, fastställa hur man ska gå vidare med sektorns 
återhämtning och säkerställa att arbetstagarrättigheterna skyddas i de berörda 
sektorerna. Parlamentet påminner om vikten av att förbättra tillgången till digital teknik 
och stödprogram för små och medelstora företag i kulturella och kreativa näringar, 
eftersom covid-19-krisen har visat på deras avgörande roll för vår ekonomi och vårt 
sociala liv.

29. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att erkänna överlevnaden 
för de små och medelstora företagen och nystartade företagen som en politisk 
topprioritering genom att lägga fram konkreta åtgärder för att stödja ekonomiskt 
bärkraftiga små och medelstora företag och nystartade företag som riskerar insolvens, 
särskilt mot bakgrund av att instrumentet för solvensstöd enligt rådets förslag ska 
upphävas. Parlamentet noterar initiativet för stöd för att minska risken för arbetslöshet i 
en krissituation (SURE-initiativet), vars syfte är att täcka kostnaden för nationella 
system för korttidsarbete. Parlamentet uppmanar kommissionen att aktivt stödja 
medlemsstaternas införlivande av rekonstruktions- och insolvensdirektivet17 för att 

17 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1023 av den 20 juni 2019 om ramverk för förebyggande 
rekonstruktion, om skuldavskrivning och näringsförbud och om åtgärder för att göra förfaranden rörande 
rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning effektivare samt om ändring av direktiv (EU) 2017/1132, 
EUT L 172, 26.6.2019, s. 18.
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säkerställa en verklig andra chans för små och medelstora företag i svårigheter.

30. Europaparlamentet konstaterar att covid-19-krisen har drivit de små och medelstora 
företagen mot innovativ teknik, nya former av arbetsorganisation och digitala 
affärsmodeller såsom e-handel, delningsekonomi och distansarbete. Parlamentet 
påpekar att många små och medelstora företag har haft det svårt att anpassa sig till de 
nya omständigheterna och uppmanar i detta avseende kommissionen att säkerställa att 
investeringar i forskning och innovation (FoI) riktas in på deltagande från små och 
medelstora företag, samtidigt som man hittar en balans mellan upprätthållandet av 
immateriella rättigheter och främjandet av innovation. Parlamentet kräver dessutom att 
arbetstagarrättigheterna respekteras genom hela denna process.

31. Europaparlamentet påminner om att innovation hos små och medelstora företag är en 
viktig drivkraft för produktivitet och hållbar tillväxt, eftersom den kan bidra till att lösa 
globala och samhälleliga utmaningar och ge bättre arbetsvillkor. Parlamentet påminner 
om att den tekniska utvecklingen och digitaliseringen ökar möjligheterna för små och 
medelstora företag att förnya sig och växa, vilket accelererar kompetensspridningen och 
uppkomsten av nya affärsmodeller och ökar deras förmåga att utöka sin verksamhet 
snabbare.

32. Europaparlamentet betonar att investeringar i innovation bör prioritera ekosystem som 
inkluderar små och medelstora företag och som gör det lättare att gemensamt skapa 
spjutspetsteknologi, få den att mogna och överföra den till industrin samt sprida ny 
teknik. Parlamentet understryker därför vikten av riktad offentlig politik för att stödja 
horisontella behov i samband med den digitala omvandlingen i mikroföretag och små 
och medelstora företag, såsom en förenkling av rapporteringsskyldigheterna, och 
uppmanar medlemsstaterna att ta fram pilotinitiativ för att påskynda de små och 
medelstora företagens användning av e-handelslösningar, till exempel genom utbildning 
och rådgivning, tekniskt stöd, bästa praxis eller integrering av kunskapstriangeln 
(utbildning, forskning och innovation), och med deltagande från alla relevanta 
intressenter och lokala myndigheter.

33. Europaparlamentet välkomnar små och medelstora företags deltagande i Europeiska 
rymdprogrammet, bland annat i utvecklingen av många tjänster och tillämpningar i 
senare led. Parlamentet uppmärksammar de små och medelstora företagens viktiga roll i 
försvarslogistikkedjorna i Europa.

34. Europaparlamentet välkomnar kommissionens löfte om att öppna snabbutbildningar 
genom digitala intensivkurser för att anställda vid mikroföretag och små och medelstora 
företag ska få kompetens på områden såsom AI, cybersäkerhet och teknik för 
distribuerade liggare. Parlamentet framhåller att digitala intensivkurser för små och 
medelstora företag inom ramen för programmet för ett digitalt Europa ska föregås av 
subventionerade program som gör det möjligt för ägare av små och medelstora företag 
att identifiera sina digitala behov och möjligheter. Parlamentet påpekar att kvalificerad 
arbetskraft är grundläggande för att små och medelstora företag ska frodas och för att de 
framgångsrikt ska kunna hantera inte bara den miljömässiga och digitala omställningen, 
utan även de traditionella utmaningar som dessa företag står inför.

35. Europaparlamentet beklagar att endast 17 procent av de små och medelstora företagen 
hittills har lyckats integrera digital teknik i sin verksamhet. Parlamentet begär att man 
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stärker insatser som syftar till att komma tillrätta med kompetensglapp och 
kompetensbrister, utrusta små och medelstora företag med digital kompetens och 
digitala färdigheter och förbättra färdigheterna när det gäller offentlig upphandling och 
finansiell utbildning samt kompetens inom hantering av krediter och leveranskedjor för 
arbetsmarknader i snabb förändring, även mot bakgrund av den acceleration som covid-
19-krisen har medfört.

36. Europaparlamentet betonar behovet av att främja investeringar i program för fortsatt 
yrkes- och lärlingsutbildning i små och medelstora företag. Parlamentet begär i detta 
avseende att man utvecklar en skräddarsydd strategi för digital kompetens i 
mikroföretag. Parlamentet betonar den roll som kommissionens kompetensagenda kan 
spela i detta avseende och påpekar att det för att överbrygga klyftan på det digitala 
området och innovationsområdet är nödvändigt att öka andelen högskoleutbildade inom 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik och komma tillrätta med den 
klyfta som kvinnor möter på båda dessa områden. Parlamentet välkomnar i detta 
avseende kompetensagendan för Europa.

37. Europaparlamentet noterar kommissionens vitbok om artificiell intelligens 
(COM(2020)0065) och dess uppfattning att varje medlemsstat bör ha minst en digital 
innovationsknutpunkt med hög grad av specialisering inom AI.

38. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att stödja de små och medelstora 
företagens insatser för att bland annat uppgradera föråldrad utrustning, förbättra 
kunskapsöverföringen, fastställa de effektivaste användningsområdena för teknik såsom 
industriell AI och utveckla kompetensen hos arbetsstyrkan med de färdigheter som är 
omedelbart nödvändiga för att möjliggöra fjärrstyrning av tillgångar, 
produktionsövervakning och personalsamarbete samt miljömässigt hållbara 
affärsmodeller, cirkulärekonomiska metoder och energi- och resurseffektivitet, områden 
där digital kompetens ofta är avgörande och gör det möjligt för små och medelstora 
företag att förbli konkurrenskraftiga. Parlamentet uppmanar kommissionen att även 
överväga att skapa ett voucherprogram för små och medelstora företag som stöder det 
ovannämnda.

39. Europaparlamentet kräver åtgärder för att komma tillrätta med små och medelstora 
företags kunskaps- och kompetensbrister när det gäller miljömässigt hållbar teknik samt 
miljömässigt hållbara metoder och affärsmodeller, särskilt för sektorer där EU:s mål för 
hållbar energi och miljömål kräver grundläggande förändringar.

40. Europaparlamentet påminner om vikten av instrument såsom Enterprise Europe 
Network och de europeiska digitala innovationsknutpunkterna, som kan främja de små 
och medelstora företagens internationalisering, digitalisering och innovationsambitioner 
på lokal nivå, bland annat på miljöområdet, och bidra till att säkerställa att de är 
ändamålsenliga. Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en grundlig 
halvtids- och efterhandsutvärdering av dessa instrument genom att samråda med 
företrädare för små och medelstora företag under hela utvärderingsprocessen för att 
säkerställa att dessa nätverk når ut till de små och medelstora företagen på ett effektivt 
sätt.

41. Europaparlamentet framhåller att icke-personuppgifter och överföring av teknik från 
den akademiska världen till små och medelstora företag spelar en avgörande roll och 
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understryker vikten av att upprätta europeiska dataområden för icke-diskriminerande, 
tillförlitliga och säkra utbyten av icke-personuppgifter i syfte att öka dataflödet mellan 
företag och med myndigheter med hjälp av en modell med öppna data.

42. Europaparlamentet efterlyser antagandet av en parallell och starkare politik för att 
förbättra internetinfrastrukturen och konnektivitetsförutsättningarna för små och 
medelstora företag i avlägsna områden, då detta är en grundförutsättning för en 
förbättrad digitalisering och effektiv omställning. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att överväga bindande mål för konnektivitet.

Återhämtningsstrategin

43. Europaparlamentet insisterar på att Horisont Europa är en prioritet och behöver en 
omfattande sammanlagd finansiering. Parlamentet begär att en betydande del av den ska 
göras tillgänglig för små och medelstora företag, även delarna för små och medelstora 
företag i Europeiska innovationsrådet, och uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att säkerställa att FoI-instrument såsom Europeiska innovationsrådets 
Accelerator när så är möjligt erbjuder snabba möjligheter för små och medelstora 
företag och nystartade företag som utvecklar innovativ teknik. 

44. Europaparlamentet uppmanar till att EU:s övergripande politik och instrument för 
forskning och innovation ska förbli så sektorsneutrala som möjligt och tillhandahålla 
mer stöd till inte bara de små och medelstora företag och mikroföretag som redan 
arbetar med innovationsinsatser utan även, i enlighet med deras behov, till de som 
släpar efter, särskilt inom traditionell tillverkning. Parlamentet uppmanar till att mer 
FoI-finansiering på EU-nivå avsätts till icke-digitala små och medelstora företag och till 
små och medelstora företag som vill förbättra sin miljöprestanda och resurseffektivitet.

45. Europaparlamentet framhåller att samarbete och samverkan är avgörande dimensioner 
för att förbättra de små och medelstora företagens resultat. Parlamentet konstaterar 
därför att kluster och partnerskap med alla aktörer i kunskapstriangeln (utbildning, 
forskning och innovation) ska främjas bättre och uppmuntras genom att man minskar 
den administrativa bördan, förenklar förfarandena och inrättar gemensamma 
tjänsteinrättningar för små och medelstora företags deltagande i kluster. Parlamentet 
uppmanar dessutom kommissionen att säkerställa att Horisont Europas partnerskap och 
uppdrag är transparenta och inkluderande under hela genomförandet, särskilt med 
hänsyn till små och medelstora företags deltagande och fastställandet av deras 
strategiska forskningsagenda och årliga arbetsprogram. Parlamentet betonar vidare att 
man måste säkerställa rättvisa arrangemang för utbyte av resultat och slutresultat, i 
enlighet med principen om att vara så öppen som möjligt och så begränsad som 
nödvändigt.

46. Europaparlamentet understryker dessutom potentialen hos Europeiska institutet för 
innovation och teknik och dess kunskaps- och innovationsgrupper, eftersom de utgör ett 
effektivt sätt att förbättra samarbetet mellan små och medelstora företag, 
forskningscentrum och universitet med syftet att främja lokalt företagande och bemöta 
vår tids mest akuta samhällsutmaningar.

47. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bland annat 
investera i dataekonomi, artificiell intelligens, smart produktion, sakernas internet och 
kvantdatorer och att säkra en stark komponent för små och medelstora företag på dessa 
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områden. Parlamentet beklagar att de flesta små och medelstora företag saknar åtkomst 
till de data som de skapar. Parlamentet välkomnar i detta avseende EU-strategin för 
data, som syftar till att skapa en verklig marknad för data där små och medelstora 
företag enkelt får åtkomst till och kan använda data i alla marknadsstrukturer, dvs. i 
förbindelser mellan företag och konsument, företag emellan och mellan företag och 
myndigheter.

48. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att små och medelstora 
företag har det stöd och de innovationsmöjligheter som de behöver och maximera 
synergierna med EU-program i deras nationella innovationsstrategier. Parlamentet 
betonar i detta avseende betydelsen av innovativa små och medelstora företag som är 
specialiserade på banbrytande teknik.

49. Europaparlamentet understryker behovet av att öka medvetenheten bland små och 
medelstora företags ägare och chefer, organisationer för små och medelstora företag och 
stödorganisationer om finansieringsmöjligheter för teknik med bättre miljöprestanda, 
om kontrakttjänster (t.ex. konsulter, coachning och utbildning) som rör ekodesign och 
effektiv resursanvändning och -hantering samt om grönt företagande och grön teknik, 
gröna produkter och gröna tjänster.

50. Europaparlamentet betonar att investeringar i ny och miljövänlig teknik kan göra den 
europeiska gröna given till en ny tillväxtstrategi genom vilken små och medelstora 
företag kan gynnas och förbättra sin innovationspotential.

51. Europaparlamentet inser att många små och medelstora företag visserligen är villiga att 
investera i energieffektiva, cirkulära och miljövänliga processer, produkter och tjänster, 
men att det finns betydande hinder, i synnerhet ekonomiska, som hindrar dem från att 
göra det. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att avlägsna 
sådana hinder, samtidigt som de minskar regelbördan, genom att införa ett 
möjliggörande regelverk och system för tekniskt och finansiellt stöd, för att göra det 
möjligt för små och medelstora företag att framgångsrikt och snabbt införa gröna 
metoder, produkter, processer och tjänster. Parlamentet anser att förstärkt riktat tekniskt 
och finansiellt stöd kommer att vara avgörande för att främja gröna möjligheter bland 
dessa små och medelstora företag, inbegripet mikroföretag. Parlamentet betonar att 
sådant stöd bör göra det möjligt för små och medelstora företag och mikroföretag att 
fullt ut utnyttja de möjligheter som den gröna given medför, med beaktande av deras 
struktur, affärsmodell och, mer allmänt, deras behov, eftersom det inte finns någon 
universallösning. Parlamentet betonar i detta avseende behovet av att aktivt involvera 
företrädare från organisationer för små och medelstora företag.

52. Europaparlamentet välkomnar de initiativ som erbjuder störst möjligheter till 
sysselsättning och konkurrenskraft för små och medelstora företag, såsom 
genomförandet av handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, och som skapar lokala 
arbetstillfällen och erbjuder stora affärs- och innovationsmöjligheter för små och 
medelstora företag. Parlamentet noterar de möjligheter som erbjuds av initiativen i den 
så kallade renoveringsvågen, inbegripet projekt för stadsförnyelse. Parlamentet påpekar 
att rätten till reparationer visserligen gagnar konsumenterna, men att den även kan driva 
små och medelstora företag till att gå in i marknadssegmentet för reparationer och att 
politik med syftet att öka energieffektiviteten hos byggnader inte bara hjälper små och 
medelstora företag i byggsektorn, utan alla små och medelstora företag i främjandet av 
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energieffektivitet, vilket bidrar till att minska deras driftskostnader. Parlamentet vill att 
det utvecklas en mer konkurrenskraftig marknad för energitjänsteföretag.

53. Europaparlamentet betonar att offentlig upphandling är ett strategiskt verktyg för att 
främja hållbara produktions- och konsumtionsmönster. Parlamentet anser att detta 
verktyg med rätt stöd och hjälp också kan erbjuda stora möjligheter för lokala, 
innovativa små och medelstora företag. Parlamentet konstaterar att grön och cirkulär 
offentlig upphandling spelar en liknande roll och påminner i detta avseende om att 
genomförandet på nationell nivå bör åtföljas av utbildning och stöd till offentliga organ 
och små och medelstora företag.

54. Europaparlamentet konstaterar att det länge har varit känt att en balanserad ram för 
immateriella rättigheter är ett viktigt steg för att förbättra den inre marknadens funktion. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen att prioritera den tillkännagivna 
handlingsplanen för immaterialrätt för att säkerställa skydd på EU-nivå av 
upphovsrättsskyddade varor och patenterade uppfinningar och stärka de europeiska 
företagens och särskilt de små och medelstora företagens förmåga att skapa 
innovationer på grundval av starka och balanserade immaterialrättsliga ordningar, vilket 
kommer att gynna den globala konkurrenskraften för innovativa små och medelstora 
företag och minimera de administrativa förfarandenas kostnader och komplexitet, 
samtidigt som man även tar itu med utmaningarna med patenttvister och tillhandahåller 
modeller med öppen källkod och öppna data för framtida innovationer.

55. Europaparlamentet påminner om betydelsen av yrkesutbildning och livslångt lärande, 
som är avgörande för att minska glappet mellan efterfrågan och utbudet på kvalificerad 
arbetskraft, och uppmuntrar till att entreprenörsfärdigheter integreras tidigt i 
utbildningen och till att omskolning och kompetensutveckling för arbetslösa främjas för 
att göra det möjligt för dem att integreras på arbetsmarknaden och säkerställa att små 
och medelstora företag kan räkna med att hitta personal med lämplig utbildning.

56. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att påskynda och 
utöka initiativ för att identifiera kompetensbehoven och komma tillrätta med bristerna 
på arbetsmarknaden genom utbildning, yrkesutbildningsstrategier och 
fortbildningsprogram som är inriktade på små och medelstora företag, och beklagar att 
klyftan när det gäller entreprenörskap och tillgång till finansiering för mikroföretag och 
små och medelstora företag som leds av kvinnor fortfarande kvarstår. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att bedöma de hinder som fortfarande hindrar kvinnor från 
att grunda och leda företag. Parlamentet understryker att användningen av 
könsuppdelade uppgifter kommer att bidra till en grundligare bedömning och förbättra 
beslutsprocessens övergripande kvalitet. Parlamentet efterlyser utbildnings- och 
kompetensutvecklingsinitiativ för kvinnor för att hjälpa dem att förbättra sina 
entreprenörsfärdigheter och sitt självförtroende. Parlamentet anser dessutom att 
e-förvaltningsverktyg och digitala färdigheter bör främjas inom den offentliga sektorn 
för att göra den offentliga förvaltningen mer affärs- och medborgarvänlig och uppmanar 
medlemsstaterna att säkra utbytet av bästa nationell och regional praxis på området, 
även med avseende på samarbete mellan den offentliga förvaltningen och den privata 
sektorn, för att främja den ekonomiska konkurrenskraften.

57. Europaparlamentet påminner om att strategin för små och medelstora företag måste 
omfatta olika typer av små och medelstora företag i olika storlekar, oavsett om de är 
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verksamma i traditionella, sociala eller högteknologiska sektorer. Parlamentet anser att 
små och medelstora företag som arbetar med traditionella hantverk, turism, kulturella 
och kreativa näringar och den sociala ekonomin utgör ett särskilt sårbart segment i 
nätverket för små och medelstora företag. Parlamentet erkänner deras historiska, 
kulturella, ekonomiska och sociala värde och uppmanar medlemsstaterna att säkerställa 
sektorernas konkurrenskraft, inbegripet genom att främja generationsskiften och 
egenföretagande, genom att främja tillgång till information om innovationsmöjligheter 
och genom att stödja skyddet och förstärkningen av dessa sektorer.

58. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med EU:s stödprogram för 
små och medelstora företag, särskilt programmet för den inre marknaden, även ägna 
särskild uppmärksamhet åt företag inom den sociala ekonomin, eftersom de är lokalt 
förankrade, erbjuder ett brett utbud av produkter på hela EU:s inre marknad, skapar 
arbetstillfällen av hög kvalitet och främjar social innovation.

59. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram och åta sig en färdplan för 
minskning av den administrativa bördan, inbegripet en tidsplan för åtgärder och 
halvtidsmål, och om genomförandet av strategin för små och medelstora företag som 
ska läggas fram vid en årlig plenardebatt om tillståndet i unionen för små och 
medelstora företag. Parlamentet konstaterar att många europeiska företag efter WHO:s 
pandemivarning och efter genomförandet av åtgärder som syftade till att begränsa 
spridningen av covid-19 tvingades stoppa eller bromsa produktionen på grund av 
handelsrestriktioner, störningar i leveranskedjan och brist på råvaror och komponenter 
från tredjeländer, vilket återigen visade att den europeiska industrin måste uppnå 
strategiskt oberoende och minska sitt beroende av länder utanför EU och säkerställa att 
viktiga delar av strategiska värdekedjor, även i tillverkningsindustrin, är bättre belägna 
inom dess gränser. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att säkerställa att 
företag som tillhandahåller medicinska förnödenheter inte på nytt kommer att uppleva 
samma svårigheter som uppstod på den inre marknaden och att dra lärdom från de 
problem som uppstod i början av covid-19-krisen.

60. Europaparlamentet vill att man stärker konkurrensreglerna för att förbättra de små och 
medelstora företagens konkurrenskraft och skydda dem från illojala metoder som kan 
leda till social dumpning och avreglering av arbetsmarknaden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa ett effektivt genomförande av unionens konkurrenslag, 
utan att det påverkar arbetstagarrättigheterna. Parlamentet påminner i detta avseende om 
vikten av att främja social dialog vid utformningen och genomförandet av politiken för 
små och medelstora företag och av att garantera lika villkor för små och medelstora 
företag för att se till att de kan dra nytta av den inre marknaden på rättvisa villkor och 
kan utnyttja möjligheterna att expandera.

61. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att små och medelstora 
företag kommer att frodas i de ekosystem som garanterar en inkluderande strategi och 
för samman alla aktörer som är verksamma i en värdekedja i syfte att främja det 
europeiska ledarskapet i strategiska sektorer och konkurrenskraft på den globala arenan.

62. Europaparlamentet anser att EU:s strategi för små och medelstora företag alltid bör ta 
full hänsyn till de nationella särdragen och därmed säkerställa tillbörlig respekt för 
medlemsstaternas stora självbestämmanderätt i en allmän unionsram.
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63. Europaparlamentet beklagar att det inte är fler än 600 000 små och medelstora företag 
som för närvarande exporterar utanför EU. Parlamentet påminner om att de små och 
medelstora företag som vill få tillträde till den globala marknaden endast kan förbättra 
sin konkurrenskraft om de stöds på både lokal och internationell nivå genom ett 
strukturerat och förutsägbart möjliggörande regelverk, strukturerade nätverk, 
tillförlitliga informationsresurser och tillgång till investeringsmöjligheter och en 
kvalificerad arbetskraft. Parlamentet betonar vikten av att öka små och medelstora 
företags medvetenhet om både den inre marknaden och internationella marknader samt 
om deras regler och verktyg, bland annat genom att förenkla referensramen och 
förbättra kommunikationen om skräddarsydda möjligheter. Parlamentet påminner i detta 
avseende om betydelsen av paraplyorganisationer och nätverk för små och medelstora 
företag och handelskammare i medlemsstaterna och internationellt, samt av EU:s 
delegationer.

64. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att införa verktyg såsom en 
gemensam digital kontaktpunkt för att enkelt identifiera möjligheter för små och 
medelstora företag från internationella handelsavtal. Parlamentet välkomnar i detta 
avseende lanseringen av kommissionens portal Access2Markets om tullförfaranden och 
formaliteter och uppmanar eftertryckligen kommissionen att säkerställa flerspråkig 
tillgång till detta verktyg.

65. Europaparlamentet påminner om behovet av att aktivt involvera små och medelstora 
företag i internationella handelsavtal och verka för ömsesidighet för att säkerställa deras 
tillgång till offentlig upphandling i tredjeländer. Parlamentet vill därför att handelsavtal 
ska innehålla ett fristående kapitel om små och medelstora företag som tydligt markerar 
bestämmelser som gagnar mikroföretag och små och medelstora företag i förhållande 
till andra kapitel och ger ägare av mikroföretag och små och medelstora företag ett 
snabbt sätt att identifiera relevanta och gynnsamma aspekter av avtalet.

66. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att dels eftersträva lika 
villkor och ett regelverk som gör det möjligt för små och medelstora företag att frodas 
och konkurrera globalt, dels överväga att införa handelspolitiska skyddsinstrument för 
att minska den illojala konkurrensen från olagliga eller illojala handelsmetoder i 
tredjeländer, inbegripet handelspolitiska skyddsåtgärder som på ett orättvist sätt 
blockerar EU-företag från fri tillgång till deras marknader.

67. Europaparlamentet anser att nationella och europeiska offentliga förvaltningar bör 
föregå med gott exempel och underlätta och öka de små och medelstora företagens och 
mikroföretagens deltagande i offentlig upphandling genom att förenkla tillgången till 
information om anbudsinbjudningar och förfaranden, samtidigt som man undviker 
oproportionerliga krav och diskriminerande metoder såsom upphandlingskriterier som 
fastställer krav eller kvalifikationer utöver de grundläggande komponenterna i den tjänst 
eller de varor som köps, och därmed bidra till att förkorta och diversifiera 
leveranskedjorna.

68. Europaparlamentet efterlyser mer vägledning till offentliga myndigheter och till små 
och medelstora företag om befintlig flexibilitet och anpassning av reglerna för offentlig 
upphandling i detta syfte.
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69. Europaparlamentet konstaterar att uppdelningen av större kontrakt i mindre delkontrakt 
skulle kunna bidra till att leveranskedjorna förkortas och diversifieras, vilket erbjuder 
bättre incitament för de lokala små och medelstora företagen, inbegripet genom att 
underlätta de små och medelstora företagens deltagande i innovationsupphandlingar och 
förkommersiella upphandlingar, som i allmänhet endast är tillgängliga för större 
grupper.

70. Europaparlamentet vill belöna ”nollkilometerskontrakt” genom att fastställa 
premiumkriterier för lokala företag och i detta avseende låna från EU:s lagstiftning om 
jordbruk och kortare leveranskedjor. Parlamentet efterlyser möjligheten för offentliga 
beslutsfattare att i viss utsträckning favorisera lokala små och medelstora företag.

71. Europaparlamentet påminner om hur viktigt det är att arbeta i partnerskap med 
nationella förvaltningar för att skapa en europeisk offentlig upphandlingsmarknad som 
bygger på medelstora anbud och gör det möjligt för små och medelstora företag att delta 
i upphandlingsprocessen, bland annat genom att stora kontrakt delas upp i mindre 
delkontrakt, och där det finns en verklig och rättvis konkurrens mellan 
marknadsaktörerna, och framhåller behovet av att göra det europeiska enhetliga 
upphandlingsdokumentet mer tillgängligt för små och medelstora företag.

°

° °

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

Kommissionens meddelande En SME-strategi för ett hållbart och digitalt EU offentliggjordes 
dagen innan WHO erkände covid-19-krisen som en pandemi. Föredragandens främsta syfte är 
därför att uppdatera det ursprungliga innehållet i meddelandet i enlighet med de ekonomiska 
och sociala förändringar som pandemin har medfört, och ur ett pragmatiskt och inkluderande 
perspektiv analysera de nya utmaningar som nu påverkar de 25 miljoner europeiska små och 
medelstora företag som för närvarande är verksamma på den inre marknaden. Samtidigt har 
föredraganden för avsikt att betona den viktiga roll som små och medelstora företag 
fortfarande kommer att spela, på medellång och lång sikt, som grundpelare för kontinentens 
ekonomiska återhämtning efter pandemin.

Det är allmänt erkänt att de europeiska små och medelstora företagens tillväxttakt var lägre i 
genomsnitt än tillväxttakten för konkurrenter utanför EU redan innan pandemins utbrott, på 
grund av mångfasetterade och djupt rotade strukturella utmaningar såsom begränsad tillgång 
till krediter, underkapitalisering och allvarligt försenade betalningar. Alltför stora 
administrativa bördor hade också länge påverkat de små och medelstora företagens 
tillväxtpotential i hela unionen; enligt företagsundersökningen från Eurochambres från 2019 
utgör administrativa förfaranden en stor utmaning för inte mindre än 78 procent av de små 
och medelstora företagen. I vissa medlemsstater når överregleringen särskilt oroväckande 
nivåer och hindrar de små och medelstora företagens konkurrenskraft inte bara inom det 
nationella företagsklimatet, utan även på den bredare europeiska inre marknaden.

Samtidigt hotas de små och medelstora företagens konkurrenskraft och till och med 
överlevnad av multilaterala former av illojal konkurrens, som är en följd av den europeiska 
ekonomins globaliserade karaktär och, framförallt, av agerandet från producenter utanför EU 
som fortsätter att använda sig av lägre arbets- och miljöstandarder samtidigt som de 
exporterar varor och tjänster till EU.

Den gradvisa men ändå stadiga utestängningen av mikroföretag och små och medelstora 
företag från de nationella marknaderna i varje medlemsstat och från den europeiska inre 
marknaden hade därför nått krisnivåer långt före covid-19-pandemins utbrott, och är 
anledningen till att den europeiska ekonomins främsta vävnad bryts ned.

Med vederbörligt beaktande av dessa kritiska punkter bör unionen utveckla en modern och 
genomförbar strategi som måste klara av de ovan nämnda strukturella utmaningarna samtidigt 
som den snabbt och effektivt hanterar även de nya, ytterligare hinder som pandemin medfört.

Det huvudsakliga målet med en sådan strategi måste vara att återvinna konkurrenskraften, 
både på den inre marknaden och i handelsförbindelser med tredjeländer. Det krävs i synnerhet 
brådskande åtgärder för att avsevärt minska regelbördan (genom att anta principen ”en in och 
en ut”), förbättra tillgången till finansiering på nationell nivå och EU-nivå i form av bidrag 
snarare än lån och att överbrygga den digitala klyftan, som fortfarande omfattar en 
oroväckande stor andel av europeiska mikroföretag och små och medelstora företag.

Innovation och digitalisering bör inte gynna enbart de företag vars huvudsakliga 
verksamhetsområde är direkt kopplat till innovation. Istället bör EU:s och medlemsstaternas 
stöd och finansieringsinstrument finnas lättillgängliga även för icke-digitala och icke-
innovativa företag, inbegripet de som är verksamma inom traditionellt hantverk, socialt arbete 
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eller den kreativa sektorn, som också behöver en digital uppgradering för att bevara sin 
konkurrenskraft.

Man kan uppnå strukturella förändringar som syftar till att göra unionens lagstiftningsmässiga 
ekosystem förmånligare för mikroföretag och små och medelstora företag i första hand genom 
att man fastställer ”tänka småskaligt först” som en grundläggande princip vid utarbetandet av 
framtida lagstiftning och genom att man upprätthåller den som sådan under hela 
lagstiftningsprocessen (även vid konsekvensbedömningar).

Strukturella förändringar som är förmånliga för mikroföretag och små och medelstora företag 
innebär också att mikroföretag och små och medelstora företag skyddas från illojalt tryck från 
marknadsjättar, både inom och utanför unionen. EU och de nationella myndigheterna måste 
därför intensifiera sina insatser för att skydda mikroföretag och små och medelstora företag 
från större gruppers eventuella missbruk av sin dominerande ställning. Medlemsstaterna bör 
också vidta snabba åtgärder för att förebygga ytterligare destabilisering av arbetsmarknaden, 
som redan påverkar de europeiska samhällena i form av högre arbetslöshet och lägre 
arbetsrättsliga standarder.

När det gäller skydd av mikroföretags och små och medelstora företags konkurrenskraft på de 
globala marknaderna måste EU-institutionerna använda handelspolitiska skyddsinstrument på 
ett realistiskt sätt för att skydda europeiska tillverkare och konsumenter från de avreglerade 
modeller som används av konkurrenter utanför EU, och i detta avseende påskynda 
genomförandet av en effektiv mekanism för koldioxidjustering vid gränserna.

Med tanke på de aldrig tidigare skådade svårigheterna under detta skede i unionens historia 
måste den gröna given utgöra en hållbar möjlighet för mikroföretag och små och medelstora 
företag, både när det gäller kostnadseffektivitet och tidsplanen för genomförandet, och den 
bör ta hänsyn till de befintliga asymmetrierna i konkurrenskraftsklyftan, som hämmar 
europeiska företag i förhållande till konkurrenter från tredjeländer. I detta avseende kommer 
deltagande från mikroföretag och små och medelstora företag och deras företrädare i varje 
skede av lagstiftningsprocessen att vara avgörande för att säkerställa att denna går hand i hand 
med de ekonomiska och sociala behoven samt de europeiska företagens medellångsiktiga och 
långsiktiga konkurrenskraftspotential och kapacitet.

När det gäller de instrument som tas upp i återhämtningspaketet måste den snedvridning av 
den inre marknaden som orsakas av den ojämna flexibiliteten när det gäller statligt stöd i 
medlemsstaterna vederbörligen beaktas, samtidigt som eventuella begränsningar av 
användningen av sådana resurser inte får undergräva den positiva effekt de förväntas medföra. 
Bidrag måste ges företräde framför lån, så att finansiellt stöd inte blir till ytterligare skulder 
för stater och företag.

När det gäller nästa fleråriga budgetram krävs en noggrann bedömning för att prioritera de 
program som uppvisar bäst resultat, med tanke på att grundläggande mål såsom förenkling, 
minskning av byråkratiska hinder och bättre kommunikation inte längre kan skjutas upp om 
unionen har för avsikt att ge konkret stöd till europeiska mikroföretag och små och medelstora 
företag.
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24.9.2020

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR INTERNATIONELL HANDEL

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över en ny strategi för europeiska små och medelstora företag
(2020/2131(INI))

Föredragande av yttrande: Geert Bourgeois

FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet beklagar de allvarliga konsekvenserna av covid-19-pandemin, den 
globala finanskrisen 2008 och de ytterligare störningar som europeiska företag kommer 
att utsättas för till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen – 
faktorer som alla påverkar strukturen i de globala värdekedjorna genom att avbryta eller 
till och med stoppa dem. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att korrekt genomföra 
direktivet om sena betalningar1 för alla små och medelstora företag, eftersom de tillhör 
de företag som drabbats värst av covid-19-krisen. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att noga övervaka genomförandet av direktivet om sena betalningar. Parlamentet 
efterlyser en konsekvent strategi för europeiska små och medelstora företag, i linje med 
kommissionens europeiska gröna giv, för att omvandla våra ekonomier och stärka deras 
resiliens genom strategiska investeringar till stöd för små och medelstora företag. 
Parlamentet påminner om att europeiska små och medelstora företag behöver en öppen 
handelspolitik och begär i detta avseende att kommissionen vidtar åtgärder för att se till 
att handelsflöden och hållbara värdekedjor, inbegripet handelsvägar för godstrafik i hela 
EU, förblir öppna och att långsiktiga åtgärder vidtas för att stärka den europeiska 
industriella basen i syfte att undvika avbrott i leveranskedjorna, upprätthålla Europas 
konkurrenskraft och försvara hållbara europeiska små och medelstora företag på 
grundval av en ram för tillbörlig aktsamhet. Parlamentet välkomnar översynen av EU:s 
handelspolitik – ett centralt verktyg för att möta de utmaningar som små och medelstora 
företag står inför i den internationella handeln. Parlamentet välkomnar att 
kommissionen har antagit beslut (EU) 2020/1101 av den 23 juli 20202 i syfte att utöka 
giltighetsperioden för lättnad från importtullar och mervärdesskatt på import som 
beviljas för varor som behövs för att bekämpa effekterna av covid-19-utbrottet 2020, ett 
beslut som befriar europeiska små och medelstora företag från bördor. Parlamentet 

1 EUT L 48, 23.2.2011, s. 1.
2 EUT L 241, 27.7.2020, s. 36.
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uppmanar kommissionen att uppdatera sin strategi för små och medelstora företag för 
ett hållbart och digitalt Europa av den 10 mars 2020 för att anpassa den till de nya 
omständigheterna.

2. Europaparlamentet välkomnar den ovannämnda strategin för små och medelstora 
företag och påminner om att Europas 25 miljoner små och medelstora företag utgör 
ryggraden i EU:s ekonomi, eftersom de sysselsätter omkring 100 miljoner människor, 
varav 13 miljoner arbetar med export, står för mer än hälften av Europas BNP, utgör 
99 % av EU:s företag och 66 % av dess sysselsättning och utgör 87 % av alla EU-
exportörer, även om endast 25 % av de EU-baserade små och medelstora företagen 
exporterar över huvud taget och en ännu mindre andel exporterar utanför EU. 
Parlamentet påminner om att en väl fungerande inre marknad, hållbarhet och 
koldioxidneutralitet alltjämt måste tillhöra de grundläggande målen för EU-
programmen, så att små och medelstora företag kan dra fördel av den gröna 
omställningen när det gäller konkurrenskraft, kostnadsminskningar och skapande av 
arbetstillfällen. Parlamentet framhåller att vederbörlig hänsyn bör tas till 
innovationscykeln och marknadsspridningen av nyligen tillgänglig teknik. Parlamentet 
betonar att den inre marknadens välstånd beror på förmågan hos Europas små och 
medelstora företag att anpassa sig till förändringarna på it-området. Parlamentet inser 
mikroföretagens och de nystartade företagens roll för införandet av ny teknik. 
Parlamentet erkänner vikten av att upprätthålla en stark, konsekvent och förutsägbar 
lagstiftning i allmänhet och för immateriella rättigheter i synnerhet, samtidigt som man 
beaktar att endast 9 % av de små och medelstora företagen i EU faktiskt skyddar sina 
immateriella rättigheter. Parlamentet noterar att endast en liten andel av de företag som 
exporterar varor utanför EU är små och medelstora företag, och att de globala 
marknaderna är en viktig källa till möjligheter för små och medelstora företag att öka 
konkurrenskraften, den ekonomiska tillväxten och innovationer. Parlamentet noterar att 
smidig handel och fri rörlighet via den inre marknaden ger små och medelstora företag 
den omfattning och erfarenhet som krävs för att exportera utanför EU och tillträde till 
ytterligare önskvärda marknader. Parlamentet påminner om att syftet med 
småföretagsakten för Europa och principen att tänka småskaligt först, är att öka 
konkurrenskraften och stödja företagandet.

3. Europaparlamentet välkomnar det särskilda fokus som strategin för små och medelstora 
företag lägger på EU:s dubbla omställning till en hållbar och digital ekonomi och på att 
minska regelbördan för små och medelstora företag och förbättra deras 
marknadstillträde och tillgång till finansiering. Parlamentet anser att fokusering på 
digitala och innovativa lösningar kommer att öka Europas globala konkurrenskraft som 
helhet.

4. Europaparlamentet framhåller på nytt sitt starka stöd för det mål som nämns i 
kommissionens gröna giv när det gäller införandet av en mekanism för 
koldioxidjustering vid gränserna. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram 
detta initiativ som en del av kommissionens arbetsprogram för 2021. Parlamentet 
betonar att mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna bör vara en hörnsten för att 
uppnå koldioxidneutralitet i Europa senast 2050 och att man, i syfte att aktivt integrera 
små och medelstora företag, måste planera åtgärder som är särskilt utformade för att 
tillgodose deras behov.
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5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ansträngningar att utveckla särskilda 
verktyg för att underlätta tillträdet för små och medelstora företag till marknader i 
tredjeländer. Parlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut stödja små och medelstora 
företag i arbetet med att övervinna alla tariffära och icke-tariffära hinder som hindrar 
dem från att få tillträde till marknader i tredjeländer. Parlamentet påminner om vikten av 
harmoniserade och förenklade tullförfaranden för att hjälpa mikroföretag och små och 
medelstora företag att komma in på exportmarknader, eftersom dessa kommer att öka 
produktiviteten genom att påskynda innovation och underlätta spridningseffekter av 
teknik och know-how. Parlamentet välkomnar kommissionens åtagande om att 
garantera rättslig säkerhet för små och medelstora företag genom att ta med kapitel om 
små och medelstora företag i alla frihandelsavtal, vilket framgår av avtalet mellan EU 
och Japan och det moderniserade avtalet med Mexiko, och betonar att dessa även bör 
tas med i samband med översynen av befintliga frihandelsavtal. Parlamentet påminner 
kommissionen om att alla kapitel om små och medelstora företag i handelsavtal bör 
innehålla gemensamma hinder för mikroföretag samt små och medelstora företag i 
Europa. Parlamentet välkomnar utnämningen nyligen av kommissionens första 
ansvariga för efterlevnaden av handelsavtal och framhåller hans viktiga roll när det 
gäller att se till att små och medelstora företag får största möjliga nytta av EU:s 
handelsavtal. Parlamentet uppmanar kommissionen att bidra till att minska de 
administrativa bördorna och regelbördan för små och medelstora företag och att minska 
byråkratin med tanke på de oproportionerliga effekterna av handels- och 
investeringshinder, administrativa kostnader och byråkrati för små och medelstora 
företag. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja små och medelstora företag 
som fokuserar på grön teknik och gröna innovationer och som redan exporterar varor 
och tjänster till tredjeländer, och därigenom främja villkoren för en konkurrens på lika 
villkor. Parlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna för att 
aktivt informera små och medelstora företag om handelsmöjligheter.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vara mer aktiv i sitt stöd till nationella 
och regionala exportbyråer liksom branschorganisationer för små och medelstora 
företag på EU-nivå, nationell och regional nivå för att göra det möjligt för små och 
medelstora företag att överbrygga informationsklyftan och utnyttja handelsavtal bättre. 
Parlamentet anser i detta avseende att kommissionen skulle kunna inrätta en plattform 
för internationalisering av små och medelstora företag för att övervaka framstegen och 
tillhandahålla tekniskt stöd till små och medelstora företag vid tillträde till nya 
marknader. Parlamentet noterar att denna plattform skulle kunna omfatta säkring av den 
cirkulära ekonomin. Parlamentet påminner om att EU:s delegationer spelar en central 
roll när det gäller att stödja små och medelstora företag genom att hantera deras frågor 
och de praktiska svårigheter de ställs inför i samband med genomförandet av 
frihandelsavtal.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till de små och medelstora 
företagens särdrag inom alla områden som omfattas av handels- och 
investeringsförhandlingar, även de som är inriktade på kapitel om offentlig upphandling 
i handelsavtal, som måste underlätta små och medelstora företags deltagande. 
Parlamentet välkomnar kommissionens tillkännagivande att den kommer att lansera en 
ny informationsportal för att bättre informera små och medelstora företag om 
handelspolitiken och tillhandahålla detaljerad information om tullförfaranden och 
formaliteter för export till tredjeländer. Parlamentet uppmanar kommissionen att nå ut 
till företag så tidigt som möjligt när man inrättar nya informationsportaler eller 
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förbättrar redan befintliga sådana, för att se till att små och medelstora företag får 
mycket praktisk information. Parlamentet uppmanar kommissionen att förverkliga sitt 
mål att lansera ett självbedömningsverktyg för ursprungsregler och livscykelanalyser, 
där särskilt fokus bör läggas på riskbedömning för att hjälpa små och medelstora företag 
att bedöma huruvida en produkt åtnjuter förmåner enligt ett visst handelsavtal och hur 
de kan dra nytta av den strategiska diversifieringen av leveranskedjor. Parlamentet 
upprepar i detta sammanhang vikten av enhetliga och förenklade ursprungsregler. 
Parlamentet upprepar dessutom vikten av tydliga regler för gränsöverskridande 
dataflöden för att uppnå målen i EU:s digitala strategi. Parlamentet framhåller 
betydelsen av de pågående multilaterala WTO-förhandlingarna om e-handel. 
Parlamentet efterlyser ett omfattande och ambitiöst regelverk för att underlätta det fria 
flödet av data över gränserna samtidigt som EU:s dataskyddsstandarder garanteras, och 
att man tar itu med digitala handelshinder inklusive datalokaliseringskrav och 
säkerställer att företag, särskilt små och medelstora företag, kan konkurrera globalt på 
lika villkor. Parlamentet upprepar att små och medelstora företag kommer att spela en 
avgörande roll i samband med utökningen av datadriven teknik och datadrivna företag. 
Parlamentet understryker behovet av att främja interoperabilitet och tillgång till data i 
hela världen för att optimera olika processer i den internationella handeln. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att underlätta små och medelstora företags tillgång till 
offentliga upphandlingar och att integrera sin politik för offentlig upphandling i de mål 
som anges i den gröna given, såsom att främja en cirkulär ekonomi och öka 
leveranskedjornas motståndskraft för kollektiva nyttigheter.

8. Europaparlamentet påminner om att tillgången till finansiering är avgörande för små 
och medelstora företag med tanke på att det i vissa medlemsstater är svårare att få 
tillgång till finansiering än i andra. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med 
denna skillnad i tillgång till finansiering och säkerställa att små och medelstora företag 
konkurrerar på lika villkor. Parlamentet uppmanar Europeiska investeringsbanken att 
särskilt uppmärksamma små och medelstora företag när den utformar sin politik. 
Parlamentet uppmärksammar särskilt små och medelstora företag som behöver 
finansiering, tekniskt stöd och en mindre betungande regelbörda för att uppfylla målen 
för den gröna given och digitaliseringen för att förbli konkurrenskraftiga. Parlamentet 
uppmärksammar behovet av att göra framsteg med avtalet om underlättande av 
investeringar och e-handelsdirektivet3 och att fortsätta arbetet med ett multilateralt avtal 
om handel med tjänster. Parlamentet betonar att digitaliseringen erbjuder ett antal 
fördelar för små och medelstora företag, såsom nya möjligheter att erbjuda digitala 
tjänster eller produkter och bättre marknadstillträde, samtidigt som det understryks att 
små och medelstora företag fortfarande behöver stöd för att få tillgång till finansiering, 
information, kompetens och teknik. Parlamentet noterar att kommissionen behöver 
undanröja hinder för grön tillväxt och miljöinnovation för små och medelstora företag 
för att säkerställa att den gröna given är en ekonomisk möjlighet. Parlamentet efterlyser 
insatser för att så långt som möjligt underlätta små och medelstora företags tillgång till 
finansiering, inbegripet enkel tillgång till forsknings- och utvecklingsfinansiering och 
tillhandahållande av ökat tekniskt stöd, i syfte att påskynda och dra nytta av den gröna 
och digitala omställningen. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på ett effektivt sätt genomföra EU:s 
skyddsinstrument och handelspolitiska skyddsinstrument för att bättre skydda den 

3 EUT L 178, 17.7.2000, s. 1.
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europeiska industrin, särskilt när det handlar om sektorer där en majoritet av företagen 
är små och medelstora. Parlamentet inser att världen står inför aldrig tidigare skådade 
och oförutsebara utmaningar, vilket kräver en EU-omfattande plan för smart 
återflyttning och vissa strategiska sektorer, diversifiering av leveranskedjor och öppet 
strategiskt oberoende som en del av strategin för europeiska små och medelstora 
företag. Parlamentet betonar behovet av kraftfulla sociala skyddsåtgärder och social 
delaktighet i strategin för små och medelstora företag i samband med handel. 
Parlamentet understryker behovet av att fokusera på genomförandet och efterlevnaden 
av EU:s handelsavtal med avseende på att förhindra överträdelser både när det gäller 
marknadstillträde och åtaganden om handel och hållbar utveckling, och därigenom på 
ett effektivt sätt ta itu med marknadssnedvridningar och se till att små och medelstora 
företag inte missgynnas i konkurrenshänseende. Parlamentet uppmanar i detta avseende 
med eftertryck kommissionen att stärka rollen för hjälpcentralen för små och medelstora 
företag för att ytterligare öka stödet till små och medelstora företag när det gäller att få 
tillgång till handelspolitiska skyddsinstrument och förbättra kommunikationen om de 
verktyg som finns tillgängliga för att ta itu med orättvis handel med import. Parlamentet 
framhåller revisionsrättens särskilda rapport från juli 20204, där det påpekas att 
utredningar av handelspolitiska skyddsåtgärder visserligen medför en betydande 
administrativ börda för de berörda parterna, men att de är en rättslig nödvändighet. 
Parlamentet varnar dock för att stödet till små och medelstora företag för att få tillgång 
till handelspolitiska skyddsförfaranden inte har varit tillräckligt och att handelspolitiska 
skyddsinstrument inte främjas tillräckligt inom alla sektorer av den europeiska 
industrin. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang med eftertryck kommissionen att 
öka stödet och den uppsökande verksamheten, särskilt för små och medelstora företag. 
Parlamentet uppmanar EU att ta vederbörlig hänsyn till säkerheten och den allmänna 
ordningen när det gäller inkommande utländska direktinvesteringar och förvärv och att 
kombinera dessa med en EU-övergripande samordningsmekanism för granskning, 
särskilt för strategiska sektorer. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att 
öka medvetenheten bland berörda parter om handelspolitiska skyddsinstrument och att 
öka sitt stöd till små och medelstora företag för att underlätta deras tillgång till dessa 
instrument. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att tillhandahålla en 
mer lättillgänglig mekanism för små och medelstora företag så att de kan lämna in 
klagomål i fall av otillbörliga handelsmetoder. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
vidta åtgärder så snabbt som möjligt i utredningar där små och medelstora företag är 
framträdande.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sina insatser för att stödja 
mikroföretag och små och medelstora företag genom att lägga särskilt fokus på och 
införa åtgärder för de företag som leds av kvinnor. Parlamentet uppmanar EU och dess 
medlemsstater att särskilt uppmärksamma den särskilda situationen för kvinnoledda 
mikroföretag och små och medelstora företag när de inrättar hjälpcentraler för export, 
utnyttja möjligheterna i samband med frihandelsavtal och stärka tjänster, teknik och 
infrastruktur (såsom tillgång till internet), som är av särskild vikt för kvinnors och 
kvinnoledda mikroföretags ekonomiska egenmakt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att bidra till att upprätta partnerskap mellan kvinnliga företagare i EU 
och deras motsvarigheter i utvecklingsländer.

4 Särskild rapport nr 17/2020 Handelspolitiska skyddsinstrument: systemet för att skydda EU-företag från dumpad 
och subventionerad import fungerar väl.
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11. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att införa principen ”en in och 
en ut” vid utarbetandet av nya lagar, vilket skulle vara ett första steg för att hejda flödet 
av ny lagstiftning och minska byråkratin, men påminner om att detta enbart 
upprätthåller status quo, vilket inte är tillräckligt ambitiöst. Parlamentet efterlyser ökad 
klarhet om hur kommissionen avser att integrera denna princip i handelspolitiken.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en färdplan för att minska 
de föråldrade regler och bestämmelser med minst 30 % som påverkar små och 
medelstora företag, i syfte att minska de administrativa bördorna och kostnadstrycket, 
främja konkurrenskraften och verkligen få små och medelstora företag att växa och 
blomstra i EU.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA 
FRÅGOR

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över en ny strategi för europeiska små och medelstora företag
(2020/2131(INI))

Föredragande av yttrande: Atidzhe Alieva-Veli

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning 
och energi att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som 
antas:

A. En definition av mikroföretag samt små och medelstora företag finns i kommissionens 
rekommendation (K(2003)1422).

B. 99 % av de europeiska företagen är små eller medelstora företag. De står för 50 % av 
EU:s BNP och sysselsätter omkring 100 miljoner personer1, vilket motsvarar 
två tredjedelar av alla arbetstillfällen i den privata sektorn, vilket gör att de är ryggraden 
i Europas ekonomi och bland de centrala aktörerna när det gäller att göra territorier mer 
attraktiva och utveckla strategiska industriella ekosystem.

C. Små och medelstora företag står för två av tre arbetstillfällen, de ger 
utbildningsmöjligheter överallt i regioner och sektorer, även för lågkvalificerade 
arbetstagare, och de understöder välfärden i samhället, även i avlägsna områden och 
i landsbygdsområden2.

D. Trots stödet från EU och dess medlemsstater står de europeiska små och medelstora 
företagen inför en väldig brist på investeringar, motsvarande ett belopp av mellan 
20 och 35 miljarder euro.

E. Små och medelstora företag ställs inför oerhörda utmaningar på grund av covid-19-
krisen, och många av dem riskerar konkurs.

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN
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F. Kommissionen har lagt fram åtaganden i sin strategi för små och medelstora företag, 
som offentliggjordes i mars 2020 (COM(2020)0103).

G. Komplicerade administrativa och juridiska förfaranden är ett stort hinder för små och 
medelstora företag som försöker göra sin verksamhet mer resurseffektiv.

H. Över 70 % av företagen rapporterar att tillgången till talanger är ett hinder för 
nyinvesteringar runtom i EU-103. Tillgången till kompetent personal och erfarna chefer 
har med åren blivit det mest trängande problemet för små och medelstora företag i EU4. 
Kompetensbristen är särskilt akut i fråga om digitalisering och ny teknik, då 35 % av 
arbetskraften har låg eller ingen digital kompetens.

1. Europaparlamentet understryker små och medelstora företags, däribland familjeföretags, 
avgörande bidrag till innovation, däribland social innovation, jobbskapande och till att 
bygga en inkluderande och motståndskraftig arbetsmarknad, även i gränsområden, samt 
främja investeringar, konkurrenskraft, entreprenörskap och hållbar tillväxt. Parlamentet 
är djupt bekymrat över den stigande arbetslösheten i EU och risken för att miljontals 
människor förlorar sina jobb till följd av covid-19-krisen, särskilt inom de mest utsatta 
samhällsgrupperna, och de enorma svårigheter som små och medelstora företag går 
igenom på grund av denna kris. Parlamentet konstaterar att små och medelstora företag 
för närvarande kämpar med allvarliga likviditetsproblem. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang det akuta behovet av att underlätta tillgången till finansiering och att vidta 
kort- och långsiktiga åtgärder för att stödja små och medelstora företag 
i återhämtningen. Parlamentet understryker vidare att detta bör möjliggöra hållbar och 
riktad finansiering för att överbrygga det nuvarande investeringsgapet och stärka de små 
och medelstora företagens motståndskraft och förmåga till innovation och deras 
omställning till mer digitala och hållbara, resurseffektiva, cirkulära och klimatneutrala 
lösningar, och därigenom underlätta ett framgångsrikt genomförande av den digitala 
agendan, den europeiska gröna given och den därmed anknutna rättvisa omställningen 
och säkra Europas strategiska industrier och tjänster, stimulera ekonomin, stödja 
sysselsättning och säkerställa att ingen hamnar på efterkälken.

2. Europaparlamentet betonar att små och medelstora företag spelar en viktig roll när det 
gäller att säkerställa en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt. 

3. Europaparlamentet anser att utvecklingen av den cirkulära ekonomin utgör en möjlighet 
för små och medelstora företag eftersom den skapar nya arbetstillfällen och nya 
marknader och ökar företagens effektivitet.

4. Europaparlamentet understryker att unionslagstiftningen måste vara småföretagarvänlig. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att strikt tillämpa testet för små och medelstora 
företag, som skulle kunna bidra till att genomföra den viktiga principen att "tänka 
småskaligt först”, för att förverkliga den inre marknadens fulla potential. Parlamentet 
stöder kommissionens planer på att utnämna en EU-företrädare för små och medelstora 
företag, som ska arbeta med att hantera problem och hitta lösningar för dessa företag.

5. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen i sin strategi för små och medelstora 
företag tar upp förenklingssträvanden som en av de tre hörnstenarna i EU:s arbete med 

3 https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018 
4 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462?locale=sv 

https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462?locale=sv
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små och medelstora företag. Parlamentet anser att minskad byråkrati är en viktig 
förutsättning för att ekonomin ska kunna återhämta sig, förnyas och övergå bland annat 
till klimatsmart produktion, och att det även är en förutsättning för konkurrenskraften 
för företagen i EU.

6. Europaparlamentet anser att för att stödja en snabb ekonomisk återhämtning är 
avlägsnandet av alla onödiga lagstiftningsbördor genom en regelbunden bedömning av 
administrativa krav och en förenkling av reglerna om tillgång till finansiering för små 
och medelstora företag och egenföretagare en hörnsten i den nya europeiska strategin 
för små och medelstora företag. Parlamentet betonar att ett effektivt och stabilt 
regelverk bäst uppnås genom att arbetsmarknadens parter involveras i beslutsprocessen.

7. Europaparlamentet betonar att små och medelstora företag som genomgår en hållbar 
och digital omställning kommer att behöva särskild politisk uppmärksamhet och 
kompletterande åtgärder. Parlamentet betonar att covid-19-pandemin har framhävt 
vikten av digitala lösningar, särskilt distansarbete, eftersom de erbjuder många 
möjligheter, bland annat ökade sysselsättningsmöjligheter för personer med 
funktionsnedsättning, minskade koldioxidutsläpp i samband med daglig pendling, 
flexibla mönster för arbetsorganisation, bättre balans mellan arbetsliv och privatliv och 
möjligheter för små och medelstora företag att avsevärt förbättra sin produktivitet, 
företagsledning och motståndskraft, samtidigt som de ger upphov till oro när det gäller 
personlig integritet och hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå en lagstiftningsram med tydliga gemensamma 
minimistandarder och villkor för distansarbete i EU, för att skydda arbetstagarnas hälsa 
och säkerhet, och samtidigt stödja de europeiska små och medelstora företagens 
produktivitet och konkurrenskraft.

8. Europaparlamentet anser dessutom att det behövs en ambitiös politisk agenda med en 
tydlig tidsplan för att harmonisera den inre marknadens digitala aspekter och gynna e-
förvaltningslösningar. Parlamentet uppmanar till standardisering och digitalisering av 
administrativa förfaranden och formulär, vilket hjälper små och medelstora företag på 
lång sikt.

9. Europaparlamentet betonar att program som är avgörande för små och medelstora 
företags konkurrenskraft och utveckling, och som ingår i nästa fleråriga budgetram, bör 
garanteras tillräcklig finansiering.

10. Europaparlamentet anser att EU:s återhämtningsinstrument och de relevanta 
programmen inom den fleråriga budgetramen bör utnyttjas fullt ut för att komplettera de 
nationella systemen, stödja små och medelstora företag, särskilt i de sektorer och 
regioner som drabbats hårdast av pandemin, även små och medelstora företag som är 
verksamma i gränsregioner som har påverkats allvarligt av de stängda gränserna mellan 
medlemsstaterna, i syfte att bevara arbetstillfällen, inkomster och sakkunskap, och 
sträva efter att säkerställa EU:s strategiska industriella oberoende, innovation och 
tekniska ledarskap. Parlamentet påminner även om att dessa instrument måste bidra till 
uppnåendet av målen för hållbar utveckling och införandet av principerna för den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter och Parisavtalet.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa komplementaritet mellan 
målen i den europeiska strategin för små och medelstora företag, den nya 
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handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, den uppdaterade kompetensagendan för 
Europa och EU:s industristrategi. Parlamentet uppmanar också kommissionen och 
medlemsstaterna att bättre samordna de olika finansieringsinstrumenten för små och 
medelstora företag.

12. Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om vikten av tekniskt stöd för små 
och medelstora företag och egenföretagare, särskilt under den inledande fasen av 
genomförandet av europeiska fonder och program.

13. Europaparlamentet betonar att strategin för små och medelstora företag bör underlätta 
små och medelstora företags tillgång till finansiering, även för mycket små projekt, och 
lämpliga verktyg för gräsrotsfinansiering. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
medlemsstaterna att förbättra tillgången till mindre krediter.

14. Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt för små och medelstora företag att 
kunna delta i offentliga upphandlingsförfaranden, eftersom offentlig upphandling bidrar 
till att få fart på återhämtningen. Parlamentet betonar i detta sammanhang att orättvisa 
urvalskriterier bör bekämpas.

15. Europaparlamentet betonar att åtgärder för små och medelstora företag bör utgöra 
kärnan i EU:s planer och initiativ, särskilt de som rör den ekonomiska återhämtningen 
samt den digitala och gröna omställningen, och de bör gå hand i hand med åtgärder för 
att främja entreprenörskap och skydd av alla arbetstagare. Parlamentet betonar i detta 
avseende behovet av att säkerställa respekten för principen om likabehandling av 
arbetstagare och rättvisa arbets- och anställningsvillkor för alla, även mobila 
arbetstagare.

16. Europaparlamentet betonar behovet av att ytterligare underlätta små och medelstora 
företags och egenföretagares tillgång till den inre marknaden och att främja 
arbetskraftens rörlighet. Parlamentet betonar att en god samordning mellan 
medlemsstater och regioner är avgörande för att säkerställa att små och medelstora 
företag och egenföretagare som bedriver gränsöverskridande verksamhet samt 
gränsarbetare, säsongsarbetare och utstationerade arbetstagare skyddas. Parlamentet 
efterlyser garantier för att tydlig och öppen information ska vara tillgänglig för företag, 
egenföretagare och arbetstagare angående regler som de ska följa och rättigheter som de 
kan åtnjuta, däribland genom samserviceportaler.

17. Europaparlamentet anser att förbättringen och genomförandet av EU:s regler om 
samordning av de sociala trygghetssystemen är viktigt för arbetskraftens rörlighet och 
skyddet av arbetstagare, särskilt för dem som befinner sig i osäkra situationer. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang behovet av att nå en snabb och balanserad 
överenskommelse om översynen av förordningarna (EG) nr 883/2004 och 
(EG) nr 987/2009 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ett europeiskt 
socialförsäkringsnummer, för att ge rättssäkerhet till arbetstagare och underlätta arbetet 
för de företag, i synnerhet små och medelstora, som tillhandahåller gränsöverskridande 
tjänster, samtidigt som man på ett effektivt sätt kontrollerar användningen av 
underleverantörer och bekämpar socialt bedrägeri. Parlamentet uppmanar i detta 
sammanhang eftertryckligen medlemsstaterna att säkerställa ett korrekt genomförande 
och verkställande av unionsrätten för att underlätta arbetstagarnas fria rörlighet och 
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deras sociala skydd, samt tillhandahållandet av tjänster över gränserna, och därmed 
säkerställa lika villkor på den inre marknaden.

19. Europaparlamentet påminner om att fri rörlighet för arbetstagare är en grundläggande 
rättighet som är central för den inre marknaden. Parlamentet påminner vidare om vikten 
av att främja arbetskraftens rörlighet runtom i Europa. Parlamentet betonar att det, även 
om det har vidtagits en rad effektiva åtgärder för att hjälpa företagen att reagera på 
covid-19-utbrottet, nu måste läggas särskilt fokus på att mildra krisens långsiktiga 
effekter.

20. Europaparlamentet påminner om att alla arbetstagare på den inre marknaden måste ha 
rätt till högsta möjliga skyddsstandard när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
oavsett storleken på det företag där de har sin anställning, anställningsorten eller det 
underliggande avtalet.

21. Europaparlamentet efterlyser en systematisk tillämpning av åtgärder för hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, och välkomnar riktlinjerna från Europeiska arbetsmiljöbyrån 
(EU-Osha) och punkt 8 i kommissionens uttalande till följd av framläggandet av 
kommissionens direktiv (EU) 2020/739 vad gäller förebyggande åtgärder och 
arbetsmiljöskydd för arbetstagare som är eller kan vara exponerade för sars-cov-2 
i arbetet5. Parlamentet anser att sådana riktlinjer, däribland skriftliga anvisningar, bör 
vidareutvecklas och bygga på regelbundna samråd med de relevanta berörda parterna 
för att möjliggöra samordnade, uppdaterade och effektiva insatser vid framtida 
gränsöverskridande hot mot folkhälsan.

22. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att höja medvetenheten om hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen och att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa 
arbetstagarnas säkerhet och hälsa, däribland genom inspektioner i detta avseende och 
vid behov. Parlamentet anser också att små och medelstora företag som anställer 
säsongsarbetare och gränsarbetare förtjänar särskilt skydd.

23. Europaparlamentet understryker att det är viktigt att säkerställa ett effektivt och snabbt 
genomförande av hälsoprotokollen och att arbetstagarna inom de olika 
yrkeskategorierna använder sig av dessa, särskilt genom utbildning på arbetsplatsen.

24. Europaparlamentet emotser kommissionens förslag om en ny strategi för hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen 2021–2027, som ska omfatta visionen om noll dödliga och 
allvarliga arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att se över direktivet om hälsa och säkerhet i arbetet.

25. Europaparlamentet erkänner den särskilda situationen för små och medelstora företag 
när det gäller att genomföra lagstadgade åtgärder om hälsa och säkerhet på företagsnivå. 
Parlamentet understryker att ökad medvetenhet, utbyte av god praxis, samråd, 
användarvänlig vägledning och onlineplattformar är avgörande för att små och 
medelstora företag ska kunna följa kraven i lagstiftningen. Parlamentet välkomnar EU-
Oshas onlineverktyg för interaktiv riskbedömning (OiRA) och andra e-verktyg 
i medlemsstaterna, som syftar till att främja efterlevnaden och en kultur av 
förebyggande, framför allt i mikroföretag och småföretag.

5 EUT C 212, 26.6.2020, s. 8.
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26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att arbetstagare har rätt till 
information, samråd och medverkan och att denna princip också ingår i strategin för 
små och medelstora företag. Parlamentet understryker att arbetstagare och deras 
representanter behöver involveras på ett meningsfullt sätt på företagsnivå, också när det 
gäller beslut om minskade koldioxidutsläpp och digitalisering. Parlamentet betonar 
betydelsen av en effektiv dialog mellan arbetsmarknadens parter och behovet av att 
stärka dessa parter, att utvidga de kollektiva förhandlingarnas omfattning och vidta 
åtgärder för att främja en hög koncentration av fackföreningar och 
arbetsgivarorganisationer i samband med den nya strategin för små och medelstora 
företag.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att snabbt stödja 
företag, i synnerhet små och medelstora företag, genom att minska onödiga 
administrativa bördor och genom att underlätta deras tillgång till likviditet. Parlamentet 
välkomnar i detta avseende det instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för 
arbetslöshet i en krissituation (SURE) som kommissionen har föreslagit. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att små och medelstora företag 
har tillgång till alternativa finansieringsmöjligheter, såsom kreditföreningar och privata 
kapitalgivare. Parlamentet begär att man inom ramen för återhämtningsplanen upprättar 
kapacitetsuppbyggnadsprogram, som ska hjälpa små och medelstora företag, och 
i synnerhet mikroföretag, att anpassa sin verksamhet till marknader som har påverkats 
av covid-19-pandemin.

28. Europaparlamentet välkomnar det ekonomiska stöd som kommissionen har 
tillhandahållit för att rädda arbetstillfällen genom SURE-instrumentet, och anser att ett 
europeiskt system för arbetslöshetsåterförsäkring kan vara ett ytterligare verktyg för att 
komplettera den rättvisa omställningen till en cirkulär, klimatneutral och digital 
ekonomi, och bidra till att göra EU:s ekonomi, och i synnerhet EU:s små och medelstora 
företag, motståndskraftiga. Parlamentet väntar på kommissionens förslag i detta 
hänseende, som kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har tillkännagett.

29. Europaparlamentet betonar att politiska åtgärder som är inriktade på små och 
medelstora företag och uppstartsföretag inte får erbjuda möjligheter för företag att 
kringgå befintliga regler, minska skyddet för arbetstagare och konsumenter, eller öka 
risken för företagsbedrägerier, kriminell verksamhet och brevlådeföretag. Parlamentet 
påminner om att parlamentet i detta sammanhang avslog kommissionens kontroversiella 
förslag om ett europeiskt elektroniskt tjänstekort.

30. Europaparlamentet betonar att rättvis konkurrens är en grundläggande princip för den 
inre marknaden. Parlamentet varnar för en kapplöpning mot botten vad gäller standarder 
för sysselsättning, social trygghet och beskattning, inbegripet genom konstlade 
arrangemang, eftersom det står i skarp kontrast till rättvis konkurrens baserad på kvalitet 
och hållbar utveckling. Parlamentet understryker att social dumpning först och främst 
sker på bekostnad av arbetstagare, konsumenter och laglydiga små och medelstora 
företag.

31. Europaparlamentet betonar att illojal konkurrens på den inre marknaden skadar 
laglydiga företag, särskilt små och medelstora företag. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att vidta kraftfulla åtgärder för att bekämpa illojal 
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konkurrens, vilket också inbegriper odeklarerat arbete. Parlamentet betonar dessutom att 
illojal konkurrens i den digitala ekonomin också bör åtgärdas.

32. Europaparlamentet anser att skattepolitiken för små och medelstora företag bör gynna 
en hållbar utveckling och skapa arbetstillfällen av god kvalitet.

33. Europaparlamentet understryker att avancerad omstörtande teknik, såsom blockkedja, 
artificiell intelligens (AI), datormoln och högpresterande datorsystem i hög grad kan 
förbättra konkurrenskraften för små och medelstora företag. Parlamentet betonar att 
man behöver höja medvetenheten om de AI-baserade lösningarnas stora potential och 
de risker som de kan medföra. Parlamentet framhåller behovet av forskning om de 
samhälleliga förändringar som AI orsakar. Parlamentet uppmanar EU att stödja den 
digitala och den gröna omställningen genom att investera i artificiell intelligens som 
säkerställer principen om att människan ska ha kontrollen, i livslångt lärande samt 
i omskolnings- och kompetenshöjningsinitiativ för att främja digital kompetens, som 
fokuserar på små och medelstora företags utnyttjande av mänskliga, sociala och 
avancerade digitala färdigheter och kvalifikationer för yrken och sektorer, som behövs 
i framtiden till följd av omställningen till en hållbar och koldioxidneutral ekonomi. 
Parlamentet betonar behovet av att modernisera systemet för yrkesutbildning och 
förbättra kvalifikationsnivån, i synnerhet när det gäller digitala färdigheter. Parlamentet 
betonar behovet av att åtgärda den bristande överensstämmelsen mellan 
färdigheter/kvalifikationer och arbetsmarknadens behov.

34. Europaparlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen och medlemsstaterna att 
främja, stärka och stödja lärlingsutbildning för att underlätta en hållbar integrering av 
ungdomar på arbetsmarknaden. Parlamentet understryker att entreprenörsutbildning som 
främjar företagskunskaper och -kompetens spelar en nyckelroll när det gäller att göra 
små och medelstora företag redo för den inre marknaden. Parlamentet kräver att 
Europeiska socialfonden+ används på bästa sätt för att bemöta dessa utmaningar.

35. Europaparlamentet poängterar i detta avseende möjligheterna att övervinna den 
bristande överensstämmelsen mellan färdigheter och kvalifikationer genom ett bättre 
utnyttjande av den gränsöverskridande arbetsmarknaden.

36. Europaparlamentet anser att ett litet eller medelstort företags anseende som en attraktiv 
arbetsgivare, tack vare goda arbets- och anställningsvillkor, är en viktig 
konkurrensfördel när man rekryterar kvalificerad personal. Parlamentet betonar vikten 
av företagsintern utbildning.

37. Europaparlamentet betonar att entreprenörskap är en viktig drivkraft för smart, hållbar 
och inkluderande ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft, och ett kraftfullt verktyg för 
att främja social delaktighet. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna 
att främja och stödja utvecklingen av företagaranda och entreprenörsfärdigheter och 
göra det lättare att inrätta nya affärsmodeller för små och medelstora företag. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda sig av den framtida Europeiska 
socialfonden+ och de nya möjligheterna att investera medel från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden i kompetensutveckling för smart specialisering, industriell 
omställning och entreprenörskap.

38. Europaparlamentet understryker vikten av att främja entreprenörskap, även bland 
kvinnor och unga. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
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uppmuntra och aktivt stödja kvinnligt entreprenörskap på europeisk och nationell nivå, 
särskilt genom bättre tillgång till finansiering eller utbildning samt genom att säkerställa 
en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv, eftersom kvinnor är en av de grupper 
som drabbas värst av covid-19-krisen.

39. Europaparlamentet betonar att kvinnor fortfarande är underrepresenterade på alla yrkes- 
och ledningsnivåer6 och välkomnar kommissionens initiativ med särskilt fokus på att ge 
kvinnor egenmakt och förbättra könsbalansen inom de små och medelstora företagens 
ekosystem i Europa.

40. Europaparlamentet kräver att all lönediskriminering på grund av ålder eller kön 
avskaffas och att medlemsstaterna säkerställer, i linje med nationell rätt och praxis, att 
alla arbetstagare har rätt till anständiga löner antingen genom kollektivavtal eller genom 
lagstadgade minimilöner.

41. Europaparlamentet betonar att små och medelstora företag måste bidra till att avlägsna 
könsbetingade skillnader i sysselsättning, löner och pensioner på arbetsmarknaden, 
bland annat genom att tillhandahålla eller stödja barnomsorg, vårdledighet och flexibla 
arbetstider för anhörigvårdare samt genom att säkerställa lika lön för lika arbete och 
insyn i lönesättningen.

42. Europaparlamentet betonar vikten av den sociala och solidariska ekonomin, som 
sysselsätter över elva miljoner människor7. Parlamentet understryker dessutom 
potentialen hos företag inom den sociala ekonomin och sociala investeringars potential 
att göra det lättare för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper att 
komma in på arbetsmarknaden. Parlamentet framhäver att sociala och solidariska 
företag måste stödjas genom att skapa en gynnsam miljö för deras utveckling. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja etableringen av 
sociala och solidariska företag och deras arbete.

43. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att erkänna, främja och skydda 
inkluderande små och medelstora företag, för att skapa fast anställning för personer med 
funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Parlamentet framhåller den potential företag 
och organisationer inom den sociala ekonomin har för att underlätta för personer med 
funktionsnedsättning att integreras på arbetsmarknaden. Parlamentet betonar vidare 
vikten av att ge den sociala ekonomin riktat stöd från Europeiska socialfonden. 
Parlamentet påminner om att det är svårare för små och medelstora företag som drivs av 
utsatta grupper att få tillgång till finansiering och att de behöver riktat stöd.

44. Europaparlamentet rekommenderar att medlemsstaterna utbyter initiativ fokuserade på 
små och medelstora företag och bästa praxis. Parlamentet rekommenderar också att det 
inrättas plattformar för utbyten bland små och medelstora företag som utvecklar 
innovativ och banbrytande teknik. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang 
kommissionens förslag att starta ett program för ”digitala volontärer” som gör det 
möjligt för unga kvalificerade personer och erfarna äldre personer att dela sina digitala 
färdigheter med traditionella företag. Parlamentet betonar vikten av att främja 

6 OECD/Europeiska unionen (2019), The Missing Entrepreneurs 2019: Policies for inclusive entrepreneurship, 
OECD Publishing, Paris, https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-
2019_3ed84801-en 
7 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_sv 

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_sv
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ytterligare samarbete mellan små och medelstora företag, forskningsinstitut, universitet 
och utbildningssektorn för att säkerställa att färdigheterna motsvarar arbetsmarknadens 
behov.

45. Europaparlamentet efterlyser ett snabbt genomförande av det europeiska patentet för att 
främja de små och medelstora företagens innovationspotential.

46. Europaparlamentet anser att den nya strategin för europeiska små och medelstora 
företag kan ha framgång endast genom en integrerad strategisk planering, som samlar 
resurserna från europeiska aktörer, regionala och lokala institutioner, industrikluster, 
arbetsmarknadens parter, universitet och forskningsgrupper. Parlamentet understryker 
i detta sammanhang vikten av stödstrukturer såsom nätverk av små och medelstora 
företag, gemensamma kontaktpunkter, regionala utvecklingsorgan, innovationskluster 
och uppstartsrådgivning när det gäller att skapa lokala och regionala värdekedjor.

47. Europaparlamentet anser att det är av yttersta vikt att förhindra att företag går i konkurs, 
för att bevara arbetstillfällen och för att säkerställa en hållbar ekonomisk. Parlamentet 
menar att EU därför bör utveckla och stärka mekanismer för tidig varning för att 
identifiera företag i svårigheter och hjälpa dem att undgå insolvens. Parlamentet anser 
att EU:s finansiering och program bör läggas om i enlighet med detta.

48. Europaparlamentet påminner om att mikroföretag och egenföretagare också har 
påverkats kraftigt av covid-19-krisen. Parlamentet betonar att små och medelstora 
företag, mikroföretag och egenföretagare ofta har svårt att få tillgång till de 
stödmekanismer som medlemsstaterna har infört, särskilt till arrangemang för 
korttidsarbete, som är nödvändiga för att skydda arbetstillfällen. Parlamentet välkomnar 
i detta avseende den ändring som nyligen gjordes i den tillfälliga ramen för statliga 
stödåtgärder, som gör det möjligt för medlemsstaterna att ge offentligt stöd till alla 
mikroföretag och små företag. Parlamentet uttrycker dock sin oro över den ojämna 
fördelningen av det statliga stödet. Parlamentet erinrar om att statligt stöd inte får leda 
till en snedvridning av den inre marknaden.

49. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla en aktiv 
arbetsmarknadspolitik, främja forskning och innovation och tillhandahålla allmännyttiga 
tjänster och infrastruktur av god kvalitet också för att främja den privata sektorns 
investeringar i små och medelstora företag.

50. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga behovet av att upprätta en 
enda kontaktpunkt som ska stödja små och medelstora företags internationalisering, till 
exempel genom att ge information om medel och bidrag till tekniska 
genomförbarhetsstudier för innovativa företagsprodukter och annan relevant 
information om internationalisering.

51. Europaparlamentet anser att Förenade kungarikets utträde ur EU har påverkat de små 
och medelstora företagen i EU på ett negativt sätt, i synnerhet företag som har daglig 
affärsverksamhet med Förenade kungariket. Parlamentet betonar att man i det nya 
partnerskapet med Förenade kungariket bör vara särskilt uppmärksam på de små och 
medelstora företagens specifika situation, och uppmanar EU och Förenade kungariket 
att arbeta för förenklade krav och formaliteter i tullförfaranden för små och medelstora 
företag, för att undvika ytterligare administrativa bördor, och uppmanar parterna att 
inrätta kontaktpunkter för små och medelstora företag.



RR\1219652SV.docx 41/79 PE653.858v02-00

SV

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande 2.10.2020

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

36
6
13

Slutomröstning: närvarande ledamöter Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, 
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, 
Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, 
Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, 
Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, 
France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios 
Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, 
Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel 
Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela 
Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen 
Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria 
Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter Konstantinos Arvanitis, Brando Benifei, Marc Botenga, Samira Rafaela, 
Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sander



PE653.858v02-00 42/79 RR\1219652SV.docx

SV

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

36 +
ECR Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

ID Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

NI Daniela Rondinelli

PPE Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan 
Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Anne Sander, Eugen 
Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Monica Semedo, 
Marie-Pierre Vedrenne

Verts/ALE Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

6 -
GUE/NGL Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop

ID Nicolaus Fest, Guido Reil

13 0
Renew Radka Maxová

S&D Marc Angel, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella 
Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster



RR\1219652SV.docx 43/79 PE653.858v02-00

SV

28.9.2020

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR DEN INRE MARKNADEN OCH 
KONSUMENTSKYDD

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över en ny strategi för europeiska små och medelstora företag
(2020/2131(INI))

Föredragande av yttrande: Liesje Schreinemacher

FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till 
resolution som antas:

A. Små och medelstora företag är ryggraden i den europeiska ekonomin och utgör 
99 procent av företagen i EU.

B. De europeiska små och medelstora företagen står just nu inför större utmaningar än 
någonsin tidigare på grund av covid-19-krisen, som hotar deras själva existens.

C. Hittills har endast 17 procent av de små och medelstora företagen framgångsrikt 
integrerat digital teknik i sina företag, och digitaliseringen är avgörande för en stark 
ekonomisk tillväxt och skapandet av arbetstillfällen på den inre marknaden.

1. Europaparlamentet välkomnar strategin för små och medelstora företag och delar 
kommissionens åsikt att de små och medelstora företagen är ryggraden i 
den europeiska ekonomin och helt avgörande för EU:s välstånd.

2. Europaparlamentet anser att strategin för små och medelstora företag bör gå hand i hand 
med den europeiska industristrategin, och uppmanar kommissionen att vidta nya 
åtgärder i ljuset av lärdomarna från covid-19-krisen och återhämtningspaketet för att 
främja ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen på den inre marknaden.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare stödja små och medelstora 
företag i EU för att åtgärda både de kortsiktiga konsekvenserna av krisen och de 
långsiktiga utmaningarna, såsom digitaliseringen och övergången till en mer hållbar inre 
marknad.

4. Europaparlamentet vidhåller att hållbarhet alltjämt ska vara ett av de grundläggande 
målen i relevanta EU-program, så att små och medelstora företag kan dra full fördel av 
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den hållbara omställningen när det gäller konkurrenskraft, kostnadsminskningar och 
skapande av arbetstillfällen.

5. Europaparlamentet betonar att genomförandet av strategin för små och medelstora 
företag bör inriktas på att stödja små och medelstora företag för att hjälpa dem att 
överleva, eftersom covid-19-krisen har utgjort ett massivt dråpslag mot många små och 
medelstora företag och deras roll i européernas vardag. Parlamentet anser i detta 
avseende att man vid behov bör uppdatera strategin så att den tar hänsyn till 
pandemins effekter.

6. Europaparlamentet betonar att det i kristider är viktigt att fri rörlighet för viktiga varor 
och tjänster garanteras på den inre marknaden. Kommissionen uppmanas att snabbt 
föreslå nya redskap för att undvika eventuella störningar på den inre marknaden vid 
framtida kriser och att ta hänsyn till de små och medelstora företagens särskilda behov.

7. Europaparlamentet konstaterar att upprätthållandet av de små och medelstora företagens 
existens redan är föremål för medlemsstaters enskilda politiska åtgärder. Parlamentet 
insisterar därför på att strategin och dessa åtgärder ska komplettera varandra för att 
stimulera en stabil och varaktig återhämtning för de små och medelstora företagen.

8. Europaparlamentet påminner om att små och medelstora företag redan stod inför 
svårigheter på grund av covid-19-krisen, särskilt när det gäller tillgång till finansiering, 
däribland smidig tillgång till FoU-medel, marknader, tekniskt stöd och information. 
Parlamentet efterlyser därför ökat stöd på dessa områden, till exempel i form av 
förstärkta gemensamma kontaktpunkter och förenklade och lättillgängliga regelmässiga 
och administrativa förfaranden. Parlamentet betonar följaktligen vikten av att anta en 
ambitiös strategi för att se till att små och medelstora företag kan återhämta sig och 
blomstra.

9. Europaparlamentet understryker att åtgärder också bör vidtas för att förhindra 
stängningar, bedöma och återställa störda leverans- och värdekedjor, stödja små och 
medelstora företags expansion och stärka deras gränsöverskridande verksamhet för att 
maximera de potentiella fördelarna med den inre marknaden.

10. Europaparlamentet efterlyser en synkronisering av alla finansieringsverktyg som syftar 
till att stödja små och medelstora företag på den inre marknaden. Parlamentet vidhåller 
att program som är avgörande för de små och medelstora företagens konkurrenskraft, 
utveckling och resiliens mot krisen måste förstärkas i nästa fleråriga budgetram för att 
garantera den nödvändiga finansieringsnivån. Parlamentet uppmanar Europeiska 
investeringsbanken att fortsätta att framför allt stödja små och medelstora företag som 
ett led i strategin för hållbar finansiering.

11. Europaparlamentet påpekar mervärdet i EU:s program inom den fleråriga budgetramen 
för att stödja små och medelstora företag, särskilt inremarknadsprogrammet, InvestEU, 
programmet för ett digitalt Europa, Horisont Europa och andra program. Parlamentet 
anser att delen för små och medelstora företag i inremarknadsprogrammet bör behålla 
ambitionsnivån i parlamentets ståndpunkt, och betonar därför vikten av att snabbt anta 
den fleråriga budgetramen och instrumentet Next Generation EU.

12. Europaparlamentet välkomnar att det bland de åtgärder som pekats ut av kommissionen 
har tagits med en åtgärd om hur man kan skapa en gynnsam miljö för mikroföretag och 
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små och medelstora företag. Att främja ett generationsskifte i traditionella 
hantverksföretag, varav vissa löper risk för utrotning, kan inte bara vara ett effektivt sätt 
att uppmuntra egenföretagande, utan också ett sätt att främja Europas eget kunskapsarv 
och dess egna traditioner och kunnande på hantverksområdet. Parlamentet anser att det 
skulle vara lämpligt att skapa incitament för generationsövergripande projekt som kan 
förena hantverkartraditionen med digitaliseringen genom att involvera unga människor 
i slutet av utbildningen.

13. Europaparlamentet noterar att mikroföretag och små och medelstora företag bör åläggas 
proportionerliga åtaganden som tar hänsyn till deras särdrag och sektoriella 
kännetecken. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att använda kraftfulla 
verkställighetsåtgärder för att begränsa fragmenteringen av marknaden, undanröja 
omotiverade marknadshinder och säkerställa lika villkor, genom att använda alla 
tillgängliga verktyg och organ, såsom EU-företrädaren för små och medelstora företag 
och nämnden för lagstiftningskontroll, i syfte att minska kostnaderna och stärka de små 
och medelstora företagens verksamhet.

14. Europaparlamentet betonar att överregleringar är särskilt betungande för små och 
medelstora företag. För att uppnå målen i strategin för små och medelstora företag bör 
man därför lägga större vikt vid proportionaliteten i eventuella nya lagstiftningsinitiativ.

15. Europaparlamentet efterlyser en färdplan för att åstadkomma en proportionerlig 
minskning av den administrativa bördan i syfte att främja de små och medelstora 
företagens investeringspotential och påskynda EU:s ekonomiska återhämtning, 
inbegripet 

‒ hjälpa små och medelstora företag att bedriva verksamhet över gränserna och 
därigenom dra full nytta av fördelarna med den inre marknaden,

‒ uppmuntra till utökningar av verksamheten,

‒ effektivt utnyttja testet för små och medelstora företag, som utförs i ett tidigt skede av 
konsekvensbedömningen för att analysera lagstiftningsförslagens ekonomiska effekter, 
inklusive efterlevnadskostnaderna.

16. Europaparlamentet vidhåller att små och medelstora företag bör erhålla riktat stöd – dvs. 
tekniskt och administrativt stöd samt kompetensstöd – när de genomför EU:s regelverk 
i syfte att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna på den inre marknaden. 

17. Europaparlamentet erkänner stödet från den tillfälliga ramen för statligt stöd och 
välkomnar det senaste ändringsförslaget, som gör det möjligt för medlemsstaterna att 
erbjuda alla mikroföretag och små och medelstora företag offentligt stöd. Parlamentet 
uppmanar dock kommissionen att under tiden säkerställa att de tillfälliga ramar som 
godkänts för statligt stöd inte snedvrider konkurrensen på den inre marknaden på 
medellång till lång sikt och därmed inverkar negativt på de små och medelstora 
företagen som är de främsta mottagarna.

18. Europaparlamentet understryker att data och överföring av teknik från den akademiska 
världen till små och medelstora företag spelar en avgörande roll som livsnerven i den 
digitala ekonomin. Parlamentet påpekar att det finns obalanser och hinder för tillgången 
till data som påverkar de små och medelstora företagens konkurrenskraft, och 
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understryker att små och medelstora företag måste få en rättvis andel av mervärdet av de 
data som de genererar, och betonar att icke-diskriminerande tillgång till data är 
avgörande för att säkerställa lika villkor på den inre marknaden . Parlamentet välkomnar 
i detta hänseende den europeiska datastrategin. Parlamentet stöder kommissionens 
arbete för att främja interoperabilitet och upprätta europeiska dataområden för 
tillförlitliga och säkra utbyten av icke-persondata i syfte att öka dataflödet mellan 
företag, relevanta intressenter och den offentliga sektorn. Parlamentet betonar vikten av 
öppna data och kunskapsdelning via öppen teknik för små och medelstora företag, i full 
överensstämmelse med tillämplig lagstiftning.

19. Europaparlamentet påpekar att det finns ett behov av att underlätta de små och 
medelstora företagens tillgång till och användning av artificiell intelligens i linje med 
den framtida ramen för etik och ansvar, genom att främja skapandet av 
gränsöverskridande allianser av små och medelstora företag när det gäller artificiell 
intelligens i strategiska värdekedjor på den inre marknaden, och att främja investeringar 
i nästa generation av standarder, verktyg och infrastrukturer för lagring och bearbetning 
av data. Parlamentet påpekar att det är viktigt att säkerställa de små och medelstora 
företagens tillgång till och medvetenhet om IKT-standarder, så att det blir möjligt för 
dem att vara innovativa och ta fram fler skräddarsydda lösningar.

20. Europaparlamentet påpekar att de små och medelstora företagen står inför svårigheter 
när det gäller att skydda sina immateriella rättigheter och att skydda sig själva mot 
aggressiva patenttvister, och att dessa svårigheter kan hota företagens utveckling. 
Kommissionen uppmanas att öka medvetenheten om immateriella rättigheter, i högre 
grad utnyttja extern rådgivning och säkerställa en lämplig efterlevnad.

21. Europaparlamentet framhåller att digitaliseringen erbjuder många fördelar för små och 
medelstora företag, till exempel nya möjligheter att tillhandahålla digitala tjänster eller 
produkter och utöka marknadstillträdet. Parlamentet påpekar att små och medelstora 
företag i allt högre grad utsätts för påtryckningar att anpassa sina affärsmodeller 
i enlighet med detta och anamma den digitala teknik som krävs för att de ska förbli 
konkurrenskraftiga och attraktiva för kunderna.

22. Europaparlamentet framhåller att små och medelstora företag, och i synnerhet 
uppstartsföretag, har en enorm potential att växa inom nya digitala sektorer såsom AI, 
sakernas internet och robotteknik, men betonar att de små och medelstora företagen för 
att kunna genomföra den digitala omställningen måste ges adekvat stöd och ha tillgång 
till tillräckliga finansiella resurser och infrastruktur.

23. Europaparlamentet understryker de möjligheter som e-handeln erbjuder små och 
medelstora företag att nå ut till nya kunder och marknader. Parlamentet lyfter här fram 
mervärdet av lagstiftning såsom förordningen om plattformar för företag, och begär att 
den snarast ska genomföras och efterlevas.

24. Europaparlamentet varnar för att det inom e-handeln finns en ständig risk för otillbörlig 
konkurrens, även beroende på förekomsten av produkter som inte uppfyller kraven, 
olagliga produkter eller osäkra produkter på onlinebaserade marknadsplatser som riktar 
sig till konsumenter i EU.

25. Europaparlamentet framhåller att lika tillgång till investeringar för små och medelstora 
företag alltjämt är en utmaning inom EU, med tanke på att det i vissa medlemsstater är 
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svårare att få tillgång till finansiering, vilket leder till skillnader i konkurrenskraft 
mellan små och medelstora företag på den inre marknaden. Kommissionen uppmanas 
att ta itu med denna skillnad i tillgång till finansiering, utan att undergräva relevansen 
av tillsynskraven, för att säkerställa att små och medelstora företag konkurrerar på lika 
villkor.

26. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra den gemensamma digitala 
ingången på ett sätt som främjar små och medelstora företag genom att nära samarbeta 
med regionala och lokala myndigheter och med andra medlemsstater och genom att 
säkra enkel digital tillgång till information, förfaranden, stöd och tjänster som är 
kopplade till gränsöverskridande affärsverksamhet, inbegripet rådgivning om offentlig 
upphandling och finansieringskällor.

27. Europaparlamentet påpekar att det inte längre går att skjuta upp brådskande åtgärder 
i detta avseende, såsom åtgärder i förbindelse med en omfattande digitalisering av 
förhållandet mellan offentliga myndigheter och företagen och interoperabiliteten för den 
offentliga myndighetens databaser.

28. Europaparlamentet välkomnar nätverket av företrädare för små och medelstora företag, 
som gör det möjligt att i högre grad beakta slutanvändaren i framtida lagstiftning. 
Parlamentet föreslår dock en kritisk bedömning av utnämningsförfarandet och 
funktionssättet i syfte att åtgärda eventuella brister och säkerställa att systemet fungerar 
effektivt i alla medlemsstater, i ständigt samråd med de relevanta 
branschorganisationerna och intressenterna.

29. Europaparlamentet betonar vikten av att använda den europeiska plattformen för 
offentlig upphandling GovTech (EU GovTech) för att noga övervaka de små och 
medelstora företagens delaktighet i utmaningar på upphandlingsområdet inom EU och 
vägleda det efterföljande utarbetandet av god praxis och högre lagstiftningsstandarder.

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt lansera det europeiska 
GovTech-initiativet för att främja bästa praxis när det gäller att skapa synergieffekter 
mellan staten och uppstartsföretag och digitala små och medelstora företag och för att 
mellan flera medlemsstater underlätta användningen av ett gränsöverskridande verktyg 
som främjar lika marknadstillträde för europeiska digitala små och medelstora företag.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förenkla 
upphandlingsförfarandena genom att använda flexibiliteten i kommissionens nya 
vägledning inom ramen för EU:s nuvarande ram för offentlig upphandling och att öka 
möjligheterna för små och medelstora företag på den inre marknaden, till exempel 
möjligheten att dela upp upphandlingen i mindre delar och förenkla de administrativa 
förfarandena och genom att använda digitala verktyg och plattformar för att utöka den 
gränsöverskridande upphandlingen.

32. Europaparlamentet betonar att en hållbar offentlig upphandling kan bidra som ett 
strategiskt verktyg för att främja hållbara produktions- och konsumtionsmönster. 
Parlamentet uppmuntrar i detta avseende användningen av ekonomiska, sociala och 
miljömässiga kriterier i upphandlingsförfarandet i full överensstämmelse med tillämplig 
lagstiftning, och betonar att små och medelstora företag behöver lämpligt stöd för att 
kunna genomföra denna övergång.
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33. Europaparlamentet noterar att med upphandlingskostnader inom EU som uppgår till 
14 procent av medlemsstaternas kombinerade BNP kan en ökning av de små och 
medelstora företagens deltagande i upphandlingar utgöra en avsevärd 
finansieringsmöjlighet för dem. Parlamentet betonar att man för att uppnå detta mål 
måste använda nya upphandlingsmetoder och verktyg för att omsätta dem i praktiken 
och på bästa sätt utnyttja EU:s nuvarande lagstiftning om offentlig upphandling och den 
flexibilitet som redan finns inom denna ram. 

34. Europaparlamentet understryker att det är viktigt att göra det europeiska enhetliga 
upphandlingsdokumentet mer tillgängligt för små och medelstora företag. Parlamentet 
efterlyser digitala verktyg såsom plattformar för att förbättra tillgången till relevanta 
uppgifter om offentliga upphandlingar för små och medelstora företag.

35. Europaparlamentet understryker att sena betalningar står för en fjärdedel av alla 
konkurser bland små och medelstora företag i EU. Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att snabbt införa kraftfulla övervaknings- och genomförandeverktyg 
i direktivet om sena betalningar1 och att vidta lämpliga bindande åtgärder för att stärka 
det nuvarande regelverket i syfte att säkerställa och främja snabba betalningar som en 
norm, särskilt för transaktioner mellan myndigheter och företag, på hela den inre 
marknaden. Myndigheter på europeisk, nationell, regional och lokal nivå uppmanas att 
föregå med gott exempel genom att betala små och medelstora företag i tid. Parlamentet 
uppmuntrar i detta sammanhang till en aktiv användning av överträdelseförfaranden i de 
fall där direktivet inte har genomförts ordentligt.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar 
vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1).
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR TRANSPORT OCH TURISM

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över en ny strategi för europeiska små och medelstora företag
(2020/0000(INI))

Föredragande av yttrande: João Ferreira

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Mikroföretag, små och medelstora företag och nystartade företag inom transport- och 
turismsektorerna har drabbats hårdast av covid-19-utbrottet, och ett betydande antal av 
dessa företag står på randen till konkurs på grund av de begränsningar av rörligheten 
och de hälsoprotokoll för hotell- och restauranginrättningar som införts och den 
minskade efterfrågan som följt vad gäller passagerartransporter. Den nuvarande 
situationen motiverar även en europeisk turismpolitik som kan stödjas av en budgetpost 
i nästa fleråriga budgetram, och för brådskande och innovativa åtgärder som sätter 
transporter i centrum för en snabb nystart av den ekonomiska återhämtningen. Transport 
och turism är sektorer som inverkar på tillståndet för miljön. Små och medelstora 
företag och uppstartsföretag kommer att spela en central roll i övergången till hållbar 
transport och turism.

B. Såväl på nationell som på europeisk nivå är mikroföretagen och de små och medelstora 
företagen mycket komplexa men samtidigt heterogena, på grund av sin storlek och de 
olika verksamhetsområden de täcker, eftersom alla företag har sin egen – och ibland 
mycket olikartade – dynamik, särskilt om man ser till den ekonomiska, finansiella, 
sociala eller till och med politiska dynamik som utmärker dem. De små och medelstora 
företagen inom transport- och turismsektorerna bör kunna bedriva sin verksamhet på 
lika villkor.

C. Antalet små och medelstora företag som verkar inom transport- och turismsektorerna 
har ökat till en respektive två miljoner, och står för sammanlagt mer än 16 miljoner 
jobb. Små och medelstora företag utgör den stora merparten av företagen inom 
transportsektorn och har därmed störst potential att skapa arbetstillfällen och 
ekonomiska framsteg.

D. Transportsektorn är strategisk för EU:s och medlemsstaternas utveckling, för deras 
ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning, för deras ekonomiers förmåga att 
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fungera väl och för deras befolkningars möjlighet till rörlighet. Små och medelstora 
företag i dessa sektorer möter flera hinder för sin verksamhet, såsom vägtullar, brist på 
stödinfrastruktur eller andra hinder. Det är viktigt att säkerställa minskad byråkrati för 
mikroföretag och små och medelstora företag, och bedöma genomförandet av all ny 
EU-lagstiftning som har negativ inverkan på eller oproportionerligt hindrar dem som 
driver mikroföretag eller små och medelstora företag på den internationella 
transportmarknaden.

E. Turismsektorn är mycket viktig för ekonomin i flera medlemsstater. Denna sektor har 
en säsongsbetonad profil och skulle kunna dra nytta av en gemensam EU-strategi och 
EU-politik.

F. Till följd av utbrottet av covid-19 måste medlemsstaterna erbjuda det stöd som behövs 
och som de klarar att ge till sina små och medelstora företag, särskilt genom att utnyttja 
flexibiliteten i reglerna för statligt stöd, utan att förvärra befintliga snedvridningar av 
konkurrensen på den inre marknaden mellan små och medelstora företag från olika 
länder. Komplexiteten i administrativa förfaranden och överreglering kan vara ett hinder 
för små och medelstora företag.

G. En överväldigande majoritet små och medelstora företag är beroende av bankerna för 
sin finansiering. Inom banksektorn behövs strömlinjeformade kundkrav, så att små och 
medelstora företag lättare kan få tillgång till lån. Det finns skillnader mellan 
medlemsstaterna, men generellt sett släpar den europeiska konkurrenskraften efter andra 
utvecklade ekonomier, vilket hotar Europas potential att skapa välstånd och välfärd. 
Majoriteten av små och medelstora företag lever av och för nationella marknader.

H. Många små och medelstora företag inom transportsektorn, som exempelvis 
tillhandahåller aktiv rörlighet i städer, passagerartransport och turismtjänster, har 
allvarligt påverkats av att ett begränsat antal plattformar dominerar marknaden. 
Digitalisering och onlineplattformar utgör både en stor utmaning och en möjlighet för 
de europeiska små och medelstora företagen, och är relevanta för deras kommersiella 
framgångar genom att skapa arbetstillfällen och tillväxtmöjligheter, förbättra 
driftseffektiviteten, garantera datasäkerhet och medverka till att konsumenterna nås på 
ett bättre sätt.

1. Europaparlamentet noterar att covid-19-krisen har visat hur viktigt det är för ekonomin 
och näringslivet att små och medelstora företag är verksamma inom transportsektorn, 
särskilt om man tänker på att kontinuiteten i godstransporterna har varit grundläggande 
för att säkerställa att distributionskedjorna för olika typer av varor fungerar snabbt och 
smidigt, och även transporterna av arbetstagare inom viktiga sektorer har varit 
avgörande. Parlamentet understryker att små och medelstora företag inom turismsektorn 
står inför aldrig tidigare skådade svårigheter med en allvarlig likviditetskris på grund av 
ohållbara kassaflöden, intäktssituationen och nya passagerarmönster till följd av 
utbrottet av covid-19. Parlamentet uppmanar kommissionen att anta en reviderad 
strategi för europeiska små och medelstora företag, med beaktande av effekterna av 
covid-19, de ständigt föränderliga hälso- och säkerhetskraven, den inre marknadens 
funktion samt de lokala, regionala och nationella behoven, samtidigt som man stärker 
och stimulerar företagen. Parlamentet erkänner den nya industripolitikens bidrag till 
återindustrialiseringen av medlemsstaterna, och välkomnar kommissionens åtagande att 
införa principen ”en in och en ut” som ett första steg för att hejda flödet av ny 
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lagstiftning, men påminner om att detta enbart upprätthåller status quo, vilket inte är en 
tillräckligt långtgående ambition.

2. Europaparlamentet betonar vikten av medlemsstaternas och EU:s stöd för att hjälpa små 
och medelstora företag i svårigheter, säkerställa deras fortsatta verksamhet, bevara och 
skapa arbetstillfällen och skydda inkomster, samtidigt som arbetstagarnas rättigheter 
respekteras. Parlamentet efterlyser en färdplan för att minska de administrativa 
kostnaderna och bördorna med minst trettio procent och underlätta tillgången till 
finansiering samt främja investeringar i strategiska värdekedjor. Parlamentet uppmanar 
kommissionen, medlemsstaterna och de lokala myndigheterna att göra företagsklimatet 
och konkurrenskraften till yttersta prioriteringar på sin politiska agenda. Parlamentet 
understryker behovet av att stärka stödet till små och medelstora företag inom dessa 
sektorer på EU-nivå, och uppmanar kommissionen att lägga fram konkreta initiativ för 
återhämtning. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att överväga 
medfinansiering av olika system tillsammans med medlemsstater, städer eller regionala 
myndigheter, exempelvis tillhandahållande av värdecheckar eller rabatter för att gynna 
turister och öka deras spenderande av pengar i mindre, lokala företag i turismberoende 
regioner. Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka hur situationen utvecklas 
och bedöma möjligheten till förstärkt krisstöd och sektorspecifikt stöd utöver redan 
aviserade åtgärder, även genom finansiering och kapitalisering, fram till dess att 
turismen och transportflödena kommit igång igen och ligger på samma nivåer som före 
pandemin. Parlamentet anser att stödet även bör fokusera på och främja en 
modernisering av företagens verksamhet efter halva tiden, i syfte att anpassa dem till 
EU:s senaste klimat- och miljömål och andra EU-normer, såsom arbetsvillkor. 
Parlamentet efterlyser inrättande av en handlingsplan för att garantera att 
transportverksamheten fungerar, med fokus på att kunna reagera på framtida kriser som 
kan drabba transport- och turismsektorerna, skapa rättslig förutsebarhet för företag och 
medborgare, öka hållbarheten och konkurrenskraften samt ta hänsyn till det mervärde 
som dessa sektorer tillför ekonomin i EU.

3. Europaparlamentet framhåller att EU:s nya återhämtningsplan inte är tillgänglig för 
många små och medelstora företag som påverkas negativt av pandemins konsekvenser. 
Parlamentet efterlyser en större roll för EU när det gäller finansiering för att stödja de 
små och medelstora företagens solvens, liksom arbetstillfällen, löner och arbetstagares 
rättigheter, och begränsa de skadliga effekterna av alltför stor skuldsättning. Parlamentet 
anser att medlemsstaterna bör undersöka möjliga åtgärder, såsom skattelättnader, 
tillfälligt uppskov med återbetalning av banklån och lösningar för att täcka de risker 
som tjänsteleverantörerna löper fram till dess att turism- och transportflödena 
återkommer.

4. Europaparlamentet anser att omställning och friktionsfri drift av små och medelstora 
företag och nystartade företag inom sektorerna för hållbara transporter och hållbar 
turism kommer att stimulera återhämtningen och motståndskraften efter covid-19, 
främst genom att skapa permanenta arbetstillfällen av hög kvalitet och genom utbyte 
och samordning av bästa praxis mellan medlemsstaterna. Parlamentet önskar att denna 
omställning ska anpassas till EU:s klimat- och miljömål.

5. Europaparlamentet anser att målen i strategin för små och medelstora företag för ett 
hållbart och digitalt Europa inte bara bör vara inriktade på små och medelstora företags 
deltagande i viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, utan även bör överväga 
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samfinansiering av lokala eller regionala system i beslutsprocessen enligt principen 
”tänk småskaligt först” och med full tillämpning av testet för små och medelstora 
företag i konsekvensbedömningarna, och även signalera när politiska förslag kan leda 
till utkontraktering av produktionen, samtidigt som den nationella 
självbestämmanderätten erkänns. Parlamentet anser vidare att målen bör nås genom 
långsiktig och tillväxtinriktad politik som främjar de europeiska små och medelstora 
företagens konkurrenskraft, och matchas fullt ut genom direkt ekonomiskt stöd och 
andra resurser för att göra det möjligt för medlemsstaterna att främja de små och 
medelstora företagens omställning till hållbarhet och digitalisering, vilket är särskilt 
viktigt för mindre utvecklade länder och regioner, inklusive de yttersta randområdena, 
öområden och avlägsna områden, inom ramen för den nya fleråriga budgetramen och i 
synnerhet sammanhållningspolitiken. Det är mycket viktigt att tillhandahålla stöd till 
små och medelstora företag för att höja kompetensen hos arbetskraften inom sektorn, 
med särskilt fokus på digital kompetens och innovativ teknik, och även försöka åtgärda 
det faktum att många kvinnor halkat efter på detta område. Parlamentet poängterar 
behovet av att säkra bättre tillgång till offentlig upphandling genom förenklade 
förfaranden. Parlamentet är bekymrat över att de flesta små och medelstora företag har 
svårt att få tillgång till finansiering från Europeiska investeringsbanken (EIB), särskilt 
företag med begränsat kapital, och önskar att villkoren för tillgång till EIB-finansiering 
ska anpassas efter den verklighet som råder för de små och medelstora företagen i 
medlemsstaterna. Parlamentet betonar dessutom vikten av att säkerställa synergieffekter 
och komplementaritet mellan befintliga finansieringslösningar, och understryker 
behovet av att förenkla förfarandena och minska de administrativa bördorna och 
kostnaderna för stödmottagarna.

6. Europaparlamentet betonar att målen för EU:s strategi för små och medelstora företag 
bör hänga samman med företagens verkliga proportion i näringslivet och deras 
strukturella svagheter samt med anständiga anställnings- och arbetsvillkor inom de olika 
verksamhetssektorerna. Parlamentet framhåller behovet av att vidta åtgärder för att 
skydda konkurrenskraften i en cirkulär ekonomi samt de miljömål som fastställs i den 
europeiska gröna given och i Parisavtalet. Parlamentet begär att lika villkor för alla små 
och medelstora företag ska säkerställas, och att man då särskilt måste tänka på stora 
företag med betydande marknadsställning och även beakta storföretagens 
förhandlingsposition som leverantörer och/eller kunder till små och medelstora företag.

7. Europaparlamentet efterlyser incitament för finansinstitut, inbegripet offentliga och 
privata banker, och en förstärkning av offentliga myndigheters kapacitet på lokal, 
regional, nationell och europeisk nivå för att stödja de små och medelstora företagen. 
Parlamentet anser, särskilt när det gäller mikroföretag, att dessa offentliga organ bland 
annat bör bidra till att utforma och genomföra utbildningsprogram för chefer och 
personal inom organisatorisk, teknisk och kommersiell förvaltning. Det måste 
säkerställas att små och medelstora företag är väl företrädda i det offentliga 
samrådsförfarandet, så att det står klart att deras åsikter vederbörligen och på lämpligt 
sätt samlas in, analyseras och representeras i konsekvensbedömningarna. Parlamentet 
efterlyser en effektivisering av de verktyg som är avsedda att hjälpa små och medelstora 
företag att hantera orättvisa eller diskriminerande regler och beslut, och önskar att de 
små och medelstora företagen ska bli mer medvetna om att det finns sådana 
problemlösningsmekanismer att tillgå. Parlamentet påpekar att särskilt de 
medvetandehöjande åtgärderna måste ökas väsentligt, eftersom undersökningar i vissa 
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EU-länder visar att endast femton procent av företagen känner till Solvit-nätverket och 
att långt färre har beslutat sig för att använda det.

8. Europaparlamentet noterar att de så kallade digitala plattformarna regleras på nationell, 
regional och lokal nivå. Parlamentet understryker behovet av att förhindra illojal 
konkurrens och åstadkomma rättslig förutsebarhet för företag och kunder, liksom 
respekt för arbetstagarnas rättigheter och användarnas säkerhet. Parlamentet välkomnar 
det offentliga samråd som kommissionen nyligen inlett avseende lagstiftningen om 
digitala tjänster. Parlamentet ser fram emot offentliggörandet av kommissionens 
pågående studie om effekterna av korttidsuthyrning. Parlamentet betonar behovet av 
särskilda åtgärder för att modernisera de offentliga transporttjänsterna (t.ex. taxi- och 
bussbranscherna) och att gå i riktning mot en smart och hållbar rörlighet i städer.

9. Europaparlamentet anser att användningen av data kommer att spela en viktig roll inom 
transportsektorn genom att underlätta datadelning, förbättra datakvaliteten och främja 
datainteroperabilitet, och därigenom gynna innovation inom sektorn och stärka dess 
globala konkurrenskraft. Parlamentet efterlyser lämplig finansiering för att matcha de 
små och medelstora företagens investeringsbehov i detta avseende.

10. Europaparlamentet noterar den potential som digitaliseringen och onlineplattformarna 
erbjuder för att skapa bättre och mer lockande möjligheter för kvinnor. Parlamentet 
efterlyser en handlingsplan för att frigöra den fulla potentialen i kvinnligt 
entreprenörskap och öka kvinnors sysselsättning i små och medelstora företag inom 
turism och transport.

11. Europaparlamentet betonar de insatser som gjorts i vissa europeiska städer för att 
hantera de negativa effekterna av korttidsuthyrning när det gäller rätten till bostad, och 
ser fram emot resultaten från den studie som nu görs av kommissionen, i hopp om att 
företagsverksamheten ska kunna förenas med samhällsintresset, särskilt vad gäller små 
och medelstora företag.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS 
UTVECKLING

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över en ny strategi för europeiska små och medelstora företag
(2020/2131(INI))

Föredragande av yttrande: Pina Picierno

FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till 
resolution som antas:

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 mars 2020 En SMF-strategi 
för ett hållbart och digitalt EU (COM(2020)0103),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 maj 2020 Från jord till bord-
strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem 
(COM(2020)0381),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 maj 2020 EU:s strategi för 
biologisk mångfald för 2030 – Ge naturen större plats i våra liv (COM(2020)0380),

A. Europas 25 miljoner små och medelstora företag sysselsätter omkring 100 miljoner 
människor och står för över hälften av Europas BNP. De är nyckelaktörer i Europas 
samhällsekonomiska struktur och bidrar till att göra regionerna attraktiva genom 
samhällsplanering och sammanhållning i landsbygdsområden och på andra håll.

B. Enligt uppgifter från kommissionen fanns det 22 000 jordbrukskooperativ och 289 000 
livsmedels- och dryckesföretag i Europa 2017, varav 90 % var små och medelstora 
företag. Många av dem finns på landsbygden. Dessa företag spelar en avgörande roll för 
landsbygdsekonomin.

C. Den europeiska gröna given omfattar en lång rad djupt omvälvande politiska åtgärder 
för jordbrukare och andra aktörer på landsbygden, däribland strategin ”från jord till 
bord” och olika strategier för biologisk mångfald. Ett lyckat resultat är i stor 
utsträckning beroende av att den gemensamma jordbrukspolitiken och medlemsstaternas 
strategiska planer samordnas med de olika strategiernas mål. De små och medelstora 
företagen har en nyckelroll i arbetet för att uppnå målen för den gröna given.
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D. Covid-19-krisen har riktat uppmärksamheten mot de små och medelstora företagens 
utsatta ekonomiska läge. Många av dem kommer inte att överleva perioden med 
nedstängning, som slagit hårdast mot försäljningen till hotell- och restaurangsektorn och 
till tredjeländer.

E. De små och medelstora företagen har drabbats hårdast av covid-19-krisen och många 
har tvingats lägga ner sin verksamhet.

F. EU har traditionellt sett gett stöd till familjejordbruk, som oftast är små och medelstora 
företag, och vill fortsätta med det. Strategin ”från jord till bord” är också inriktad på 
sådana jordbruk.

1. Europaparlamentet välkomnar att strategin ”från jord till bord” beaktar de små och 
medelstora företagens skillnader i fråga om affärsmodell, storlek, ålder och 
företagsprofil. Parlamentet betonar att strategin bör beakta deras ekonomiska och 
sociala betydelse i de områden eller sektorer där de är verksamma.

2. Europaparlamentet påminner om att produktion och bearbetning av livsmedel är en 
mycket viktig sektor där de små och medelstora företagen spelar en stor roll och att 
denna sektor kommer att vara avgörande under återhämtningsperioden efter covid-19. 
Parlamentet pekar på att en återhämtning baserad på den europeiska gröna given och 
den digitala omställningen är ett gyllene tillfälle att öka takten och dra nytta av den 
gröna och digitala omställningen. Parlamentet anser att covid-19-pandemin har öppnat 
våra ögon för behovet av företag i den sociala ekonomin, exempelvis mindre 
livsmedelsdistributörer, och för stöd till företag verksamma inom hälso- och sjukvården 
respektive transportsektorn. Parlamentet anser att pandemin också har belyst behovet av 
att ägna särskild uppmärksamhet åt att stödja jordbruksturism som bedrivs av små och 
medelstora företag genom ett särskilt anslag i återhämtningsplanen för att hjälpa och 
stödja företag inom jordbruksturism att övervinna krisens effekter. Parlamentet betonar i 
detta avseende de små och medelstora jordbruksföretagens förmåga att anpassa sig till 
marknadens behov. Parlamentet pekar på bristerna när det gäller hur gröna korridorer 
fungerat under nedstängningsperioden, på grund av bristande harmonisering av 
förfarandena mellan medlemsstaterna, och den negativa inverkan detta har haft på små 
och medelstora företag inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn, och betonar 
vikten av att undvika störningar på den inre marknaden för att garantera leveranser av 
varor. Parlamentet påminner om att det är viktigt att garantera fri rörlighet för 
säsongsarbetare inom denna sektor för att undvika framtida arbetskraftsbrist.

3. Europaparlamentet pekar på att små och medelstora företag är en avgörande faktor för 
ekonomisk utveckling och sysselsättning på landsbygden, där de står för ungefär 75 % 
av all sysselsättning1. Parlamentet betonar att jordbruket är och måste förbli en väsentlig 
och systemrelevant sektor för EU. Det är en primärsektor inom vilken sysselsättningen 
har en tydlig koppling till platsen och som inte passar för utlokalisering. Sektorn 
levererar råvaror av högsta kvalitet till sekundärsektorer och livsmedelsproduktionen till 
nytta för de europeiska konsumenterna. Parlamentet anser att mikroföretag och små och 
medelstora företag, vid sidan av landsbygdsföretag och jordbruk, är avgörande för en 
hållbar regional utveckling genom att deras resurser används till livsmedelsproduktion 

1 Rapport från det europeiska observationsnätverket för territoriell utveckling och sammanhållning (Espon) av den 
31 januari 2018 om små och medelstora företag i Europas regioner och städer.
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och andra varor och tjänster, inklusive miljötjänster. Parlamentet betonar att främjandet 
av diversifiering, till exempel genom landsbygdsturism, direktmarknadsföring, sociala 
tjänster eller annan jordbruksbaserad verksamhet, utgör en viktig bas för företagande 
och kompletterar jordbruksinkomsterna, och betonar behovet av att öka stödet till 
entreprenörskap genom utbildning, innovation, tillgängliga investeringar och FoU för 
små och medelstora företag i livsmedelskedjan.

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att skräddarsy lösningar för att 
hjälpa små och medelstora livsmedelsberedningsföretag och mindre företag som sysslar 
med detaljhandel och olika livsmedelstjänster att utveckla ny kompetens och nya 
affärsmodeller, utan ökad byråkrati och ökade kostnader, och att erbjuda rådgivning 
genom Enterprise Europe Network, inom ramen för den nya strategin ”från jord till 
bord”.

5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens tillfälliga ram för statligt stöd i samband 
med covid-19-pandemin och de allvarliga effekterna av denna, varigenom taket för 
statligt stöd höjs så att medlemsstaterna kan ge upp till 100 000 EUR till enskilda 
jordbruksföretag och upp till 800 000 euro till företag som sysslar med beredning och 
saluföring av livsmedel. Parlamentet välkomnar de nya tillfälliga åtgärderna inom 
förordningen för landsbygdsutveckling2, varigenom EU-länderna kan ge upp till 
7 000 EUR i stöd till enskilda jordbrukare och 50 000 EUR till små och medelstora 
företag. 

6. Europaparlamentet påpekar att jordbruksproduktion till sin natur är säsongbetonad och 
kännetecknas av varierande efterfrågan på arbetskraft. För att kunna reagera på 
oväntade svängningar krävs ingående kunskaper om hur jordbruket faktiskt fungerar 
vad gäller sysselsättning och kostnader.

7. Europaparlamentet betonar att endast 30 % av driftledarna inom jordbruksföretagen i 
EU är kvinnor och att de ofta har betydligt mindre jordbruk än män. Parlamentet 
betonar behovet av att främja och stödja kvinnligt företagande inom jordbruket genom 
riktade åtgärder och att stödja mångfalden i små och medelstora företag, mot bakgrund 
av bristen på kvalificerad arbetskraft och underrepresentationen av kvinnor inom 
företagande. Parlamentet anser att ökad tillgång till ständig utbildning och fortbildning, 
även i ledarskapskompetens och ledarskapsexpertis, är avgörande för små och 
medelstora företag, bör inbegripa lämpliga program för mentorskap, coachning, 
fortbildning och kompetensutveckling, med särskilt fokus på potentiella kvinnliga 
företagare, och är avgörande för att utnyttja tekniska möjligheter och 
innovationsmöjligheter och kontinuerligt optimera produktiviteten i jordbrukssektorn 
inom en hållbar ekonomi. Parlamentet efterlyser vidare stöd till företagsrelaterade 
initiativ och kompetenser, samt permanent och riktat stöd till yrkesutbildning och 
fortbildning för kvinnor på landsbygden.

8. Europaparlamentet anser att frihandelsavtal mellan EU och dess globala partner inte bör 
få utsätta känsliga sektorer inom EU:s jordbruk för risker, utan i stället skapa 
möjligheter för små och medelstora företag i jordbrukssektorn. Parlamentet anser att det 
är mycket viktigt att kommissionen undviker åtgärder som kan begränsa 

2 Parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).
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konkurrenskraften för små och medelstora företag eller principen om en fri marknad, 
och fokuserar på att undanröja hinder på den inre marknaden för att stärka och 
diversifiera korta leveranskedjor i den jordbruksbaserade livsmedelssektorn. 
Parlamentet anser att insatser för att öka de små och medelstora företagens 
marknadsandelar och utveckla nya avsättningsmöjligheter i tredjeländer, bland annat 
genom dialog, utbyte av god praxis med handelspartner och en ny informationsportal, 
får göras om de inte hindrar de berörda parternas livsmedelsförsörjning och om de är 
förenliga med befintliga klimatåtaganden. Parlamentet insisterar på att de säljfrämjande 
kampanjerna för europeiska produkter i tredjeländer ska fortsätta. Parlamentet 
understryker att en konsekvent handelspolitik är avgörande för att undvika illojal 
konkurrens från produkter importerade från tredjeländer som inte uppfyller europeiska 
standarder.

9. Europaparlamentet anser att årtionden av globalisering har lett till avindustrialisering 
och utlokalisering av strategiska sektorer som livsmedel och hälso- och sjukvård, både i 
unionen och i resten av världen. Parlamentet understryker de viktiga lärdomar som vi 
kan dra från covid-19-krisen, närmare bestämt om behovet av att ändra vår uppfattning 
om hur ekonomin fungerar och konsekvenserna av detta för unionens politik. 
Parlamentet betonar särskilt behovet av att reformera och samordna unionens olika 
politikområden. Parlamentet anser att den gemensamma jordbrukspolitiken och 
handelspolitiken måste anpassas så att unionens livsmedelsförsörjning blir tryggare, 
bland annat genom att hållbar jordbruks- och livsmedelsproduktion placeras på 
unionens hela territorium.

10. Europaparlamentet konstaterar att djursjukdomar som afrikansk svinpest, får- och 
getpest, lumpy skin disease m.fl. har haft och/eller fortfarande har mycket negativa 
konsekvenser för små och medelstora företag inom den jordbruksbaserade 
livsmedelssektorn, och har lett till att företag fått lägga ner verksamheten, med 
allvarliga socioekonomiska konsekvenser för de lokala ekonomierna. Parlamentet 
uppmanar de ansvariga förvaltningarna att säkerställa lika behandling med snabba och 
rättvisa insatser och stöd till de berörda företagen.

11. Europaparlamentet påpekar att strategin ”från jord till bord” kommer att påverka de 
flesta jordbrukare, som ofta är små familjeföretag som bedriver verksamhet med låga 
marginaler. Parlamentet anser att alla typer av jordbruk kan dra nytta av denna strategi. 
Parlamentet betonar att strategin kan skapa möjligheter för lokala värdekedjor, 
bestående av små jordbrukare och livsmedelsföretag. Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang kommissionens avsikt att utvidga och främja de cirkulära 
affärsmodellerna för att skapa nya företagsmöjligheter, till exempel genom att utnyttja 
livsmedelsavfall, och ger sitt stöd till åtgärder som utformas särskilt för små och 
medelstora företag i den jordbruksbaserade livsmedelssektorn. Parlamentet efterlyser 
tillräckligt och adekvat stöd för övergången till hållbara metoder, bland annat genom 
finansieringsinstrument (särskilt inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, 
sammanhållningspolitiken och återhämtningsplanen), och betonar att särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt små och medelstora jordbruk och små och medelstora 
företag inom jordbruks- och livsmedelssektorn för att stödja dem i investeringar i 
regionaliserade ekologiska leveranskedjor och så att de inte missgynnas eller 
administrativt överbelastas av genomförandet av strategin. Parlamentet anser att det är 
viktigt att ge mer stöd till innovativa investeringar som görs av små och medelstora 
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företag så att de kan få hjälp med den ekologiska omställningen samtidigt som deras 
ekonomiska motståndskraft stärks.

12. Europaparlamentet påminner om att den digitala övergången är en viktig fråga för små 
och medelstora företag, både inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn och i andra 
sektorer. Parlamentet betonar behovet av att främja digital utbildning och 
kompetenshöjning samt av stöd och rådgivning till små och medelstora företag när det 
gäller hållbarhet och digitalisering. Parlamentet pekar på vikten av bättre 
bredbandstillgång i alla landsbygdsområden och randområden för att underlätta 
etableringen av små och medelstora företag och främja innovativa produktionsmetoder, 
till exempel precisionsjordbruk, eftersom konkurrenskraften för små och medelstora 
företag i allt högre grad är beroende av fungerande digital infrastruktur och digitala 
tjänster. När det gäller strategin för små och medelstora företag anser parlamentet att 
prioritet måste ges till grundläggande digitala färdigheter för alla små och medelstora 
företag som ännu inte arbetar digitalt, inbegripet information om deras rättigheter och 
skyldigheter inom ramen för digitaliseringen, och att detta behov är särskilt akut i 
sektorer med hög andel små och medelstora företag och där digitaliseringen inte är 
utvecklad. Parlamentet efterlyser därför riktade åtgärder för att stödja innovativa små 
och medelstora företag när det gäller att leverera hållbara och miljövänliga innovationer 
och framhåller vikten av att utveckla AI-teknik som är skräddarsydd för den 
jordbruksbaserade livsmedelssektorn.

13. Europaparlamentet stöder kommissionens uppmaning till medlemsstaterna och 
upphandlande myndigheter att dela upp stora upphandlingskontrakt i mindre delar, för 
att underlätta för små och medelstora företag inom den jordbruksbaserade 
livsmedelssektorn att delta i offentliga upphandlingar och därigenom bidra till att 
förkorta och diversifiera leveranskedjorna, i enlighet med målen för strategin ”från jord 
till bord”. Parlamentet efterlyser mer vägledning till offentliga myndigheter och till små 
och medelstora företag om befintlig flexibilitet och anpassning av reglerna för offentlig 
upphandling i detta syfte.

14. Europaparlamentet betonar att små och medelstora företag på landet, särskilt i avlägset 
belägna landsbygdsområden, ofta har särskilda och svårare verksamhetsförutsättningar, 
som att de lokala marknaderna är små och de större marknaderna ligger långt bort samt 
att transportförbindelserna, den digitala konnektiviteten och utbildningsmöjligheterna är 
sämre. Parlamentet betonar behovet av korrekt utformade strategier och stöd vad gäller 
marknadsutveckling, exportverksamhet och saluföring för små och medelstora företag 
på landsbygden,

15. Europaparlamentet anser att nästa reform av den gemensamma jordbrukspolitiken i hög 
grad bör eftersträva administrativ förenkling, eftersom byråkratin har betydande 
negativa konsekvenser för små och medelstora företag och accentuerar deras nackdelar 
jämfört med större företag.

16. Europaparlamentet anser att reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken bör leda 
till att stödet till små och medelstora jordbruksföretag blir mer balanserat, och att EU:s 
stöd bör prioritera modellen med familjejordbruk.

17. Europaparlamentet efterlyser en stark budget för den gemensamma jordbrukspolitiken, 
som räcker till för utmaningarna i den nya gröna given, och begär att ”Next Generation 
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EU”-anslagen till den gemensamma jordbrukspolitiken i första hand ska gå till att stödja 
små och medelstora företag.

18. Europaparlamentet noterar att jordbruksproduktionen i hög grad är fragmenterad 
jämfört med andra aktörer i livsmedelskedjan, till förfång för småjordbrukarnas 
förhandlingsposition, och anser därför att det är nödvändigt att stärka undantagen från 
och anpassningarna av EU:s konkurrensregler inom jordbrukssektorn för att skapa en 
bättre balans mellan de olika aktörerna. Parlamentet välkomnar den nya lagstiftningen 
om otillbörliga affärsmetoder3 och konstaterar att det är ett historiskt första steg i 
riktning mot en harmonisering av EU-bestämmelserna, vilket skulle gynna de små och 
medelstora företagens förhandlingsposition i den jordbruksbaserade livsmedelssektorn, 
men beklagar att försäljning med förlust inte omfattas av EU:s direktiv. Parlamentet 
betonar att EU och de nationella myndigheterna måste stärka sina insatser för att skydda 
små och medelstora företag mot otillbörliga affärsmetoder som kan vara följden av 
missbruk av dominerande ställning på marknaden, oavsett om det rör sig om stora 
leverantörer, bearbetningsföretag eller kunder, och efterlyser striktare tillämpning av 
direktivet om sena betalningar4 samt uppmanar med kraft kommissionen att förbättra 
kontrollen och efterlevnaden. 

19. Europaparlamentet ger sitt starka stöd till tillämpningen av principen om att ”tänka 
småskaligt först”/testet för små och medelstora företag i alla lagstiftningsförslag, i 
synnerhet för att anpassa de åtgärder som är relevanta för små och medelstora företag på 
landsbygden i de nya strategierna ”från jord till bord” och för biologisk mångfald, och 
uppmanar därför kommissionen att genomföra ordentliga konsekvensbedömningar.

20. Europaparlamentet anser att stöd från Europeiska jordbruksfonden är mycket viktigt för 
jordbruk och små och medelstora företag i den jordbruksbaserade livsmedelssektorn och 
skulle kunna inriktas på jordbruk och andra företag i landsbygdsområden, vilket kan 
inbegripa små och medelstora företag, för att säkerställa långsiktig utveckling, 
diversifiering och hållbarhet under företagets hela livscykel. Parlamentet välkomnar 
beslutet att öronmärka 2 % av oanvända Ejflu-anslag för krisåtgärder som skulle kunna 
rädda de små och medelstora företag som drabbats hårdast av pandemin.

21. Europaparlamentet påpekar att många av EU:s landsbygdsområden också är områden 
där jordbruksprodukter och livsmedel av hög kvalitet produceras. Parlamentet 
understryker kooperativens betydelse inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn 
och deras sociala mervärde för landsbygden. Parlamentet betonar de små och 
medelstora företagens betydelse för landsbygdsturismen och deras roll när det gäller att 
säkerställa en levande landsbygd genom att erbjuda sysselsättning. Parlamentet 
efterlyser därför stöd till dessa små och medelstora företag, som ofta är familjeföretag, 
och särskilt för bredbandsanslutning och konnektivitet för att underlätta 
marknadsföringen av deras produkter på den inre marknaden och, i förekommande fall, 
för att ta itu med handelshinder i tredjeländer. Parlamentet efterlyser i tillämpliga fall en 
EU-märkning för e-handel, för att förse nätkunderna med en modern och digital 
förteckning över ingredienser och näringsinformation. Parlamentet betonar att 
främjandet av diversifiering, t.ex. genom landsbygdsturism, direktmarknadsföring, 

3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder 
mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (EUT L 111, 25.4.2019, s. 59.).
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar 
vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1).
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sociala tjänster eller annan verksamhet på gården, ger en bra bas för företagande och 
kan bidra till att säkerställa tillräckliga inkomster för jordbruksföretagen.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa ett fullständigt och enhetligt 
genomförande av direktivet om sena betalningar och direktivet om otillbörliga 
handelsmetoder, i syfte att förbättra hela livsmedelskedjans funktion på EU:s inre 
marknad och stärka förhandlingspositionen för jordbruk, kooperativ och små och 
medelstora företag i den jordbruksbaserade livsmedelssektorn.

23. Europaparlamentet uppmanar lokala, regionala och nationella myndigheter att stödja 
och uppmuntra användningen av de kvalitetssystem för jordbruksbaserade livsmedel 
som finns på EU-nivå och/eller på nationell och regional nivå, i synnerhet bland små 
och medelstora företag, som ett sätt att skapa arbetstillfällen och bevara traditionella 
produktionsmetoder och kulinariska arv.

24. Europaparlamentet beklagar att de nya bestämmelser som kommissionen föreslår inom 
ramen för förordningen om landsbygdsutveckling för att hjälpa jordbrukare att 
övervinna krisen är diskriminerande gentemot de länder som inte har några anslag kvar i 
slutet av denna programperiod, och påpekar att denna obalans kan leda till snedvriden 
konkurrens mellan medlemsstaterna.

25. Europaparlamentet påminner om att vissa sektorer, såsom biodling, främst består av 
mikroföretag eller små och medelstora företag, som inte har samma finansiella likviditet 
som större företag, vilket gör det svårare att få lån eller tillgång till andra liknande 
finansieringsinstrument för att växa eller utvecklas. Parlamentet konstaterar att faktorer 
som prispress respektive okontrollerad eller överdriven användning av växtskyddsmedel 
i vissa regioner har fått förödande ekonomiska konsekvenser för biodlare och små och 
medelstora företag, som är beroende av dem.

26. Europaparlamentet anser att bättre kvalitet på tjänster och faciliteter av allmänt intresse 
är lika viktigt på landet som i stan. Parlamentet betonar att tjänster i vardagen, som 
barnomsorg, äldreomsorg, hälso- och sjukvård och skolor, leder till högre 
levnadsstandard och minskar avfolkningen på landet.

27. Europaparlamentet påpekar att endast 11 % av EU:s jordbruk, främst små och 
medelstora företag, drivs av personer under 40 år. Parlamentet lovordar de åtgärder som 
vidtagits för att stödja unga jordbrukare, exempelvis startstödsordningen för unga 
jordbrukare. Parlamentet noterar dock att informationsbrister och administrativa bördor 
kan leda till att unga jordbrukare missar EU-stöd. Parlamentet efterlyser därför 
ytterligare riktade åtgärder för unga jordbrukare. Parlamentet efterlyser stöd för 
förbättrad kunskapsöverföring mellan generationer av jordbrukare och 
generationsskiften inom jordbruket.

28. Europaparlamentet efterlyser stöd till initiativ för balans mellan arbetsliv och privatliv 
för att man ska kunna ta hänsyn till jordbruksfamiljernas behov och se till att lämpliga 
åtgärder vidtas, till exempel föräldraledighet eller ersättning av arbetstagare vid 
sjukdom.

29. Europaparlamentet noterar att utvecklingen av välfungerande kompetenscentrum för 
bioenergi är avgörande när det gäller att hitta lösningar på klimatförändringarna och 



RR\1219652SV.docx 65/79 PE653.858v02-00

SV

därför skulle kunna möjliggöra omställningen till koldioxidneutralt jordbruk senast 
2050, så att den kan bli en av pelarna i den gröna given.

30. Europaparlamentet betonar att bioenergi från jordbruk och skogsbruk för mobil och 
stationär användning redan står för den snabbaste och billigaste utvecklingen inom 
rörlighets- och uppvärmningssektorn och att den i framtiden, inom rimliga hållbara 
gränser, snabbt kan byggas ut, med maximal koldioxideffektivitet. Parlamentet påpekar 
att det skulle bidra ytterligare till regionalt mervärde och en betydande minskning av 
koldioxidutsläppen.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja företagande genom att förbättra 
företagsklimatet på landet genom åtgärder för att främja hållbar tillväxt, snabb tillgång 
till flexibel, småskalig finansiering (inklusive solidaritetssparande) och bredband i hela 
unionen.

32. Europaparlamentet anser att bestämmelser bör införas i förfaranden för offentlig 
upphandling som gör det möjligt för små och medelstora företag, särskilt lokala sådana, 
att delta i anbudsinfordringar, för att på så sätt stödja korta leveranskedjor och lokal 
produktion.

33. Europaparlamentet betonar vikten av att tillhandahålla diversifierad finansiering till små 
och medelstora jordbruksföretag.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR KULTUR OCH UTBILDNING

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över en ny strategi för europeiska små och medelstora företag
(2020/2131(INI))

Föredragande av yttrande: Victor Negrescu

FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet upprepar vikten av mikroföretag samt små och medelstora företag 
som ryggraden i EU:s ekonomi, även i mindre medlemsstater. Parlamentet konstaterar 
att små och medelstora företag är särskilt sårbara för ekonomiska chocker på grund av 
sina begränsade likviditetsreserver och sin höga arbetskraftsintensitet. Parlamentet 
understryker att covid-19-krisen har fått socioekonomiska konsekvenser utan motstycke 
för små och medelstora företag, särskilt inom de kulturella och kreativa sektorerna och 
näringarna samt på utbildnings-, ungdoms-, idrotts- och medieområdet. Parlamentet 
betonar att de kulturella och kreativa sektorerna och näringarna i Europa på grund av 
sina särdrag för närvarande genomgår den största kris som de någonsin har drabbats av. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se över sin SMF-strategi för ett hållbart och 
digitalt EU och att rikta in sitt stöd till små och medelstora företag på att hjälpa dem att 
överleva krisen och spela en nyckelroll i en hållbar återhämtning av vår europeiska 
ekonomi. Kommissionen uppmanas även att säkerställa att de medel som anslås till 
europeiska små och medelstora företag är allmänt och lätt tillgängliga i alla 
medlemsstater, så att de kan hantera de aktuella utmaningarna och upprätthålla en hög 
nivå av sysselsättning av god kvalitet samt införa system för bibehållen sysselsättning.

2. Europaparlamentet betonar de små och medelstora företagens betydelse inom de 
kulturella och kreativa sektorerna och näringarna när det gäller sysselsättning och 
ekonomisk tillväxt, eftersom dessa sektorer ensamma bidrar till fler än 8,7 miljoner 
heltidsjobb, varav många finns i små och medelstora företag (3,8 procent av de 
förvärvsarbetande i EU). Parlamentet påminner om särdragen hos de kulturella och 
kreativa sektorerna och näringarna, som huvudsakligen bygger på ekosystem med små 
och medelstora företag. Parlamentet understryker att många små och medelstora företag 
inom de kulturella och kreativa sektorerna och näringarna har högre riskprofiler, och 
framhåller därför vikten av att stödja projektutveckling och kapacitetsuppbyggnad för 
små och medelstora företag. Parlamentet betonar att det inom de kulturella och kreativa 
sektorerna och näringarna är livebranschen som har drabbats hårdast av covid-19-
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krisen, då lokaler för livemusik och scenkonst, bland annat festivaler, var först med att 
stängas ned och sist med att öppnas igen, varför sektorn för liveföreställningar behöver 
särskilt stöd. Parlamentet understryker behovet av att dra lärdom av den rådande krisen 
och skapa en gemensam EU-samordnad plan som kan börja genomföras direkt, i syfte 
att mildra konsekvenserna av framtida kriser för små och medelstora företag. 
Parlamentet rekommenderar att man inbegriper skräddarsydda krisstödssystem för att 
hantera utmaningarna i olika berörda sektorer.

3. Europaparlamentet upprepar vikten av tillgänglig finansiering för små och medelstora 
företag i hela Europa, särskilt inom de kulturella och kreativa sektorerna och näringarna 
samt på utbildnings-, ungdoms-, medie- och idrottsområdet. Parlamentet uppmanar 
rådet att öka finansieringen och kommissionen att öka tillgången till finansiering, 
däribland offentlig finansiering, särskilt i det kommande InvestEU-programmet, och att 
skapa samma ekonomiska möjligheter i alla EU-medlemsstater.

4. Europaparlamentet betonar att kulturturismen står för nästan 40 procent av all turism 
i Europa. Parlamentet framhåller att covid-19-krisens konsekvenser för turism- och 
resebranschen saknar motstycke. Parlamentet efterlyser därför en 
krishanteringsmekanism med konkreta åtgärder för att tillgodose behoven bland små 
och medelstora företag som är verksamma inom kulturturismen.

5. Europaparlamentet välkomnar införandet av det europeiska instrumentet för tillfälligt 
stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) och uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att trygga tillräckligt ekonomiskt stöd till små och 
medelstora företag inom den kulturella och kreativa sektorn, särskilt i de värst drabbade 
regionerna.

6. Europaparlamentet fördömer bristen på ambition i det reviderade förslaget till nästa 
fleråriga budgetram vad gäller tillräcklig finansiering för de kulturella och kreativa 
sektorerna och näringarna samt bristen på särskilt ekonomiskt stöd till dessa sektorer i 
den nya återhämtningsplanen. Parlamentet anser att de aktuella förslagen är oacceptabla 
och kommer att påverka sektorn negativt. Parlamentet upprepar att det behövs ökat 
ekonomiskt stöd som en grund på vilken nästa generation kan bygga en hållbar framtid. 
Parlamentet anser i detta sammanhang att dessa mål kan uppnås på ett tillfredsställande 
sätt endast om kommissionen och medlemsstaterna ökar budgeten för vissa av unionens 
mest framgångsrika program. Parlamentet påminner i detta avseende om parlamentets 
mandat för de framtida programmen inom den fleråriga budgetramen att tredubbla 
budgeten för Erasmus+, fördubbla budgeten för Kreativa Europa och återställa det 
belopp som kommissionen föreslagit för Europeiska solidaritetskåren. Parlamentet anser 
att dessa summor har blivit mer relevanta än någonsin för att vi ska kunna bekämpa den 
pågående krisen. Med tanke på att de kulturella och kreativa sektorerna och näringarna 
står för 8,7 miljoner arbetstillfällen och 4 procent av EU:s BNP, uppmanar parlamentet 
kommissionen och medlemsstaterna att avsätta minst 2 procent av faciliteten för 
återhämtning och resiliens till återhämtningen inom dessa sektorer och näringar, med 
hänsyn till deras specifika behov. Parlamentet betonar att denna procentandel bör 
återspegla näringarnas betydelse. Parlamentet upprepar att det behövs exakta program- 
och finansieringsplaner som är utformade för att säkerställa kontinuitet i de kulturella 
och kreativa sektorerna och näringarna och för att skapa förutsägbarhet för de 
människor som är verksamma inom dessa.
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7. Europaparlamentet upprepar vikten av tillgänglig finansiering för små och medelstora 
företag i hela Europa, särskilt inom den kulturella och kreativa sektorn samt på 
utbildnings-, ungdoms-, medie- och idrottsområdet. Parlamentet konstaterar att den 
immateriella karaktären hos verksamheterna inom dessa sektorer kan begränsa 
tillgången till ekonomiskt stöd. Parlamentet välkomnar de nyligen genomförda 
förbättringarna av lånegarantin för de kulturella och kreativa sektorerna, som under den 
senaste budgetperioden 2014–2020 gynnade små och medelstora företag genom att 
säkra lån för initiativ inom de kulturella och kreativa sektorerna och näringarna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att lånegarantin för de kulturella och 
kreativa sektorerna inkluderas i InvestEU-programmet för att förbättra tillgången till 
finansiering under covid-19-krisen för många företag som är verksamma inom dessa 
sektorer, och efterlyser en utökning av lånegarantin för de kulturella och kreativa 
sektorerna, med ökad återbetalningsflexibilitet för små och medelstora företag. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att de kulturella och kreativa sektorerna 
och näringarna i tillräcklig utsträckning inbegrips i alla program för entreprenörskap, till 
exempel EU:s program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag 
(Cosme) och Horisont Europa.

8. Europaparlamentet framhåller den viktiga roll som Horisont Europa spelar när det gäller 
att hjälpa de kulturella och kreativa sektorerna och näringarna att skapa innovation och 
utveckla ny teknik, vilket kan ha en positiv inverkan på en öppen och pluralistisk 
kulturell och kreativ delaktighet. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang inrättandet 
av en kunskaps- och innovationsgrupp för den kulturella och kreativa sektorn inom 
ramen för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT). Parlamentet framhåller 
behovet av att förenkla förfarandena för ansökningar om finansiering för små och 
medelstora företag inom den kulturella och kreativa sektorn samt efterlyser en lösning 
med en enda kontaktpunkt för små och medelstora företag som ansöker om finansiering 
inom ramen för EU-program.

9. Europaparlamentet understryker behovet av lämpliga och effektiva regler för 
genomförande och utnyttjande av sammanhållningspolitiken för små och medelstora 
företag inom de kulturella och kreativa sektorerna och näringarna. Parlamentet betonar 
vikten av samverkanseffekter mellan olika initiativ och den finansiering som är 
tillgänglig för små och medelstora företag, och noterar att små och medelstora företag 
fortfarande har svårt att få tillräcklig tillgång till finansiering, särskilt för långsiktiga och 
innovativa projekt.

10. Europaparlamentet noterar den ökade efterfrågan på digitalt kulturellt innehåll, särskilt 
under olika nedstängingsperioder. Parlamentet påpekar att en låg digitaliseringsnivå 
kommer att hämma den ekonomiska konvergensen och tillväxtutsikterna inom många 
sektorer. Parlamentet framhåller därför behovet av ytterligare investeringar i 
digitalisering av europeiska små och medelstora företag inom alla sektorer. Parlamentet 
lyfter fram de ökade möjligheter som digitaliseringen innebär rent allmänt och särskilt 
inom de kulturella och kreativa sektorerna och näringarna. Parlamentet efterlyser 
ytterligare stöd till små och medelstora företag som främjar ökad tillgång till digitalt 
kulturellt och utbildningsrelaterat innehåll. Parlamentet begär med eftertryck att det 
skapas lika villkor på det digitala området, med beaktande av utmaningarna för små och 
medelstora företag inom de kulturella och kreativa sektorerna och näringarna, till 
exempel interoperabiliteten i EU, den digitala klyftan och lika tillgång till internet. 
Parlamentet understryker att det behövs ytterligare investeringar i kompetens, framför 
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allt i digitala färdigheter och entreprenörsfärdigheter, som måste vara ett centralt inslag i 
läroplanerna för alla utbildningsstadier och ingå som en grundkompetens inom 
utbildningsprogram för arbetstagare och arbetssökande samt samordnas inom ramen för 
handlingsplanen för digital utbildning, i syfte att säkerställa en omfattande och hållbar 
digital omställning och därigenom trygga sysselsättningen och öka den sociala 
inkluderingen. Parlamentet efterlyser ett europeiskt initiativ för entreprenörsutbildning 
för att förbereda nästa generation av europeiska små och medelstora företag, särskilt 
inom de kulturella och kreativa sektorerna och näringarna, och även för att vägleda och 
stödja befintliga små och medelstora företag i samband med deras anpassning till 
aktuella utmaningar genom olika program, bland annat för livslångt lärande. 
Parlamentet upprepar vikten av Erasmus+-programmets praktikplatser och utbyten inom 
företagande, och efterlyser fler, liknande initiativ där nya format och verktyg används. 
Parlamentet efterlyser en förbättrad plattform för information om europeiskt stöd till 
unga företagare, uppstartsföretag, expanderande företag och befintliga små och 
medelstora företag.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en integrerad stödplan för små 
och medelstora företag med användning av de korsfinansieringsmekanismer som finns 
tillgängliga på europeisk nivå samt samverkanseffekter med nationella och lokala 
initiativ, i syfte att stödja små och medelstora företag som står inför stora utmaningar till 
följd av covid-19-pandemin, och för att tillhandahålla ekonomiska resurser för nya 
entreprenörsinitiativ. Parlamentet betonar att säkerställandet av mångfald bland små och 
medelstora företag inom de kulturella och kreativa sektorerna och näringarna värnar den 
kulturella mångfalden, bidrar till att motverka auktoritära styren och skyddar därmed 
våra europeiska värden. Parlamentet betonar vikten av att lagstiftningen förbättras, 
eftersom små och medelstora företag drabbas särskilt hårt av konsekvenserna av 
ineffektiv lagstiftning och onödig administration. Parlamentet betonar att en djupare 
integration inom den inre marknaden också är avgörande för de små och medelstora 
företagens konkurrenskraft och existens.

12. Europaparlamentet betonar vikten av att unga människor är delaktiga i 
entreprenörsverksamheter. Parlamentet erkänner och värdesätter företagssatsningarna 
inom utbildningssektorn, särskilt när det gäller små och medelstora företag och 
kooperativ som gör det möjligt att diversifiera utbildningssystemet och de modeller som 
gör att familjerna kan välja fritt. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att främja entreprenörsutbildning och skapa skräddarsydda 
stödåtgärder som ger alla européer tillgång till entreprenörskap och verksamhet som 
egenföretagare, med särskilt fokus på personer med sämre förutsättningar.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i nära samarbete med medlemsstaterna, 
de lokala myndigheterna och arbetsmarknadens parter inrätta ett europeiskt initiativ som 
syftar till att skapa mer än en miljon nya uppstartsföretag i EU, med möjligheter till 
företagande i hela Europa.

14. Europaparlamentet betonar de små och medelstora företagens centrala roll på 
idrottsområdet vad gäller att trygga och främja en hälsosam livsstil, interkulturell dialog 
och utbildnings- och yrkesmöjligheter för alla. Parlamentet begär därför att större 
uppmärksamhet ägnas åt idrottsdimensionen i Erasmus+-programmet.
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SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

Cristian-Silviu Buşoi
Ordförande
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Bryssel

Till ordföranden

Inom ramen för det aktuella förfarandet fick utskottet för rättsliga frågor den 
2 september 2020 tillstånd att lägga fram ett yttrande för ditt utskott. Gilles Lebreton utsågs 
till föredragande för yttrandet. Eftersom den tidsram som ditt utskott fastställt ger väldigt kort 
tid för rådgivande utskott att yttra sig, har utskottet för rättsliga frågor beslutat att översända 
yttrandet i form av en skrivelse. 

Yttrande nedan antogs vid utskottssammanträdet den 1 oktober 20201. Utskottet för rättsliga 
frågor beslutade att uppmana utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas.

Jag hoppas att detta kommer att utgöra ett värdefullt bidrag till det betänkande som utarbetas 
av ditt utskott.

Med vänlig hälsning

Adrián Vázquez Lázara

FÖRSLAG

1. Europaparlamentet understryker att driftsmiljön för små och medelstora företag måste 
förbättras och att EU-lagstiftningen måste ge fördelar utan att lägga onödiga bördor på 
medborgare och företag, eftersom små och medelstora företag särskilt påverkas av 
kostnader som uppstår som en följd av lagstiftning – med tanke på deras begränsade 
mänskliga och ekonomiska resurser. Parlamentet upprepar i detta sammanhang vikten 
av principen att ”tänka småskaligt först” och den systematiska tillämpningen av testet 
för små och medelstora företag när det gäller EU-lagstiftning samt kommissionens 
åtagande att följa principen ”en in och en ut” i samband med ny lagstiftning. 

1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Adrián Vázquez Lázara (ordförande), Ibán García Del 
Blanco, Sergey Lagodinsky, Raffaele Stancanelli (vice ordförande), Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, 
Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Evelyne Gebhardt, Esteban González 
Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, 
Liesje Schreinemacher, József Szájer, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Axel Voss, Bettina Vollath, Tiemo 
Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos, Kosma Złotowski, Tomasz Frankowski.
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2. Europaparlamentet understryker att europeiska små och medelstora företag har drabbats 
hårt av covid-19-pandemin och anser att pandemin har visat på vissa brister i europeisk 
industripolitik, särskilt dess beroende av tredjeländer, och att Europeiska unionen därför 
bör förbättra oberoende europeiska produktionskedjor. EU bör därför bättre försvara 
sina strategiska intressen genom att förbättra skyddet och främjandet av små och 
medelstora företag för att hjälpa dem att till fullo utnyttja möjligheterna och på 
ett kraftfullt sätt bemöta de utmaningar som de och vårt samhälle står inför i dag. 
Parlamentet betonar att den nya strategin bör ha en långsiktig vision med fokus på den 
lokala nivån för att undvika att leveranskedjorna bryts. 

3. Europaparlamentet välkomnar den stärkta roll som InvestEU-programmet, och det 
dithörande fönstret för små och medelstora företag, kommer att spela inom 
återhämtningsplanen, som bör vara det huvudsakliga ekonomiska verktyget för att 
konsolidera affärsmodellerna för små och medelstora företag och hjälpa dem att 
investera i projekt för företagsstyrning, vilket kommer att främja konkurrenskraft och 
marknadsbaserad innovation. 

4. Europaparlamentet betonar att det är av avgörande betydelse att uppmuntra 
omlokalisering av strategiska industrier och att främja och utveckla korta kretslopp där 
så är möjligt för att skapa arbetstillfällen i Europa och för att föra de små och 
medelstora företagens ekosystem närmare konsumenterna. 

5. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att lägga fram ett ambitiöst 
och effektivt rättsligt ramverk på unionsnivå, på grundval av krav på tillbörlig 
aktsamhet, för att säkerställa hållbara leveranskedjor för EU och därmed försvara 
hållbara europeiska små och medelstora företag.

6. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att mer effektivt bekämpa illojal 
konkurrens som påverkar konsumenterna och i första hand försvagar små och 
medelstora företag, och som orsakas av produkter från tredjeländer som inte uppfyller 
Europeiska unionens tekniska, miljömässiga, hälsorelaterade, sociala eller 
immaterialrättsliga normer, bland annat genom en skyldighet att införa den nyligen 
införda men hittills endast frivilliga gemensamma kontaktpunkten för import när det 
gäller uppbörd av mervärdesskatt.

7. Europaparlamentet välkomnar det nya momssystemet för småföretag, som borde minska 
byråkratin och den administrativa bördan för små och medelstora företag och skapa lika 
konkurrensvillkor. 

8. Europaparlamentet välkomnar programmet för små och medelstora företag, som 
lanserades 2020 av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och som 
syftar till att göra det möjligt för små och medelstora företag att utnyttja hela potentialen 
hos de rättsliga garantier som följer av immaterialrätten.

9. Europaparlamentet understryker nödvändigheten att särskilt uppmärksamma 
tillväxtorienterade sektorer på den inre marknaden, såsom delningsekonomin, som 
lockar innovativa nystartade företag, och att göra det möjligt för kreativa affärsmodeller 
att använda regulatoriska sandlådor på EU-nivå för att minska kostnaderna för 
innovation för nystartade företag och att finna metoder att undanröja hinder för själva 
inträdet på marknaden. 
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10. Europaparlamentet betonar behovet av hållbar finansiering för att hantera det nuvarande 
investeringsgapet och förstärka den ledande roll som europeiska små och medelstora 
företag redan spelar när det gäller att utveckla innovationer som främjar uppnåendet av 
målen för den gröna given och för Fonden för en rättvis omställning. 

11. Europaparlamentet påminner om behovet av att se till att små och medelstora företag 
verkligen drar nytta av direktiv 2011/7/EU om bekämpande av sena betalningar vid 
handelstransaktioner, och att uppmuntra medlemsstaterna att utnyttja den möjlighet som 
föreskrivs i artikel 12.3 i direktivet att anta bestämmelser som är ännu gynnsammare för 
små och medelstora företag.

12. Europaparlamentet välkomnar det instrument för solvensstöd som kommissionen lade 
fram som en del av sitt paket Next Generation EU, med hjälp av vilket man kommer att 
tillhandahålla välbehövligt solvensstöd för små och medelstora företag under 
återhämtningen efter covid-19-pandemin, i samband med vilken detta instrument ska 
säkerställa att små och medelstora företag får stöd genom effektiva processer, och 
instrumentet bör vara operativt så snart som möjligt för att komplettera 
medlemsstaternas åtgärder.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att spela en aktiv roll när det gäller att 
stödja medlemsstaterna i införlivandet av direktiv (EU) 2019/1023 om ramverk för 
förebyggande rekonstruktion och om åtgärder för att göra förfaranden rörande 
rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning effektivare, så att särskilt små och 
medelstora företag ska kunna undvika konkurs. 

14. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att ge europeiska små och medelstora 
företag och nystartade företag förmånstillträde till offentlig upphandling och riskkapital, 
att minska de administrativa bördorna och att utveckla en politik för att underlätta och 
stödja innovation som kan leda till patentansökningar. 

15. Europaparlamentet uppmuntrar införandet av en politik som underlättar 
egenföretagares, särskilt kvinnliga företagares, tillgång till sociala trygghetssystem. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att öka finansieringsmöjligheterna för kvinnliga 
företagare och att förbättra tillgången till befintliga medel.

16. Europaparlamentet uppmuntrar till införande av kriterier för att gynna regionala 
produkter och tjänster vid offentlig upphandling, och föreslår att tröskelvärdena för 
offentlig upphandling höjs, när så är lämpligt, för att stärka små och medelstora företag. 

17. Europaparlamentet betonar behovet av att bättre skydda små och medelstora företag och 
nystartade företag och att uppmuntra offentliga myndigheter och det civila samhället att 
investera i forskning om artificiell intelligens och annan framtidsorienterad teknik 
såsom robotteknik, stordata, smarta varor och tjänster eller blockkedjor, i full 
överensstämmelse med de rättsliga och etiska standarder som ska införas på EU-nivå, 
eftersom många europeiska små och medelstora företag är beredda att öka sina insatser 
på detta område. 

18. Europaparlamentet anser att en stor utmaning för de små och medelstora företagens 
konkurrenskraft under de kommande åren kommer att vara att utveckla ett snabbt, 
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säkert och tillförlitligt 5G-nät i hela Europeiska unionen och att säkerställa 
Europas digitala oberoende, särskilt när det gäller nätverk och datalagring. 

19. Europaparlamentet påminner om nödvändigheten att se till att små och medelstora 
företag känner till sina rättigheter och de olika möjligheterna till stöd. Parlamentet 
betonar därför behovet av att förstärka informationsutbytet mellan små och medelstora 
företag och medlemsstaterna.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa en balanserad EU-
datapolitik som skapar rättssäkerhet för användningen av och en ram för tillgången till 
data för digitala innovationer inom tjänste- och varusektorerna, och att förbättra 
affärsmodellerna, särskilt för små och medelstora företag. 

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en studie om de olika 
aktieoptionssystemen för små och medelstora företag och nystartade företag i Europa, 
eftersom attraktiva aktieoptioner skulle göra det möjligt för europeiska företagsgrundare 
att konkurrera med sina globala motparter genom att sälja en andel av sin idé till 
högkvalificerade arbetstagare. 
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