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FORSLAG

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

A. der henviser til, at mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) 
er defineret i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 (C(2003)1422);

B. der henviser til, at 99 % af alle europæiske virksomheder er SMV'er; der henviser til, at 
de tegner sig for 50 % af EU's BNP og beskæftiger ca. 100 millioner mennesker1, 
hvilket svarer til to tredjedele af alle arbejdspladser i den private sektor, og dermed gør 
dem til rygraden i den europæiske økonomi og rangerer dem blandt de aktører, som 
spiller den største rolle i forbindelse med at fremme områders tiltrækningskraft og 
udvikle strategiske industrielle økosystemer;

C. der henviser til, at SMV'er skaber to tredjedele af alle job, skaber 
uddannelsesmuligheder på tværs af regioner og sektorer, herunder for ufaglærte 
arbejdstagere, og understøtter velfærden i samfundet, herunder i landdistrikter og 
fjerntliggende områder2;

D. der henviser til, at europæiske SMV'er oplever en enorm mangel på investeringer, som 
anslås til at udgøre mellem 20 og 35 mia. EUR, til trods for at de modtager støtte fra EU 
og medlemsstaterne;

E. der henviser til, at SMV'er oplever kolossale udfordringer som følge af covid-19-krisen, 
og at mange af dem risikerer at gå konkurs;

F. der henviser til, at Kommissionen har fremsat tilsagn i sin strategi for små og 
mellemstore virksomheder, der blev offentliggjort i marts 2020 (COM(2020)0103);

G. der henviser til, at komplekse administrative og retlige procedurer udgør en betydelig 
hindring for SMV'er, der forsøger at gøre deres virksomheder mere ressourceeffektive;

H. der henviser til, at over 70 % af alle virksomheder beretter om, at adgangen til talent 
udgør en investeringshindring i hele EU-103; der henviser til, at adgang til kvalificerede 
medarbejdere og erfarne ledere er blevet det mest presserende problem, som SMV'er i 
EU har oplevet i årenes løb4; der henviser til, at manglen på kvalifikationer er særlig 
akut i relation til digitalisering og nye teknologier, eftersom 35 % af arbejdsstyrken kun 
har få eller ingen digitale færdigheder;

1. understreger SMV'ers, herunder familievirksomheders, afgørende bidrag til innovation, 
herunder social innovation, jobskabelse og opbygning af et inklusivt og 
modstandsdygtigt arbejdsmarked, også i grænseoverskridende regioner, samt til fremme 
af investeringer, konkurrenceevne, iværksætteri og bæredygtig vækst; er dybt bekymret 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN 
3 https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018 
4 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=EN
https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462
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over den stigende arbejdsløshed i EU og risikoen for, at millioner af mennesker mister 
deres job som følge af covid-19-krisen, navnlig hvad angår de mest sårbare grupper, og 
over de meget alvorlige vanskeligheder, som SMV'er støder på som følge af denne 
krise; anerkender, at SMV'er i øjeblikket står over for alvorlige likviditetsproblemer; 
fremhæver i denne forbindelse det presserende behov for at lette adgangen til 
finansiering og for at vedtage kort- og langsigtede foranstaltninger til støtte for SMV'er i 
løbet af genopretningsfasen; understreger endvidere, at dette bør muliggøre bæredygtig 
og målrettet finansiering til at bygge bro over den nuværende mangel på investeringer 
og til at styrke SMV'ernes modstandsdygtighed og innovationsevne samt til at bevæge 
sig i retning af mere digitale, bæredygtige, ressourceeffektive, cirkulære og 
klimaneutrale løsninger, der letter den vellykkede gennemførelse af den digitale 
dagsorden og den europæiske grønne pagt, beskytter de strategiske industrier i Europa, 
stimulerer økonomien, støtter beskæftigelsen og sikrer, at ingen lades i stikken;

2. understreger, at SMV'er spiller en vigtig rolle med hensyn til at sikre en miljømæssigt, 
socialt og økonomisk bæredygtig vækst; 

3. mener, at udviklingen af den cirkulære økonomi udgør en mulighed for SMV'er i form 
af jobskabelse, nye markeder og styrkelse af virksomhedernes effektivitet;

4. understreger, at EU-lovgivningen skal være SMV-venlig; opfordrer Kommissionen til at 
sikre en stringent anvendelse af "SMV-testen", hvilket vil bidrage til at gennemføre det 
vigtige "tænk småt først"-princip, med henblik på at realisere det fulde potentiale i EU's 
indre marked; bakker op om Kommissionens planer om at udpege en EU-SMV-
repræsentant, som skal arbejde med og lette SMV-relaterede spørgsmål og løsninger;

5. glæder sig over, at Kommissionen i sin SMV-strategi betragter forenklingsindsatsen 
som en af de tre hjørnesten i EU's arbejde på SMV-området; mener, at 
afbureaukratisering er en vigtig forudsætning for evnen til at gennemføre en økonomisk 
genopretning, innovation og omstilling til bl.a. klimaintelligent produktion, samt at det 
er en forudsætning for EU's virksomheders konkurrenceevne;

6. betragter fjernelsen af alle unødvendige reguleringsmæssige byrder ved hjælp af 
regelmæssig vurdering af administrative krav og forenklingen af reglerne om adgang til 
finansiering for SMV'er og reelt selvstændige personer som hjørnesten i den nye 
europæiske SMV-strategi i betragtning af behovet for at støtte en hurtig økonomisk 
genopretning og for at forbedre jobskabelsen; fremhæver, at effektive og stabile 
lovgivningsmæssige rammer bedst opnås gennem inddragelse af arbejdsmarkedets 
parter i beslutningsprocessen;

7. fremhæver, at SMV'er i processen med at undergå en bæredygtig og digital omstilling 
vil have behov for særlig politisk opmærksomhed og ledsageforanstaltninger; 
fremhæver, at covid-19-pandemien har understreget betydningen af digitale løsninger, 
navnlig telearbejde, da de tilbyder en mængde muligheder, herunder forbedrede 
beskæftigelsesmuligheder for personer med handicap, reducerede CO2-emissioner i 
relation til daglig pendling, fleksible arbejdsordninger, en bedre balance mellem 
arbejdsliv og privatliv og muligheder for SMV'er for i betydelig grad at forbedre deres 
produktivitet, forretningsledelse og modstandsdygtighed, samtidig med at de giver 
anledning til bekymring med hensyn til privatlivets fred og sundhed og sikkerhed på 
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arbejdspladsen; opfordrer Kommissionen til at foreslå en lovgivningsmæssig ramme, 
der fastsætter klare fælles minimumsstandarder og betingelser for telearbejde i EU med 
henblik på at beskytte arbejdstagernes sundhed og sikkerhed og samtidig støtte de 
europæiske SMV'ers produktivitet og konkurrenceevne;

8. mener endvidere, at der er behov for en ambitiøs politisk dagsorden med en klar 
tidsplan for at harmonisere de digitale aspekter ved det indre marked og fremme e-
forvaltningsløsninger; efterlyser standardisering og digitalisering af administrative 
procedurer og formularer, hvilket vil hjælpe SMV'erne på lang sigt;

9. understreger, at programmer, der er afgørende for SMV'ers konkurrenceevne og 
udvikling, og som er omfattet af den næste flerårige finansielle ramme, bør garanteres 
tilstrækkelig finansiering;

10. mener, at EU's genopretningsinstrumenter og de relevante FFR-programmer bør 
udnyttes fuldt ud med henblik på at supplere de nationale ordninger, der støtter SMV'er, 
navnlig i de sektorer og regioner, der er hårdest ramt af pandemien, herunder SMV'er, 
som opererer i grænseregioner, og som i alvorlig grad er blevet påvirket af lukningen af 
grænserne mellem medlemsstaterne, med henblik på at bevare job, indkomst og 
knowhow og stræbe efter at sikre EU's industrielle uafhængighed, innovation og 
teknologiske lederskab; minder endvidere om, at disse instrumenter skal bidrage til at nå 
målene om bæredygtig udvikling og til at gennemføre principperne i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og Parisaftalen;

11. opfordrer Kommissionen til at sikre komplementaritet mellem målene i den europæiske 
strategi for SMV'er, den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi, den ajourførte 
dagsorden for færdigheder i Europa og EU's industristrategi; opfordrer endvidere 
Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en bedre koordinering af de forskellige 
finansieringsinstrumenter til SMV'er;

12. minder i denne forbindelse om betydningen af teknisk bistand til SMV'er og 
selvstændige, navnlig i den første fase af gennemførelsen af EU's fonde og programmer;

13. fremhæver, at SMV-strategien bør lette SMV'ers adgang til finansiering, selv for meget 
små projekter, samt til egnede værktøjer til crowdfunding; opfordrer i denne forbindelse 
medlemsstaterne til at forbedre adgangen til mindre kreditter;

14. understreger, at det er nødvendigt for SMV'er at have adgang til deltagelse i offentlige 
udbud, eftersom offentlige udbud udgør et værktøj, som kan bidrage til at sætte skub i 
genopretningen; understreger i denne sammenhæng, at urimelige udvælgelseskriterier 
bør adresseres;

15. understreger, at SMV-relaterede foranstaltninger bør være kernen i EU's politikker og 
initiativer, navnlig politikker og initiativer i relation til den økonomiske genopretning 
samt den digitale og grønne omstilling, og at de bør gå hånd i hånd med foranstaltninger 
til fremme af iværksætteri og beskyttelse af alle arbejdstagere; understreger i denne 
forbindelse behovet for at sikre respekt for princippet om ligebehandling af 
arbejdstagere samt retfærdige ansættelses- og arbejdsvilkår for alle, herunder mobile 
arbejdstagere;
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16. understreger behovet for yderligere at lette SMV'ers og selvstændiges adgang til det 
indre marked og for at fremme arbejdskraftens mobilitet; understreger, at god 
koordinering mellem medlemsstater og regioner er af afgørende betydning for at sikre, 
at SMV'er og selvstændige, der er involveret i grænseoverskridende aktiviteter, samt 
grænsearbejdere, sæsonarbejdere og udstationerede arbejdstagere beskyttes; opfordrer 
til at sikre adgang til klare og gennemsigtige oplysninger for virksomheder, 
selvstændige og arbejdstagere for så vidt angår de regler, de skal overholde, og de 
rettigheder, de har, herunder ved hjælp af onlineportaler med kvikskranker;

17. mener, at forbedringen og gennemførelsen af EU's bestemmelser om koordinering af 
sociale sikringsordninger er af afgørende betydning for arbejdskraftens mobilitet og for 
beskyttelsen af arbejdstagerne, navnlig dem, der befinder sig i usikre situationer; 
understreger i den forbindelse behovet for at nå frem til en hurtig og afbalanceret aftale 
om revisionen af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 om koordineringen 
af sociale sikringsordninger;

18. opfordrer Kommissionen til at indføre et europæisk socialsikringsnummer for at 
forbedre arbejdstagernes juridiske sikkerhed og lette arbejdet for virksomheder, navnlig 
SMV'er, som leverer tjenesteydelser på tværs af grænserne, og til samtidig at føre 
effektiv kontrol med praksis i forbindelse med underentrepriser og bekæmpe socialt 
bedrageri; opfordrer i denne sammenhæng indtrængende medlemsstaterne til på denne 
baggrund at sikre korrekt gennemførelse og håndhævelse af EU-retten for at fremme fri 
bevægelighed og social beskyttelse af arbejdstagere samt grænseoverskridende levering 
af tjenesteydelser og derved sikre lige konkurrencevilkår på det indre marked;

19. minder om, at arbejdskraftens frie bevægelighed er en grundlæggende rettighed, som er 
af central betydning for det indre marked; minder desuden om, hvor vigtigt det er at 
fremme arbejdskraftens mobilitet i hele EU; understreger, at det, selv om der er truffet 
en række effektive foranstaltninger for at hjælpe virksomheder med at reagere på covid-
19-udbruddet, nu er nødvendigt at fokusere på at afbøde krisens konsekvenser på 
længere sigt;

20. minder om, at alle arbejdstagere i det indre marked skal have ret til at nyde den størst 
mulige grad af beskyttelse for så vidt angår sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
uanset størrelsen af den virksomhed, der beskæftiger dem, tjenestestedet eller den 
underliggende kontrakt;

21. opfordrer til systematisk anvendelse af sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger på 
arbejdspladsen og glæder sig over retningslinjerne fra Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og punkt 8 i Kommissionens erklæring efter 
forelæggelsen af Kommissionens direktiv (EU) 2020/739 hvad angår forebyggelse på 
den ene side og beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på den anden side, 
når de erhvervsmæssigt udsættes eller kan blive udsat for SARS-CoV-25; mener, at 
sådanne retningslinjer, herunder skriftlige instrukser, bør udvikles yderligere og baseres 
på regelmæssige høringer af de relevante interessenter med henblik på at sikre en 
koordineret, ajourført og effektiv reaktion i tilfælde af fremtidige grænseoverskridende 
trusler mod folkesundheden;

5 EUT C 212 af 26.6.2020, s. 8.
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22. tilskynder medlemsstaterne til at øge bevidstheden om sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen og til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, herunder ved hjælp af inspektioner, hvor og når 
det er nødvendigt; mener ligeledes, at SMV'er, der beskæftiger sæsonarbejdere og 
grænsearbejdere, fortjener særlig beskyttelse;

23. understreger, at det er nødvendigt at sikre en effektiv og hurtig indførelse af 
sundhedsprotokoller samt at sikre, at arbejdstagerne inden for de forskellige 
erhvervssektorer gør brug af disse, navnlig gennem uddannelsesforanstaltninger på 
arbejdspladsen;

24. afventer Kommissionens forslag om den nye strategi for sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen for 2021-2027, der skal omfatte visionen om nul dødsulykker og 
alvorlige arbejdsrelaterede skader og sygdomme; opfordrer Kommissionen til at 
revidere direktivet om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen;

25. anerkender SMV'ers helt særlige situation med hensyn til gennemførelse af lovbestemte 
sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger på virksomhedsplan; understreger, at 
bevidstgørelse, udveksling af god praksis, høring samt brugervenlige vejledninger og 
onlineplatforme er af afgørende betydning for at hjælpe SMV'er med at overholde de 
lovbestemte krav; glæder sig over EU-OSHA's interaktive onlinesystem til 
risikovurdering (OiRA) og de øvrige e-værktøjer i medlemsstaterne, som skal gøre det 
lettere at overholde kravene og fremme en forebyggelseskultur, navnlig i 
mikrovirksomheder og små virksomheder;

26. opfordrer Kommissionen til at sikre, at arbejdstagere har ret til information, høring og 
medbestemmelse, og til også at medtage dette princip i SMV-strategien; understreger 
behovet for reel inddragelse af arbejdstagere og deres repræsentanter på 
virksomhedsplan, også med hensyn til beslutninger om dekarbonisering og 
digitalisering; understreger vigtigheden af en reel dialog mellem arbejdsmarkedets 
parter og behovet for at styrke disse parter, udvide anvendelsen af 
overenskomstforhandlinger og træffe foranstaltninger til at fremme en høj koncentration 
af fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer i forbindelse med den nye SMV-strategi;

27. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at hjælpe 
virksomhederne, navnlig SMV'erne, ved at mindske unødvendige administrative byrder 
og lette deres adgang til likviditet; glæder sig i denne henseende over det af 
Kommissionen foreslåede instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for 
arbejdsløshed i en nødsituation (SURE); opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne 
til at sikre, at SMV'er har adgang til alternative finansieringsmuligheder såsom 
låneforeninger og private egenkapitalinvestorer; opfordrer til, at der inden for rammerne 
af genopretningsplanen oprettes kapacitetsopbygningsprogrammer, der skal hjælpe 
SMV'er, navnlig mikrovirksomheder, med at tilpasse deres virksomheder til de 
markeder, som er ramt af covid-19;

28. glæder sig over den økonomiske hjælp, som Kommissionen har ydet for at redde 
arbejdspladser gennem SURE-instrumentet, og mener, at en europæisk 
genforsikringsordning for langtidsarbejdsløshed kan være et værktøj, der supplerer den 
retfærdige omstilling til en cirkulær, klimaneutral og digital økonomi og bidrager til at 
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gøre den europæiske økonomi, og navnlig de europæiske SMV'er, mere 
modstandsdygtige; afventer Kommissionens forslag, som dens formand, Ursula von der 
Leyen, har bebudet i denne henseende;

29. understreger, at politikker, der målrettes mod SMV'er og nystartede virksomheder, ikke 
må åbne muligheder for, at virksomheder omgår gældende regler, at beskyttelsen af 
arbejdstagerne og forbrugerne forringes, eller at risikoen for virksomhedssvindel, 
kriminelle aktiviteter og skuffeselskaber øges; minder i den henseende om, at 
Parlamentet har afvist Kommissionens kontroversielle forslag om et europæisk e-
tjenesteydelseskort;

30. understreger, at fair konkurrence er et grundlæggende princip for det indre marked; 
advarer om, at et kapløb mod bunden med hensyn til standarder for beskæftigelse, social 
sikring og beskatning, bl.a. ved brug af kunstige ordninger, står i skarp kontrast til fair 
konkurrence baseret på kvalitet og bæredygtig udvikling; understreger, at social 
dumping først og fremmest skader arbejdstagerne, forbrugerne og de lovlydige SMV'er;

31. understreger, at illoyal konkurrence på det indre marked skader lovlydige virksomheder, 
navnlig SMV'er; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe afgørende 
foranstaltninger til at bekæmpe illoyal konkurrence, hvilket også omfatter sort arbejde; 
understreger endvidere, at illoyal konkurrence i den digitale økonomi også bør 
adresseres;

32. mener, at den skattepolitik, der fastlægges for SMV'er, bør fremme bæredygtig 
udvikling og skabelse af job af høj kvalitet;

33. understreger, at avancerede disruptive teknologier såsom blockchain, kunstig intelligens 
(AI), cloudcomputing og højtydende databehandling (HPC) kan styrke SMV'ers 
konkurrenceevne markant; understreger nødvendigheden af at øge bevidstheden om det 
store potentiale, som løsninger baseret på kunstig intelligens rummer, og om de risici, 
som de kan udgøre; påpeger behovet for forskning i de samfundsmæssige forandringer, 
som kunstig intelligens forårsager; opfordrer EU til at støtte den digitale og grønne 
omstilling ved at investere i kunstig intelligens, der sikrer princippet om, at mennesket 
skal bevare kontrollen, i livslang læring samt i omskolings- og 
opkvalificeringsinitiativer med henblik på at fremme digitale færdigheder, der fokuserer 
på SMV'ers anvendelse af menneskelige, sociale og avancerede digitale færdigheder og 
kvalifikationer for de nye erhverv og sektorer, der vil opstå i fremtiden som følge af 
overgangen til en bæredygtig, kulstofneutral økonomi; understreger behovet for at 
modernisere systemet for erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse og for at 
forbedre kvalifikationsniveauet, navnlig hvad angår digitale færdigheder; understreger 
nødvendigheden af som en prioritet at adressere paradoksproblemet mellem 
færdigheder/kvalifikationer og arbejdsmarkedets behov;

34. opfordrer i den forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme, styrke og 
understøtte lærlingeordninger for at lette en varig integration af unge på 
arbejdsmarkedet; understreger, at iværksætteruddannelse, som forbedrer 
forretningsmæssig viden og forretningsmæssige færdigheder, spiller en central rolle i 
bestræbelserne på at tilpasse SMV'erne til det indre marked; opfordrer til optimal 
udnyttelse af Den Europæiske Socialfond+ for at overvinde disse udfordringer;
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35. understreger i denne henseende mulighederne for at overvinde paradoksproblemet 
mellem færdigheder/kvalifikationer og arbejdsmarkedet ved at udnytte det 
grænseoverskridende arbejdsmarked bedre;

36. mener, at SMV'ers omdømme som attraktive arbejdspladser baseret på gode arbejds- og 
ansættelsesvilkår udgør en vigtig konkurrencefordel i forbindelse med rekrutteringen af 
kvalificerede medarbejdere; understreger vigtigheden af virksomhedsintern uddannelse;

37. understreger, at iværksætteri er en vigtig drivkraft for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
økonomisk vækst og konkurrenceevne og et effektivt redskab til at fremme social 
inklusion; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme og støtte 
udviklingen af iværksætterånd og -kompetencer og til at lette indførelsen af nye 
forretningsmodeller for SMV'er; opfordrer endvidere medlemsstaterne til i fremtiden at 
gøre brug af Den Europæiske Socialfond+ og af de nye muligheder for at investere 
midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i udvikling af kompetencer 
inden for intelligent specialisering, industriel omstilling og iværksætterkultur;

38. understreger betydningen af at sætte skub i iværksætterkulturen, også blandt kvinder og 
unge; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde til og aktivt støtte 
kvindelige iværksættere på EU-plan og nationalt plan, navnlig ved hjælp af lettere 
adgang til finansiering eller erhvervsuddannelse, samt ved at sikre en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, eftersom kvinder er én af de grupper, der er hårdest ramt 
af covid-19-krisen;

39. påpeger, at kvinder fortsat er underrepræsenteret på tværs af erhverv og 
ledelsesniveauer6, og bifalder Kommissionens initiativer med særlig fokus på at styrke 
kvinders indflydelse og forbedre kønsbalancen blandt de europæiske SMV'er;

40. opfordrer til, at enhver lønmæssig forskelsbehandling på grund af alder eller køn 
elimineres, og opfordrer medlemsstaterne til i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis at sikre, at alle arbejdstagere har ret til anstændige lønninger i 
kraft af enten kollektive overenskomster eller en lovbestemt mindsteløn;

41. understreger, at SMV'er skal yde deres bidrag til at overvinde de kønsbetingede 
forskelle på arbejdsmarkedet med hensyn til bl.a. beskæftigelse, løn og pension ved bl.a. 
at tilvejebringe eller understøtte børnepasningsfaciliteter, plejeorlov og fleksibel 
arbejdstid for omsorgspersoner samt ved at sikre lige løn for samme arbejde og 
løngennemsigtighed;

42. fremhæver vigtigheden af den sociale og solidaritetsbaserede økonomi, som sikrer 
beskæftigelse for mere end 11 millioner mennesker7; understreger endvidere de 
socialøkonomiske virksomheders potentiale samt potentialet i investeringer med sociale 
indvirkninger med hensyn til at fremme integration af personer med handicap og af 
andre sårbare grupper på arbejdsmarkedet; insisterer på nødvendigheden af at støtte 
sociale og solidaritetsbaserede virksomheder ved at skabe et miljø, som er gunstigt for 

6 OECD/Den Europæiske Union (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_da 

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_da
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udviklingen af sådanne virksomheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til 
at fremme etableringen af sociale og solidaritetsbaserede virksomheder samt det 
arbejde, som sådanne virksomheder yder;

43. opfordrer Kommissionen til at anerkende, fremme og beskytte inklusive SMV'er for at 
skabe permanent beskæftigelse på arbejdsmarkedet for personer med handicap; 
understreger socialøkonomiske virksomheders og organisationers potentiale til at lette 
integrationen af personer med handicap på arbejdsmarkedet; understreger endvidere 
vigtigheden af at yde målrettet støtte fra Den Europæiske Socialfond til den sociale 
økonomi; minder om, at SMV'er, der ledes af sårbare grupper, har sværere ved at få 
adgang til finansiering og behøver målrettet støtte;

44. anbefaler at styrke udvekslingen af SMV-fokuserede initiativer, som har vist deres 
værd, samt udvekslingen af bedste praksis blandt medlemsstaterne; henstiller desuden 
til, at der oprettes platforme til udveksling af bedste praksis blandt SMV'er, som er i 
færd med at udvikle innovative banebrydende teknologier; glæder sig i den 
sammenhæng over Kommissionens forslag om at iværksætte et program for "digitale 
frivillige" for at gøre det muligt for unge faglærte og erfarne ældre at dele deres digitale 
kompetencer med traditionelle virksomheder; understreger vigtigheden af at fremme 
yderligere samarbejde mellem SMV'er, forskningsinstitutter, universiteter og 
uddannelsessektoren for at sikre, at kompetencerne modsvarer arbejdsmarkedets behov;

45. opfordrer til at sikre en hurtig gennemførelse af det europæiske patent for at fremme 
SMV'ers innovationspotentiale;

46. mener, at en ny strategi for europæiske SMV'er kun kan få succes gennem integreret 
strategisk planlægning, der samler ressourcerne fra europæiske aktører, regionale og 
lokale institutioner, industriklynger, arbejdsmarkedets parter, universiteter og 
forskningsgrupper; understreger i den sammenhæng betydningen af støttestrukturer 
såsom SMV-netværk, kvikskranker og regionale udviklingsbureauer, 
innovationsklynger og opstartsrådgivning til oprettelse af lokale og regionale 
industrielle værdikæder;

47. mener, at det er afgørende at forhindre virksomhedskonkurser med henblik på at bevare 
arbejdspladser og sikre en holdbar økonomisk genopretning; er af den opfattelse, at EU 
derfor bør udvikle og styrke mekanismer til tidlig varsling for at identificere 
virksomheder i nød og hjælpe dem med at undgå insolvens; mener, at EU's finansiering 
og programmer bør omlægges i denne retning;

48. minder om, at mikrovirksomheder og selvstændige er blevet hårdt ramt af covid-19-
krisen; understreger, at SMV'er, mikrovirksomheder og selvstændige ofte finder det 
vanskeligt at få adgang til de støtteordninger, som medlemsstaterne har indført, navnlig 
til ordningerne med nedsat arbejdstid, som er af afgørende betydning for at beskytte 
arbejdspladserne; glæder sig i den forbindelse over den nylige ændring af de 
midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte, som sætter medlemsstaterne i stand til 
at yde offentlig støtte til alle mikrovirksomheder og små virksomheder; udtrykker 
imidlertid sin bekymring over den ulige fordeling af statsstøtte; minder om, at statsstøtte 
ikke bør føre til forvridninger på det indre marked;

49. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle aktive arbejdsmarkedspolitikker, fremme 
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forskning og innovation og tilbyde offentlige tjenesteydelser og infrastrukturer af god 
kvalitet, også for at fremme den private sektors investeringer i SMV'er;

50. opfordrer Kommissionen til at overveje behovet for at oprette en kvikskranke, der skal 
støtte internationaliseringen af SMV'er, f.eks. ved at levere oplysninger om midler og 
tilskud til at undersøge den tekniske gennemførlighed af innovative erhvervsprodukter 
og anden relevant information om internationalisering;

51. mener, at Det Forenede Kongeriges udtræden af EU har påvirket SMV'erne i EU 
negativt, i særdeleshed dem der dagligt handler med Det Forenede Kongerige; 
understreger, at det nye partnerskab med Det Forenede Kongerige bør rette særlig 
opmærksomhed mod SMV'ernes særlige situation, og opfordrer EU og Det Forenede 
Kongerige til at arbejde i retning af en forenkling af kravene og formaliteterne i 
forbindelse med de toldprocedurer, der gælder for SMV'er, for at undgå yderligere 
administrative byrder, og opfordrer parterne til at oprette SMV-kontaktpunkter.
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