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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 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 SMV'er er rygraden i den europæiske økonomi og udgør 99 % af 
virksomhederne i EU;

B. der henviser til, at europæiske SMV'er i øjeblikket oplever hidtil usete udfordringer på 
grund af covid-19-krisen, der truer selve deres eksistens;

C. der henviser til, at kun 17 % af SMV'erne hidtil har formået at integrere digital 
teknologi i deres virksomheder, og at digitalisering er afgørende for en stærk økonomisk 
vækst og jobskabelse i det indre marked;

1. hilser SMV-strategien velkommen og deler Kommissionens synspunkt om, at SMV'er 
udgør rygraden i den europæiske økonomi og er absolut afgørende for EU's velstand;

2. mener, at SMV-strategien bør gå hånd i hånd med den europæiske industristrategi, og 
opfordrer Kommissionen til at tage yderligere skridt i lyset af erfaringerne fra covid-19-
krisen og af genopretningspakken for at sætte gang i den økonomiske vækst og 
jobskabelsen inden for det indre marked;

3. opfordrer Kommissionen til yderligere at hjælpe EU's SMV'er med at tackle både de 
kortsigtede konsekvenser af krisen og de langsigtede udfordringer såsom 
digitaliseringen og omstillingen til et mere bæredygtigt indre marked;

4. insisterer på, at bæredygtighed fortsat skal være en central målsætning for de relevante 
EU-programmer, således at SMV'erne kan få fuld gavn af den bæredygtige omstilling 
med hensyn til konkurrenceevne, nedbringelse af omkostninger og jobskabelse;

5. understreger, at gennemførelsen af SMV-strategien bør fokusere på at støtte SMV'er for 
at hjælpe dem med at overleve, eftersom covid-19-krisen har været et massivt chok for 
mange SMV'er og deres rolle i europæernes dagligdag; anser det i den forbindelse for 
hensigtsmæssigt at revidere strategien i nødvendigt omfang, så den tager hensyn til 
pandemiens virkninger;

6. understreger, at det i en krisetid er vigtigt, at den frie bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser inden for det indre marked er garanteret; opfordrer Kommissionen til 
hurtigt at foreslå nye værktøjer for at undgå enhver forstyrrelse af det indre marked i 
forbindelse med fremtidige kriser og tage hensyn til SMV'ernes særlige behov;

7. bemærker, at sikring af SMV'ernes eksistens allerede er genstand for medlemsstaternes 
individuelle politikker; opfordrer derfor indtrængende til at sørge for, at strategien og 
disse politikker supplerer hinanden med henblik på at stimulere en robust og varig 
genopretning af SMV'erne;

8. minder om, at SMV'erne allerede inden covid-19-krisen var i vanskeligheder, navnlig 
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hvad angik adgang til finansiering, herunder let adgang til FoU-midler, markeder, 
teknisk støtte og information; opfordrer derfor til øget støtte på disse områder, f.eks. i 
form af forstærkede one-stop-shops og strømlinede og let tilgængelige 
reguleringsmæssige og administrative procedurer; understreger derfor, at det er vigtigt 
at vedtage en ambitiøs strategi for at sikre SMV'ernes genopretning og trivsel;

9. understreger, at der også bør træffes foranstaltninger til at forhindre nedlukning, vurdere 
og genoprette afbrudte forsynings- og værdikæder, støtte opskalering af SMV'er og 
styrke deres grænseoverskridende aktiviteter med henblik på at maksimere de 
potentielle gevinster ved det indre marked;

10. opfordrer til synkronisering af alle finansielle redskaber, der har til formål at støtte 
SMV'er i det indre marked; insisterer på, at programmer, der er afgørende for SMV'ers 
konkurrenceevne, udvikling og resiliens over for krisen, skal styrkes i den næste 
flerårige finansielle ramme med henblik på at garantere det nødvendigt 
finansieringsniveau; opfordrer Den Europæiske Investeringsbank til fortsat at støtte 
SMV'er, navnlig som led i strategien for bæredygtig finansiering;

11. påpeger den merværdi, som EU's FFR leverer ved at støtte SMV'er, navnlig hvad angår 
programmet for det indre marked, InvestEU, programmet for et digitalt Europa, 
Horisont Europa og andre programmer; mener, at SMV-vinduet i programmet for det 
indre marked bør fastholde det ambitionsniveau, som Parlamentet har slået til lyd for, 
og fremhæver derfor betydningen af en hurtig vedtagelse af FFR'en og af instrumentet 
Next Generation EU;

12. konstaterer med tilfredshed, at der blandt de tiltag, Kommissionen har peget på, indgår 
skabelse af et gunstigt miljø for mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder; påpeger, at fremme af et generationsskifte i traditionelle 
håndværksvirksomheder, hvoraf nogle er truet af udryddelse, ikke blot kan være en 
effektiv måde at fremme iværksætteri på, men også en metode til at promovere Europas 
arv af viden, traditioner og færdigheder på håndværksområdet; påpeger, at det ville 
være nyttigt at skabe incitamenter til projekter på tværs af generationerne, som kan 
kombinere håndværkstraditionen med digitaliseringen gennem inddragelse af unge ved 
afslutningen af et uddannelsesforløb;

13. bemærker, at de forpligtelser, som mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder pålægges, bør stå i et rimeligt forhold til deres særtræk og 
sektorspecifikke forhold; opfordrer Kommissionen til at træffe effektive 
håndhævelsesforanstaltninger for at begrænse fragmenteringen af markedet, fjerne 
ubegrundede markedshindringer og sikre lige konkurrencevilkår ved at gøre brug af alle 
tilgængelige redskaber og organer, såsom SMV-repræsentantnetværket og Udvalget for 
Forskriftskontrol, med henblik på at mindske omkostningerne og styrke SMV'ernes 
aktiviteter;

14. understreger, at overdreven regulering er særligt byrdefuld for SMV'er; mener derfor, at 
der med henblik på at nå SMV-strategiens mål skal lægges større vægt på 
proportionaliteten af ethvert nyt reguleringsinitiativ;

15. opfordrer til, at der udarbejdes en køreplan med henblik på at opnå en forholdsmæssig 
reduktion af de administrative byrder med henblik på at øge SMV'ernes 
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investeringspotentiale og fremskynde den økonomiske genopretning i EU, herunder 
følgende elementer: 

- støtte til SMV'ers muligheder for at operere på tværs af grænserne og således udnytte 
fordelene ved det indre marked fuldt ud

- fremme af opskalering

- effektiv udnyttelse af SMV-testen ved at foretage den tidligt i konsekvensanalysen 
med henblik på at analysere lovgivningsforslags økonomiske konsekvenser, herunder 
efterlevelsesomkostningerne;

16. understreger, at SMV'er bør modtage målrettet støtte – dvs. teknisk, administrativ og 
færdighedsmæssig hjælp – til deres gennemførelse af EU's regelsæt med henblik på at 
sikre efterlevelsen af reglerne for det indre marked; 

17. anerkender den hjælp, som de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte 
indebærer, og glæder sig over den seneste ændring heraf, der sætter medlemsstaterne i 
stand til at yde offentlig støtte til alle mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder; opfordrer imidlertid indtrængende Kommissionen til i mellemtiden at 
sikre, at de midlertidige rammebestemmelser, der er godkendt for statsstøtte, ikke 
fordrejer konkurrencen på mellemlang og lang sigt og følgelig bliver til skade for 
SMV'er, som er de største støttemodtagere;

18. understreger den afgørende rolle, som data og overførsel af teknologi fra den 
akademiske verden til SMV'er spiller som livsnerven i den digitale økonomi; påpeger 
eksistensen af ubalancer på markedet og hindringer for adgang til data, der påvirker 
SMV'ernes konkurrenceevne, og understreger, at SMV'er skal modtage en rimelig andel 
af merværdien af de data, de genererer, og understreger, at ikkediskriminerende adgang 
til data er afgørende for at sikre lige konkurrencevilkår på det indre marked; hilser i den 
henseende den europæiske datastrategi velkommen; støtter Kommissionens indsats for 
at fremme interoperabilitet og etablere europæiske dataområder for pålidelig og sikker 
udveksling af ikke-persondata med henblik på at øge datastrømmene mellem 
virksomheder, relevante interessenter og den offentlige sektor; understreger 
betydningen af deling af åbne data og viden via åbne teknologier for SMV'er under fuld 
overholdelse af gældende lovgivning;

19. påpeger, at der er behov for at lette SMV'ers adgang til og indførelse af kunstig 
intelligens (AI) i overensstemmelse med de fremtidige etiske og ansvarsrelaterede 
rammer ved at fremme oprettelsen af grænseoverskridende "alliancer for AI" mellem 
SMV'er i strategiske værdikæder inden for det indre marked samt fremme investeringer 
i næste generation af standarder, værktøjer og infrastrukturer til lagring og behandling 
af data; påpeger, at det er vigtigt at sikre SMV'ers adgang til og bevidsthed om IKT-
standarder for at kunne innovere og levere mere skræddersyede digitale løsninger;

20. påpeger, at SMV'er har vanskeligt ved at værne om deres intellektuelle 
ejendomsrettigheder og beskytte sig selv mod aggressive patentsøgsmål, som kan true 
deres udvikling; opfordrer Kommissionen til at øge bevidstheden om intellektuel 
ejendomsret, gøre større brug af ekstern rådgivning og sikre en passende håndhævelse;
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21. understreger, at digitalisering indebærer mange fordele for SMV'er, f.eks. ved at give 
dem nye muligheder for at tilbyde digitale tjenester eller produkter og udvide deres 
markedsadgang; påpeger, at SMV'er i stigende grad er under pres for at tilpasse deres 
forretningsmodeller i overensstemmelse hermed og indføre de digitale teknologier, der 
er nødvendige for at forblive konkurrencedygtige og attraktive for kunderne;

22. understreger, at SMV'er og navnlig startups har et enormt potentiale for vækst i nye 
digitale sektorer såsom kunstig intelligens, tingenes internet og robotteknologi, men 
understreger, at SMV'er skal have tilstrækkelig støtte og adgang til tilstrækkelige 
finansielle ressourcer og infrastrukturer, hvis de skal lykkes med den digitale omstilling;

23. understreger de muligheder, e-handel giver SMV'er for at nå ud til nye kunder og 
markeder; fremhæver merværdien af hermed relateret lovgivning såsom P2B-
forordningen og opfordrer til, at den hurtigt implementeres og håndhæves;

24. advarer om, at der er en vedvarende risiko for illoyal konkurrence inden for e-handel, 
bl.a. på grund af tilstedeværelsen af ikke-forskriftsmæssige, ulovlige eller usikre 
produkter på onlinemarkedspladser, der er rettet mod EU-forbrugere;

25. understreger, at lige adgang til investeringer for SMV'er fortsat er en udfordring i EU, 
fordi der er vanskeligere adgang til finansiering i visse medlemsstater, hvilket stiller 
SMV'erne ulige i konkurrencen på det indre marked; opfordrer Kommissionen til at 
afhjælpe denne skævhed i finansiel adgang, uden at undergrave relevansen af 
tilsynskravene, så det sikres, at SMV'er konkurrerer på lige vilkår;

26. opfordrer medlemsstaterne til at implementere den fælles digitale portal på SMV-venlig 
vis ved at arbejde tæt sammen med regionale og lokale myndigheder samt med de 
øvrige medlemsstater og ved at sikre let digital adgang til oplysninger, procedurer, 
assistance og tjenester i relation til det at drive virksomhed på tværs af landegrænser, 
herunder rådgivning om offentligt udbud og finansieringskilder;

27. påpeger i den forbindelse, at de mest presserende foranstaltninger i den henseende, 
såsom den udvidede digitalisering af forbindelserne mellem stat og virksomheder og 
sikringen af interoperabilitet mellem statslige databanker, ikke længere kan udsættes;

28. påskønner SMV-repræsentantnetværket, som gør det muligt at tage større hensyn til 
slutbrugeren i fremtidig lovgivning; foreslår imidlertid, at der foretages en kritisk 
vurdering af dets udnævnelsesproces og funktionsmåde med henblik på at imødegå 
potentielle svagheder og sikre, at det fungerer effektivt i alle medlemsstater og i 
kontinuerlig koordinering med de relevante erhvervsorganisationer og interessenter;

29. understreger behovet for at anvende den europæiske platform for offentlige indkøb (EU 
GovTech) til nøje at overvåge situationen med hensyn til SMV'ers deltagelse i 
udbudsrunder i hele EU og på grundlag heraf fastlægge god praksis og højere 
lovgivningsmæssige standarder;

30. opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at iværksætte det europæiske GovTech-
initiativ for at fremme bedste praksis med hensyn til at skabe en synergieffekt mellem 
staten og startups og digitale SMV'er og fremme brugen blandt to eller flere 
medlemsstater af et grænseoverskridende redskab til fremme af lige markedsadgang for 
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europæiske digitale SMV'er;

31. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forenkle udbudsprocedurerne ved at 
anvende fleksibiliteten i Kommissionens nye retningslinjer inden for EU's nuværende 
rammer for offentlige udbud og til at forbedre SMV'ernes muligheder på det indre 
marked, herunder muligheden for at underopdele udbud i mindre delkontrakter og 
strømline de administrative procedurer, samt ved at anvende digitale værktøjer og 
platforme til at udvide nationale og grænseoverskridende udbud;

32. understreger, at bæredygtige offentlige indkøb kan bidrage som et strategisk redskab til 
at fremme bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre; opfordrer i den forbindelse til, 
at der anvendes økonomiske, sociale og miljømæssige kriterier i udbudsproceduren 
under fuld overholdelse af gældende lovgivning, og understreger, at SMV'er har brug 
for den rette støtte til at gennemføre denne omstilling;

33. understreger, at eftersom den samlede udgift til offentlige indkøb i EU udgør hele 14 % 
af medlemsstaternes samlede BNP, vil en forøgelse af SMV'ernes forholdsmæssige 
deltagelse i udbuddene udgøre en væsentlig finansieringsmulighed for dem; 
understreger, at det for at nå dette mål er nødvendigt at anvende nye indkøbsmetoder 
samt værktøjer til at omsætte dem i praksis og i den forbindelse gøre bedst mulig brug 
af EU's nuværende lovgivning om offentlige indkøb og den fleksibilitet, der allerede 
findes inden for disse rammer;

34. understreger vigtigheden af at gøre det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) 
mere tilgængeligt for SMV'er; opfordrer til, at der skabes digitale værktøjer såsom 
platforme til forbedring af adgangen til relevant information om offentlige udbud for 
SMV'er;

35. understreger, at forsinkede betalinger er årsag til en fjerdedel af alle SMV-konkurser i 
EU; opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigt at medtage stærke overvågnings- 
og håndhævelsesredskaber i direktivet om forsinket betaling1 og til at træffe passende 
bindende foranstaltninger for at styrke den nuværende ramme og således sikre og 
fremme hurtige betalinger som en norm, navnlig for transaktioner mellem offentlige 
myndigheder og virksomheder, i hele det indre marked; opfordrer myndighederne på 
europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan til at foregå med et godt eksempel ved at 
betale SMV'er til tiden; tilskynder i denne forbindelse til aktiv brug af 
traktatbrudsprocedurer i tilfælde, hvor direktivet ikke er gennemført korrekt;

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i 
handelstransaktioner (EUT L 48 af 23.2.2011, s. 1).
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