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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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.
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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.

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.
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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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