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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en ny strategi for europæiske SMV'er
(2020/XXXX(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen 
af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (SMV'er)1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 
om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. december 2011 om "En handlingsplan 
om bedre adgang til finansiering for SMV'er" (COM(2011)0870),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. februar 2011 med titlen "Status 
vedrørende "Small Business Act" for Europa" (COM(2011)0078) og til Parlamentets 
beslutning derom af 12. maj 20113,

– der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2012 om små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er): konkurrenceevne og forretningsmuligheder4,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. marts 2013 med titlen "Intelligent 
lovgivning – imødekommelse af de små og mellemstore virksomheders behov" 
(COM(2013)0122),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 af 
11. december 2013 om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og 
mellemstore virksomheder (Cosme) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 
nr. 1639/2006/EF5,

– der henviser til sin beslutning af 8. september 2015 om familieforetagender i Europa6,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. november 2016 med titlen "Europas 
næste ledere: Opstarts- og opskaleringsinitiativet" (COM(2016)0733),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. marts 2020 med titlen "En SMV-
strategi for et bæredygtigt og digitalt Europa" COM(2020)0103),

– der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 02/2020: "SMV-instrumentet i aktion: 
et effektivt og innovativt program med udfordringer",

1 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.
2 EUT L 48 af 23.2.2011, s. 1.
3 EUT C 377 E, af 7.12.2012, s. 102.
4 EUT C 68 E af 7.3.2014, s. 40.
5 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 33.
6 EUT C 316 af 22.9 2017, s. 57.
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– der henviser til Kommissionens økonomiske forårsprognose 2020,

– der henviser til Verdensbankens rapport "Global Economic Prospects" fra juni 2020,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A9-
0000/2020),

A. der henviser til Kommissionens meddelelse "En strategi for SMV'er for et bæredygtigt 
og digitalt Europa", der blev offentliggjort den 10. marts 2020, og til at WHO den 
11. marts udsendte advarslen om covid-19-epidemien, der gjorde de økonomiske, 
sociale og politiske rammevilkår, som Kommissionen henviste til, forældede;

B. der henviser til, at 25 millioner SMV'er tegner sig for mere end halvdelen af EU's BNP 
og beskæftiger omkring 100 millioner arbejdstagere; der henviser til, at 98,9 % af 
virksomhederne i EU's ikke-finansielle erhvervsøkonomi er små virksomheder med 
færre end 49 arbejdstagere;

C. der henviser til, at den økonomiske krise, der blev udløst af pandemien, har bragt et 
betydeligt antal SMV'er på randen af insolvens;

D. der henviser til, at OECD Outlook7 i tilfælde af et andet udbrud af covid-19 ikke 
udelukker, at tabet af indkomst ved udgangen af 2021 vil overstige tabet forårsaget af 
enhver tidligere recession inden for de sidste 100 år;

E. der henviser til, at ifølge rapporten fra 2019 "Mind the Bridge: Tech Scale-up Europe"8 
er antallet af blomstrende virksomheder tre gange så stort i USA som i EU;

F. der henviser til, at mange SMV'er stadig mangler fuld adgang til digitalisering; der 
henviser til, at fokus på FoU og færdigheder bør ledsage en forbedring af adgangen til 
digital infrastruktur;

G. der henviser til, at omkostningerne ved og kompleksiteten af de administrative 
procedurer stadig udgør en væsentlig hindring for SMV'ers adgang til beskyttelse af 
intellektuel ejendomsret i flere medlemsstater;

H. der henviser til, at midcapselskaber, der ikke opfylder kriterierne for at blive 
klassificeret som SMV'er, bidrager væsentligt til beskæftigelse og vækst, navnlig i nogle 
medlemsstater, og at det derfor er påkrævet med en supplerende og særskilt definition af 
midcapselskab, uden at det berører definitionen af SMV'er, for at sikre, at 
midcapselskaber med 250-499 ansatte kan få mere hjælp og få mere opmærksomhed;

Strukturelle udfordringer før covid-19-krisen

1. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage en køreplan med mål om at opnå en hurtig 
reduktion af antallet af regler med mindst 30 %;

2. minder om, at SMV'er kun kan få forbedret adgang til globale markeder, hvis de 

7 http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/
8 https://mindthebridge.com/tech-scaleup-europe-2019-report/
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understøttes af et struktureret og forudsigeligt økosystem; minder i denne forbindelse 
om handelskamrenes rolle i udlandet; minder om, at mindre virksomheder og 
mikrovirksomheder uden tilstrækkelig støtte risikerer at blive udelukket fra de globale 
markeder;

3. glæder sig over åbningen af hurtige programmer for uddannelse i digitalisering gennem 
programmet for et digitalt Europa; understreger, at uddannelse er afgørende for at 
forbedre kvalifikationerne hos de ansatte i SMV'erne inden for områder som 
blockchain, cybersikkerhed og kunstig intelligens; opfordrer Kommissionen til at 
foretage en efterfølgende evaluering for at sikre, at programmet opfylder sine mål;

4. opfordrer til, at EU's innovationspolitikker og -instrumenter også støtter ikkedigitale 
SMV'er, navnlig i de traditionelle sektorer, hvor digitalisering ikke er veludviklet;

5. minder om erhvervsuddannelsers vigtige funktion med hensyn til at fremme optagelsen 
af nyuddannede og arbejdsløse arbejdstagere på arbejdsmarkedet og sikre, at SMV'er 
kan regne med korrekt uddannet personale; opfordrer medlemsstaterne til at gøre bedst 
mulig brug af den kommende Europæiske Socialfond Plus (ESF Plus) og Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU);

6. minder om, at SMV'er, der beskæftiger sig med traditionelt kunsthåndværk, udgør et 
særligt sårbart segment i SMV-netværket; anerkender deres økonomiske og sociale 
værdi og opfordrer medlemsstaterne til at sikre sektorens konkurrenceevne;

7. beklager, at SMV'er i stigende grad hindres af illoyal konkurrence fra multinationale 
selskaber, hvis voksende betydning i det indre marked har bidraget til social dumping 
og deregulering af arbejdsmarkedet samt mange SMV'ers insolvens;

Nye udfordringer som følge af covid-pandemien

8. bemærker, at der efter WHO's pandemialarm er sket en stigning i handelsrestriktionerne 
og forstyrrelser i forsyningskæderne;

9. er bekymret over, at uligheden mellem medlemsstaterne med hensyn til deres evne til at 
støtte SMV'er vil forværre de konkurrencemæssige forskelle inden for det indre marked 
efter covid-19-krisen;

10. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gennemføre direktivet om bekæmpelse af 
forsinket betaling i handelstransaktioner; minder om, at der hurtigt skal stilles likviditet 
til rådighed for SMV'er, samtidig med at foranstaltninger til rekapitalisering af SMV'er 
også bør styrkes;

11. glæder sig over lempelsen af statsstøtterestriktionerne, men beklager den uensartede 
gennemførelse i hele EU; opfordrer Kommissionen og Rådet til at genetablere lige 
konkurrencevilkår mellem medlemsstaterne;

12. beklager, at højst 600 000 SMV'er er i stand til at eksportere uden for EU; glæder sig 
over den nye portal, som Kommissionen har oprettet for at støtte SMV'er med 
information om administrative procedurer og internationale handelsbestemmelser; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre flersproget adgang til dette redskab;
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13. opfordrer til særlig støtte til sociale SMV'er, sådan som Europa-Parlamentet allerede har 
opfordret til i sin holdning til COSME-programmet;

Genopretningsstrategi

14. beklager, at genopretningsplanen kun i begrænset omfang fokuserer på SMV'er, og 
opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at sikre adgang for SMV'er; minder Rådet 
om, at SMV'ernes overlevelse efter covid-19-krisen vil afhænge af, at der hurtigt træffes 
nogle beslutninger;

15. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at betragte beskyttelsen af arbejdspladser 
og SMV'ernes produktionskapacitet som toppolitiske prioriteter; opfordrer dem 
indtrængende til at foreslå konkrete foranstaltninger til støtte for SMV'er, der er i fare 
for at blive insolvente;

16. beklager, at mange SMV'er ikke er i stand til at få adgang til EU-finansiering på grund 
af den overdrevne kompleksitet i de relevante procedurer og kriterier for 
støtteberettigelse; anmoder Kommissionen om at reducere sådanne barrierer;

17. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre SMV'er retfærdig adgang til 
banklån; bemærker betydningen af traditionelle bankmodeller, herunder små regionale 
banker, sparekasser og offentlige organer;

18. opfordrer til at øge SMV'ers andel af offentlige kontrakter i forbindelse med offentlige 
indkøb ved at sikre SMV'ers adgang hertil og ved at bekæmpe udbudskriterier, der 
fastsætter krav eller kvalifikationer, som går ud over de grundlæggende elementer i den 
tjenesteydelse eller de varer, der indkøbes;

19. opfordrer indtrængende Kommissionen til at støtte sig til defensive handelsinstrumenter 
med henblik på at mindske markedsforvridningerne som følge af handelen med 
tredjelande; opfordrer til, at "tænk småt først"-princippet gøres til et centralt punkt i den 
europæiske handelspolitik;

20. noterer sig, at covid-19-krisen har skubbet SMV'erne i retning af innovative teknologier 
og forretningsmodeller såsom e-handel og deleøkonomi, og opfordrer Kommissionen til 
at sikre, at FoU-investeringer udformes således, at SMV'ers deltagelse sikres;

21. beklager, at kun 17 % af SMV'erne hidtil har haft succes med at integrere digital 
teknologi i deres virksomheder, og opfordrer til, at instrumenter såsom Enterprise 
Europe Network og de digitale innovationsknudepunkter revideres med henblik på at 
vurdere og forbedre deres effektivitet;

22. opfordrer til en bindende SMV-test, der er i stand til at vurdere de lovgivningsmæssige 
forslags økonomiske konsekvenser for SMV'er; opfordrer til en korrekt vurdering af 
omkostningseffektiviteten af den planlagte stramning af de nuværende CO2-mål;

23. minder om behovet for aktivt at inddrage SMV-repræsentanter i den politiske 
beslutningsproces for at nå frem til en bæredygtig tilgang til målene i den grønne pagt, 
som skal baseres på nøjagtige bæredygtighedsvurderinger;

24. minder om, at det er en global udfordring at opnå klimaneutralitet, og bemærker, at en 
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CO2-grænsemekanisme kan spille en afgørende rolle i beskyttelsen af de europæiske 
SMV'ers konkurrenceevne, samtidig med at der lægges pres på EU's internationale 
handelspartnere for at få vedtaget højere miljøstandarder;

25. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens meddelelse "En SMV-strategi for et bæredygtigt og digitalt Europa" blev 
offentliggjort dagen før, WHO anerkendte covid-19-krisen som en pandemi. Ordførerens 
hovedformål er derfor at ajourføre meddelelsens oprindelige indhold i henhold til de 
økonomiske og sociale ændringer, som pandemien har medført, og følge en pragmatisk og 
samlet tilgang til de nye udfordringer, der nu påvirker de 25 mio. europæiske SMV'er, som i 
øjeblikket er aktive på det indre marked. Samtidig agter ordføreren at understrege den 
afgørende rolle, som SMV'er stadig skal spille på mellemlang og lang sigt som 
grundlæggende søjler for den økonomiske genopretning efter pandemien på kontinentet.

Det er velkendt, at de europæiske SMV'ers vækst i gennemsnit allerede var lavere end for 
konkurrenter fra lande uden for EU, selv før pandemien brød ud, på grund af mangesidede og 
rodfæstede strukturelle udfordringer såsom begrænset adgang til kredit, underkapitalisering 
og alvorlige forsinkelser i betalingerne. For store administrative byrder har også længe 
påvirket vækstpotentialet i SMV'er i hele Unionen. Ifølge Eurochambres undersøgelse af 
virksomheder fra 2019 udgør de administrative procedurer en stor udfordring for ikke mindre 
end 78 % af SMV'erne. I nogle medlemsstater er niveauet for hyperregulering alarmerende 
højt, hvilket hæmmer SMV'ernes konkurrenceevne ikke kun i det nationale erhvervsliv, men 
også på det bredere europæiske indre marked.

Samtidig er SMV'ernes konkurrenceevne og endog overlevelse i stigende grad truet af 
multilaterale former for illoyal konkurrence, som opstår på grund af den europæiske 
økonomis globaliserede karakter og primært stammer fra ikke-EU-producenter, der anvender 
lavere arbejds- og miljøstandarder, samtidig med at de eksporterer varer eller tjenesteydelser 
til EU.

Den gradvise, men dog konstante udelukkelse af mikrovirksomheder og SMV'er fra de 
nationale markeder i hver medlemsstat samt fra det europæiske indre marked havde derfor 
nået et kritisk niveau længe før udbruddet af covid-19-pandemien og var skyld i udhulingen af 
den europæiske økonomis primære væv.

I betragtning af disse kritiske forhold bør Unionen udvikle en moderne og levedygtig strategi, 
som skal være i stand til at overvinde de ovennævnte strukturelle udfordringer, samtidig med 
at der hurtigt og effektivt også tages fat på de yderligere hindringer, der er opstået som følge 
af pandemien.

En sådan strategi skal forfølge det primære mål om at genoprette konkurrenceevnen, både 
inden for det indre marked og i handelsforbindelser med tredjelande. Der er særligt behov for 
hasteforanstaltninger, der tager sigte på at mindske de reguleringsmæssige byrder (gennem 
vedtagelsen af "one in, one out"-princippet), forbedre adgangen til finansiering på nationalt 
plan og på EU-plan i form af tilskud frem for lån og bygge bro over den digitale kløft, som 
stadig gør sig gældende for en bekymrende procentdel af de europæiske mikrovirksomheder 
og SMV'er.

Innovation og digitalisering bør ikke udelukkende privilegere de foretagender, hvis primære 
arbejdsområde er direkte forbundet med innovation. I stedet bør EU's og medlemsstaternes 
bistand og finansielle instrumenter være let tilgængelige også for ikkedigitale og 
ikkeinnovative virksomheder, herunder dem, der er aktive inden for sektorerne traditionelle 
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kunsthåndværk, sociale tjenesteydelser eller den kreative industri, og som også har brug for 
en digital opgradering for at opretholde deres konkurrenceevne.

Strukturelle ændringer, der har til formål at gøre EU's lovgivningsmæssige økosystem mere 
fordelagtigt for mikrovirksomheder og SMV'er, kan først og fremmest tilvejebringes ved at 
fastlægge "tænk småt først"-tilgangen som et grundlæggende princip i udarbejdelsen af 
fremtidig lovgivning og ved at fastholde denne tilgang under hele lovgivningsprocessen 
(herunder gennem konsekvensanalysen).

Strukturelle ændringer, der tilgodeser mikrovirksomheder og SMV'er, omfatter også at 
beskytte mikrovirksomheder og SMV'er mod unfair pres fra markedsgiganter både i og uden 
for EU. EU og de nationale myndigheder bør derfor styrke deres indsats for at beskytte 
mikrovirksomheder og SMV'er mod større gruppers eventuelle misbrug af dominerende 
stillinger. Medlemsstaterne bør også hurtigt tage skridt til at forhindre yderligere 
destabilisering af arbejdsmarkedet, som allerede rammer de europæiske samfund i form af 
højere arbejdsløshed og lavere standarder for arbejde.

Med hensyn til beskyttelse af mikrovirksomheders og SMV'ers konkurrenceevne på de 
globale markeder skal EU's institutioner gøre realistisk brug af handelspolitiske 
beskyttelsesinstrumenter for at beskytte europæiske producenter og forbrugere mod ikke-EU-
baserede konkurrenters deregulerede modeller og fremskynde indførelsen af en effektiv CO2-
grænsemekanisme.

I betragtning af den hidtil usete vanskelighed, der er forbundet med denne specifikke fase i 
EU's historie, bør den grønne pagt udgøre en bæredygtig mulighed for mikrovirksomheder og 
SMV'er, både med hensyn til omkostningseffektivitet og tidsplan for gennemførelse, og den 
bør tage hensyn til de eksisterende asymmetrier i konkurrenceevnen, som forhindrer 
europæiske virksomheder i at konkurrere med konkurrenter fra tredjelande. I den forbindelse 
vil det være af afgørende betydning at inddrage mikrovirksomheder og SMV'er og deres 
repræsentanter i alle faser af lovgivningsprocessen for at sikre, at den tager højde for de 
økonomiske og sociale behov og tager hensyn til de europæiske virksomheders potentiale og 
kapacitet på mellemlang til lang sigt.

For så vidt angår de instrumenter, der indgår i genopretningspakken, er det nødvendigt at tage 
behørigt hensyn til de forvridninger af det indre marked, der opstår som følge af den ulige 
anvendelse af statsstøttemæssig fleksibilitet i medlemsstaterne, samtidig med at eventuelle 
begrænsninger i anvendelsen af disse ressourcer ikke må undergrave de positive virkninger, 
de forventes at få. Tilskud skal foretrækkes frem for lån, således at den finansielle støtte ikke 
bliver til yderligere gæld for stater og virksomheder.

Med henvisning til den næste FFR er det nødvendigt med en omhyggelig vurdering for at 
prioritere de bedste programmer under hensyntagen til, at grundlæggende mål som f.eks. 
forenkling, reduktion af bureaukratiske hindringer og bedre kommunikation ikke længere kan 
udsættes, hvis EU har til hensigt at yde konkret støtte til europæiske mikrovirksomheder og 
SMV'er.


