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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

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

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– 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 handelstransaktioner2,

– 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 23 februari 2011 Översyn av 
småföretagsakten för Europa (COM(2011)0078) och parlamentets resolution av den 
12 maj 2011 om samma ämne3,

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

– 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 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/EG5,

– med beaktande av sin resolution av den 8 september 2015 om familjeföretag i Europa6,

– 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 10 mars 2020 En SMF-strategi 
för ett hållbart och digitalt EU (COM(2020)0103),

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

1 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.
2 EUT L 48, 23.2.2011, s. 1.
3 EUT C 377 E, 7.12.2012, s. 102.
4 EUT C 68 E, 7.3.2014, s. 40.
5 EUT L 347, 20.12.2013, s. 33.
6 EUT C 316, 22.9.2017, s. 57.
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– med beaktande av kommissionens ekonomiska vårprognos 2020,

– med beaktande av Världsbankens rapport Global Economic Prospects 2020 (Globala 
ekonomiska prognoser) från juni 2020,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A9-0000/2020), och av följande skäl:

A. Kommissionens meddelande En SME-strategi för ett hållbart och digitalt EU 
offentliggjordes den 10 mars 2020, och den 11 mars utfärdade WHO pandemivarningen 
om covid-19, vilket gjorde att den ekonomiska, sociala och politiska miljö som 
kommissionen beskrev inte längre var aktuell.

B. 25 miljoner små och medelstora företag står för mer än hälften av EU:s BNP och 
sysselsätter omkring 100 miljoner människor. Av företagen i EU:s icke-finansiella 
affärssektor är 98,9 procent små företag med färre än 49 anställda.

C. Den ekonomiska kris som utlöstes av pandemin har gjort att ett stort antal små och 
medelstora företag har hamnat på gränsen till insolvens.

D. I OECD:s prognos7 utesluts det inte att förlusten av inkomst – i händelse av ett andra 
utbrott av covid-19 – i slutet av 2021 skulle överstiga förlusten vid alla tidigare 
lågkonjunkturer under de senaste 100 åren.

E. Enligt 2019 års rapport Mind the Bridge: Tech Scale-up Europe8 är antalet välmående 
företag tre gånger större i Förenta staterna än i EU.

F. Många små och medelstora företag saknar fortfarande full tillgång till digitalisering. Vid 
förbättringen av tillgången till digital infrastruktur bör fokus läggas på FoI och 
kompetens.

G. Komplexa administrativa förfaranden och de kostnader som är förenade med dessa 
utgör fortfarande ett stort hinder för små och medelstora företags tillgång till skydd av 
immateriella rättigheter i flera medlemsstater.

H. Medelstora börsnoterade företag som inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som 
små och medelstora företag bidrar avsevärt till sysselsättningen och tillväxten, särskilt i 
vissa medlemsstater, och det krävs därför en kompletterande och separat definition av 
medelstora börsnoterade företag, utan att det påverkar definitionen av små och 
medelstora företag, för att säkerställa att medelstora börsnoterade företag med 250–499 
anställda kan få mer stöd och främjas på ett bättre sätt.

Strukturella utmaningar före covid-19-krisen

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta en färdplan med mål som syftar 
till att snabbt minska antalet regler med minst 30 procent.

7 http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/
8 https://mindthebridge.com/tech-scaleup-europe-2019-report/
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2. Europaparlamentet påminner om att små och medelstora företag bara kan förbättra sin 
tillgång till globala marknader om de stöds av ett strukturerat och förutsägbart 
ekosystem. Parlamentet påminner i detta avseende om handelskamrarnas roll i utlandet. 
Parlamentet påminner om att mindre företag och mikroföretag riskerar att utestängas 
från globala marknader om de inte får tillräckligt stöd.

3. Europaparlamentet välkomnar öppnandet av snabbprogram för utbildning i 
digitalisering genom programmet för ett digitalt Europa. Parlamentet betonar att 
utbildning är avgörande för att öka kompetensen hos personalen i små och medelstora 
företag på områden såsom blockkedjor, cybersäkerhet och artificiell intelligens. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en efterhandsutvärdering för att 
säkerställa att programmets mål uppfylls.

4. Europaparlamentet vill att EU:s innovationspolitik och innovationsinstrument även ska 
stödja icke-digitala små och medelstora företag, särskilt i traditionella sektorer där 
digitaliseringen inte är väl utvecklad.

5. Europaparlamentet påminner om betydelsen av yrkesutbildning, som är avgörande för 
att främja nyutexaminerades och arbetslösas inträde på arbetsmarknaden och säkerställa 
att små och medelstora företag kan räkna med personal med lämplig utbildning. 
Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att använda sig av den kommande Europeiska 
socialfonden+ (ESF+) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) på bästa sätt.

6. Europaparlamentet påminner om att små och medelstora företag som arbetar med 
traditionella hantverk utgör ett särskilt sårbart segment i nätverket för små och 
medelstora företag. Parlamentet erkänner deras ekonomiska och sociala värde och 
uppmanar medlemsstaterna att säkerställa sektorns konkurrenskraft.

7. Europaparlamentet beklagar att små och medelstora företag i allt större utsträckning 
hindras genom illojal konkurrens från multinationella företag, vars allt mer 
framträdande plats på den inre marknaden har bidragit till social dumpning och 
avreglering av arbetsmarknaden samt till att många små och medelstora företag blir 
insolventa.

Nya utmaningar till följd av covid-19-pandemin

8. Europaparlamentet konstaterar att handelsrestriktionerna och avbrotten i leveranskedjan 
har ökat efter WHO:s pandemivarning.

9. Europaparlamentet är oroat över att ojämlikhet mellan medlemsstaterna när det gäller 
deras förmåga att stödja små och medelstora företag kommer att öka 
konkurrensskillnaderna på den inre marknaden efter covid-19-krisen.

10. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att genomföra direktivet 
om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner. Parlamentet 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.

11. Europaparlamentet välkomnar lättnaden av restriktionerna för statligt stöd, men 
beklagar att denna åtgärd har genomförts på ett ojämnt sätt i unionen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och rådet att återställa konkurrens på lika villkor bland 
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medlemsstaterna.

12. Europaparlamentet beklagar att det inte är fler än 600 000 små och medelstora företag 
som kan exportera utanför EU. Parlamentet välkomnar den nya portal som 
kommissionen har skapat för att stödja små och medelstora företag genom information 
om administrativa förfaranden och internationella handelsregler. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen kommissionen att säkerställa flerspråkig tillgång till detta verktyg.

13. Europaparlamentet efterlyser särskilt stöd för sociala små och medelstora företag, vilket 
Europaparlamentet redan efterlyst i sin ståndpunkt om Cosmeprogrammet.

Återhämtningsstrategi

14. Europaparlamentet beklagar att återhämtningsplanen ägnade lite uppmärksamhet åt små 
och medelstora företag och efterlyser åtgärder för att säkerställa tillgång för små och 
medelstora företag. Parlamentet påminner rådet om att de små och medelstora 
företagens överlevnad efter covid-19 kommer att vara beroende av snabbt 
beslutsfattande.

15. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att erkänna skyddet av 
sysselsättning och små och medelstora företags produktionskapacitet som politiska 
topprioriteringar. Parlamentet uppmanar dem eftertryckligen att lägga fram konkreta 
åtgärder för att stödja små och medelstora företag som riskerar insolvens.

16. Europaparlamentet beklagar att flera små och medelstora företag inte kan få EU-medel 
på grund av att de relevanta förfarandena och urvalskriterierna är alltför komplexa. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att minska sådana hinder.

17. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att garantera rättvis 
tillgång till bankernas utlåning för små och medelstora företag. Parlamentet noterar 
vikten av traditionella bankmodeller, däribland små regionala banker, sparkooperativ 
och offentliga organ.

18. Europaparlamentet efterlyser en ökning av de små och medelstora företagens andel av 
offentliga kontrakt som tilldelas genom offentliga upphandlingar genom att skydda de 
små och medelstora företagens tillgång till dessa och motverka upphandlingskriterier 
som fastställer krav eller kvalifikationer utöver de grundläggande komponenterna i den 
tjänst eller de varor som köps.

19. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att använda sig av 
handelspolitiska skyddsinstrument för att minska snedvridningar av marknaden till följd 
av handel med tredjeländer. Parlamentet vill att principen att ”tänka småskaligt först” 
ska göras till en central punkt i EU:s handelspolitik.

20. Europaparlamentet konstaterar att covid-19-krisen har drivit de små och medelstora 
företagen mot innovativa tekniker och företagsmodeller såsom e-handel och 
delningsekonomi, och uppmanar kommissionen att säkerställa att FoI-investeringar 
inriktas på deltagande från små och medelstora företag.

21. Europaparlamentet beklagar att endast 17 procent av de små och medelstora företagen 
hittills har lyckats integrera digital teknik i sin verksamhet, och begär att instrument 
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såsom Enterprise Europe Network och de digitala innovationsknutpunkterna ska ses 
över för att bedöma och förbättra deras effektivitet.

22. Europaparlamentet efterlyser ett obligatoriskt test för små och medelstora företag som 
kan bedöma de ekonomiska konsekvenserna av lagförslag om små och medelstora 
företag. Parlamentet efterlyser en ordentlig bedömning av kostnadseffektiviteten av den 
planerade skärpningen av de nuvarande koldioxidmålen.

23. Europaparlamentet påminner om behovet av att aktivt involvera företrädare för små och 
medelstora företag i det politiska beslutsfattandet för att komma fram till en hållbar 
strategi för att nå målen i den gröna given, vilka måste baseras på korrekta 
hållbarhetsbedömningar.

24. Europaparlamentet påminner om att uppnåendet av klimatneutralitet är en global 
utmaning och konstaterar att en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna kan 
spela en avgörande roll när det gäller att skydda de europeiska små och medelstora 
företagens konkurrenskraft och samtidigt bidra till att EU:s internationella 
handelspartner antar strängare miljöstandarder.

25. 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 begränsade 
lånemöjligheter, 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 
eller den kreativa sektorn, som också behöver en digital uppgradering för att bevara sin 
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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.


