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Retsudvalget fik den 2. september 2020 tilladelse til at afgive udtalelse til Deres udvalg i 
henhold til ovennævnte procedure. Gilles Lebreton blev udpeget til ordfører for udtalelsen. I 
betragtning af at udvalgene i henhold til den tidsramme, der er fastsat af Deres udvalg, desværre 
kun haft kort tid til at vedtage deres udtalelser, besluttede Retsudvalget at sende sin udtalelse i 
form af en skrivelse. 

Udtalelsen nedenfor blev vedtaget på udvalgets møde den 1. oktober 20201. Retsudvalget 
opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager.

Jeg har tillid til, at dette vil yde et nyttigt bidrag til den betænkning, der udarbejdes af Deres 
udvalg.

Med venlig hilsen

Adrián Vázquez Lázara
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Sergey Lagodinsky, Raffaele Stancanelli (Vice-Chair), Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy 
Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Evelyne Gebhardt, Esteban González Pons, 
Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Liesje 
Schreinemacher, József Szájer, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Axel Voss, Bettina Vollath, Tiemo Wölken, 
Lara Wolters, Javier Zarzalejos, Kosma Złotowski, Tomasz Frankowski.
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FORSLAG

1. understreger, at det er nødvendigt at forbedre det operationelle miljø for SMV'er, og at 
EU-lovgivningen skal skabe fordele, uden at borgerne og virksomhederne pålægges 
unødvendige byrder, eftersom SMV'er især påvirkes af de omkostninger, der følger af 
lovgivningen, på grund af deres begrænsede menneskelige og finansielle ressourcer; 
gentager i denne forbindelse betydningen af "tænk småt først"-princippet og den 
systematiske anvendelse af SMV-testen, når der vedtages EU-lovgivning, samt 
Kommissionens forpligtelse til én ind, én ud-princippet i forbindelse med ny 
lovgivning; 

2. understreger, at europæiske SMV'er er blevet hårdt ramt af covid-19-pandemien, og 
mener, at sidstnævnte har fremhævet visse svagheder i den europæiske industripolitik, 
navnlig dens afhængighed af tredjelande og bør tilskynde Den Europæiske Union til at 
forbedre selvstændige europæiske produktionskæder; mener, at EU derfor bør forsvare 
sine strategiske interesser bedre ved at forbedre beskyttelse og fremme af SMV'er for at 
hjælpe dem med fuldt ud at udnytte de muligheder og reagere effektivt på de 
udfordringer, de står over for lige nu; understreger, at den nye strategi bør have en 
langsigtet vision med fokus på det lokale niveau for at undgå en afbrydelse af 
forsyningskæderne; 

3. glæder sig over den forbedrede rolle, som InvestEU-programmet og herunder SMV-
vinduet vil spille i genopretningsplanen, og at sidstnævnte skal fungere som det 
vigtigste økonomiske værktøj til at konsolidere SMV'ers forretningsmodeller og hjælpe 
dem med at investere i projekter inden for virksomhedsledelse, der fremmer 
konkurrenceevne og markedsbaseret innovation; 

4. understreger, at det er af afgørende betydning at tilskynde til tilbageflytning af 
strategiske industrier og fremme og udvikle korte kredsløb, hvor det er muligt, med 
henblik på at skabe arbejdspladser i Europa og bringe SMV'ernes økosystemer tættere 
på forbrugerne; 

5. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge en ambitiøs og effektiv retlig 
ramme på EU-plan baseret på due diligence-forpligtelser for at sikre bæredygtige 
forsyningskæder i EU og dermed forsvare bæredygtige europæiske SMV'er;

6. opfordrer indtrængende Kommissionen til på en mere effektiv måde at bekæmpe illoyal 
konkurrence, der påvirker forbrugerne og primært svækker SMV'er, gennem produkter 
fra tredjelande, som ikke opfylder EU's tekniske, miljømæssige, sundhedsmæssige og 
sociale standarder eller regler vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder, bl.a. 
gennem en forpligtelse til indførelse af den nyligt introducerede, men hidtil kun valgfrie 
"one-stop-shop for indførsel" i forbindelse med momsopkrævning;

7. ser med tilfredshed på den nye momsordning for små virksomheder, som bør mindske 
bureaukratiet og de administrative byrder for SMV'er og skabe lige konkurrencevilkår 
for virksomhederne; 



AL\1219357DA.docx 3/4 PE657.461v02-00

DA

8. glæder sig over det "SMV-program", der blev lanceret i 2020 af EUIPO, og som har til 
formål at sætte SMV'erne i stand til fuldt ud at udnytte potentialet i de juridiske 
garantier, der følger af lovgivningen om intellektuel ejendomsret;

9. understreger behovet for at lægge særlig vægt på vækstorienterede sektorer i det indre 
marked såsom deleøkonomien, der tiltrækker innovative nystartede virksomheder, og 
gøre det muligt for kreative forretningsmodeller at anvende reguleringsmæssige 
sandkasser på EU-plan for at mindske innovationsomkostningerne for nystartede 
virksomheder og finde metoder til at fjerne hindringer for selve markedsadgangen; 

10. understreger, at der er behov for bæredygtig finansiering for at dække det nuværende 
investeringsunderskud og styrke den førende rolle, som europæiske SMV'er allerede 
spiller med hensyn til at udvikle innovationer, der sigter efter målene i den europæiske 
grønne pagt og Fonden for Retfærdig Omstilling (JTF); 

11. minder om behovet for at sikre, at SMV'er reelt nyder godt af direktiv 2011/7/EU om 
bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner, og opfordrer medlemsstaterne 
til at gøre brug af muligheden i direktivets artikel 12, stk. 3, til at vedtage bestemmelser, 
der er endnu gunstigere for SMV'er;

12. glæder sig over det solvensstøtteinstrument, som Kommissionen fremlagde som led i 
sin pakke Next Generation EU, og som vil yde hårdt tiltrængt solvensstøtte til SMV'er i 
genopretningen efter covid, idet dette instrument skal sikre, at SMV'er får støtte gennem 
effektive procedurer, og det bør være operationelt så hurtigt som muligt for at supplere 
medlemsstaternes tiltag;

13. opfordrer Kommissionen til at spille en aktiv rolle i at støtte medlemsstaterne i 
gennemførelsen af direktiv (EU) 2019/1023 om rammer for forebyggende 
rekonstruktion og omstrukturerings-, insolvens- og gældssaneringsprocedurer, navnlig 
for små og mellemstore virksomheder, med henblik på at undgå konkurs; 

14. mener, at det er nødvendigt at give europæiske SMV'er og nystartede virksomheder 
præferenceadgang til offentlige indkøb og risikovillig kapital, at mindske de 
administrative byrder og at udvikle en politik for at lette og støtte innovation, der kan 
føre til patentansøgning; 

15. tilskynder til indførelse af politikker, der gør det lettere for selvstændige at få adgang til 
sociale beskyttelsessystemer, navnlig kvindelige iværksættere; opfordrer Kommissionen 
til at øge finansieringsmulighederne for kvindelige iværksættere og forbedre adgangen 
til de eksisterende fonde; 

16. tilskynder til, at der indføres kriterier til fordel for regionale produkter og 
tjenesteydelser i forbindelse med offentlige indkøb, og foreslår at forhøje tærsklerne for 
offentlige udbud, hvor dette er hensigtsmæssigt for at styrke SMV'erne; 

17. understreger behovet for bedre at beskytte SMV'er og nystartede virksomheder og 
tilskynde offentlige myndigheder og civilsamfundet til at investere i forskning i kunstig 
intelligens og andre fremtidsorienterede teknologier såsom robotteknologi, big data, 
intelligente varer og tjenester eller blokchain i fuld overensstemmelse med de retlige og 
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etiske standarder, der skal indføres på EU-plan, idet mange europæiske SMV'er er 
parate til at øge deres indsats på dette område; 

18. mener, at en stor udfordring for at sikre SMV'ernes konkurrenceevne i de kommende år 
vil være at udvikle et hurtigt, sikkert og pålideligt 5G-net i hele Den Europæiske Union 
og sikre Europas digitale uafhængighed, navnlig hvad angår netværk og lagring af data; 

19. minder om behovet for at sikre, at SMV'erne kender deres rettigheder og de forskellige 
støttemuligheder, der er til rådighed; understreger derfor behovet for en styrket 
informationsudveksling mellem SMV'er og medlemsstaterne; 

20. opfordrer Kommissionen til at sikre en afbalanceret datapolitik i EU, der giver 
retssikkerhed med hensyn til brug og rammer for tilgængeligheden af data med henblik 
på digitale innovationer inden for tjenester og produkter og for at forbedre 
forretningsmodeller, navnlig for SMV'er; 

21. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en undersøgelse af de forskellige 
aktieoptionsordninger for SMV'er og nystartede virksomheder i hele Europa, da 
attraktive aktieoptioner vil gøre det muligt for europæiske iværksættere at konkurrere 
med deres modparter i hele verden ved at sælge en andel af deres idé til 
højtkvalificerede arbejdstagere. 


