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ANTAGNA TEXTER 
 

P8_TA(2016)0335 

Att öka konkurrenskraften hos SMF  

Europaparlamentets resolution av den 13 september 2016 om genomförande av det 

tematiska målet ”att öka konkurrenskraften hos SMF” (artikel 9.3 i förordningen om 

gemensamma bestämmelser) (2015/2282(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 9.3 om det tematiska målet att öka konkurrenskraften hos små 

och medelstora företag (nedan kallade SMF) i förordning (EU) nr 1303/2013 om 

fastställande av gemensamma bestämmelser (nedan kallad förordningen om 

gemensamma bestämmelser) , 

– med beaktande av artikel 37 om finansieringsinstrument som får stöd från de europeiska 

struktur- och investeringsfonderna i förordningen (EU) nr 1303/2013 om gemensamma 

bestämmelser, 

– med beaktande av sin ståndpunkt av den 15 april 2014 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i ett forsknings- och 

utvecklingsprogram som genomförs gemensamt av flera medlemsstater och som syftar 

till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning1, 

– med beaktande av sin resolution av den 5 februari 2013 om att förbättra små och 

medelstora företags tillgång till finansiering2, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 

2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner,  

– med beaktande av sin resolution av den 19 maj 2015 om möjligheter till grön tillväxt för 

små och medelstora företag3, 

– med beaktande av Cosmeprogrammet för små och medelstora företag, 

– med beaktande av Eurobarometerundersökningen om SMF, resurseffektivitet och gröna 

marknader (Flash Eurobarometer 381) och Eurobarometerundersökningen om det 

offentliga stödets roll i samband med kommersialiseringen av innovationer (Flash 
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Eurobarometer 394), 

– med beaktande av sin resolution av den 4 december 2008 om åtgärder för att förbättra 

förutsättningarna för små och medelstora företag i Europa – Small Business Act1 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 juni 2008 Tänk småskaligt 

först – En ”Small Business Act” för Europa (COM(2008)0394), 

– med beaktande av Europeiska stadgan för småföretag, som antogs av Europeiska rådet i 

Feira den 19–20 juni 2000, 

– med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2011 om praktiska aspekter som 

avser översynen av EU-instrument i syfte att stödja små och medelstora företags 

finanser under nästa programperiod2, 

– med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2012 om små och medelstora 

företag: konkurrenskraft och affärsmöjligheter3, 

– med beaktande av sin resolution av den 14 januari 2014 om smart specialisering: 

Expertnätverk för en sund sammanhållningspolitik4, 

– med beaktande av sin resolution av den 9 september 2015 om investering för tillväxt 

och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i 

unionen5, 

– med beaktande av kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 

om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag6, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 juni 2014 Forskning och 

innovation som källor till förnyad tillväxt (COM(2014)0339), 

– med beaktande av kommissionens sjätte lägesrapport av den 23 juli 2014 om 

ekonomisk, social och territoriell sammanhållning Investering för sysselsättning och 

tillväxt,  

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 november 2014 En 

investeringsplan för Europa (COM(2014)0903), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2011 Industripolitik 

för stärkt konkurrenskraft (COM(2011)0642), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 november 2011 Företaget är 

litet, världen stor – ett nytt partnerskap för att hjälpa små och medelstora företag 

utnyttja globala möjligheter (COM(2011)0702), 

                                                 
1  EUT C 21 E, 28.1.2010, s. 1. 
2  EUT C 188 E, 28.6.2012, s. 7. 
3  EUT C 68 E, 7.3.2014, s. 40. 
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– med beaktande av kommissionens rapport av den 23 november 2011 Att minska 

regelbördan för små och medelstora företag – Anpassning av EU:s regler till 

småföretagens behov (COM(2011)0803), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 februari 2011 Översyn av 

småföretagsakten för Europa (COM(2011)0078), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 oktober 2010 Hur 

regionalpolitiken kan bidra till smart tillväxt i Europa 2020 (COM(2010)0553),  

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020 – En 

strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 december 2015 Investeringar 

i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och 

investeringsfondernas bidrag (COM(2015)0639), 

– med beaktande av regionkommitténs yttrande av den 30 maj 2013 Överbrygga 

innovationsklyftan1, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 oktober 2014 Åtgärder för att 

stödja skapandet av ekosystem för grundande av högteknologiska företag2, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A8-0162/2016), 

och av följande skäl: 

A. Sammanhållningspolitiken är det huvudsakliga verktyget för investeringar i tillväxt och 

arbetstillfällen i EU, med en budget på över 350 miljarder euro fram till 2020. De 

konkreta resultaten av sammanhållningspolitiskt finansierade investeringar kan bidra till 

att forma dagens och framtidens tillväxt i medlemsstaternas regioner. 

B. Till följd av den ekonomiska och finansiella krisen har fattigdomen och den sociala 

utestängningen ökat i många medlemsstater, liksom långtidsarbetslösheten, 

ungdomsarbetslösheten och de sociala skillnaderna, och SMF kan därför spela en 

relevant och viktig roll för Europas återhämtning. 

C. Det finns 23 miljoner SMF i EU, och dessa utgör omkring 99 procent av alla företag. 

De bidrar avsevärt till ekonomisk tillväxt, social sammanhållning, innovation och 

skapande av högkvalitativa arbetstillfällen. De tillhandahåller över 100 miljoner 

arbetstillfällen, vilket motsvarar två av tre arbetstillfällen inom den privata sektorn, och 

har dubbelt så stor sysselsättningstillväxt som större företag. Endast 13 procent av 

SMF:en i Europa bedriver kommersiell verksamhet och gör investeringar på de globala 

marknaderna. 

D. De europeiska SMF:en skiljer sig mycket åt och omfattar ett stort antal lokalt baserade 

mikroföretag som ofta är verksamma inom traditionella sektorer, och ett växande antal 

nyetablerade företag och snabbväxande innovativa företag, samt företag inom den 
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sociala ekonomin som inriktar sig på särskilda mål och grupper. Dessa företagsmodeller 

har olika problem och därmed olika behov. En förenkling av europeisk, nationell och 

regional lagstiftning är avgörande för att SMF ska få bättre tillgång till kredit. 

E. SMF har lätt att anpassa sig till förändring och har inga problem med att hålla jämna 

steg med den tekniska utvecklingen. 

F. Mikrokrediter, som främst riktas till mikroentreprenörer och utsatta människor som vill 

bli egenföretagare, spelar en central roll för att övervinna hinder för tillgång till 

traditionella banktjänster. Jasmine (gemensamt program till stöd för mikrofinansinstitut 

i Europa) och området för mikrofinansiering och socialt entreprenörskap i Europeiska 

unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) kan ge lämpligt stöd 

för en förbättrad tillgång till finansiering, inklusive för sociala företag. 

G. Under programperioden 2007–2013 tillhandahöll sammanhållningspolitiken 

70 miljarder euro i stöd till SMF, vilket skapade över 263 000 arbetstillfällen inom 

SMF. Detta stöd hjälpte också SMF att modernisera sig genom ökad användning av 

IKT, tillgång till färdigheter, innovation och modernisering av arbetsrutiner. 

H. Under programperioden 2014–2020 kommer sammanhållningspolitiken att ge 

ytterligare stöd till SMF genom att fördubbla stödet från 2007–2013 till 140 miljarder 

euro. 

I. Det tematiska målet ”att öka konkurrenskraften hos SMF” (nedan kallat TM 3) är ett av 

de tematiska mål som har störst andel (13,9 procent) av den totala finansieringen, och är 

av grundläggande betydelse för att uppnå målen i sammanhållningspolitiken och Europa 

2020-strategin. 

J. De SMF som är berättigade till stöd från de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna för att de är verksamma i en konkurrensutsatt miljö och hålls 

tillbaka av ett flertal begränsningar, såsom begränsad likviditet, drabbas hårdast av de 

invecklade och instabila reglerna och den administrativa bördan, i synnerhet det faktum 

att de administrativa kostnaderna inte alls står i proportion till tilldelade belopp, den tid 

det tar för finansieringsansökningar att handläggas och kravet på att tillhandahålla 

medel i förväg. 

K. Införandet av tematisk koncentration i sammanhållningspolitiken för programperioden 

2014–2020 skapade ett effektivt verktyg för att utforma operativa program med bättre 

fokus på investeringsprioriteringar i syfte att ha tillräckliga resurser för att ge verkliga 

effekter. 

L. De partnerskapsavtal och operativa program som föreskrivs i artiklarna 14, 16 och 29 i 

förordningen om gemensamma bestämmelser är strategiska verktyg för att vägleda 

investeringar i medlemsstaterna och regionerna. 

M.  SMF kommer att säkerställa att industriproduktionen står för minst 20 procent av 

medlemsstaternas BNP senast 2020. 

N. Endast en liten andel av de europeiska SMF:en kan i dagsläget identifiera och utnyttja 

de möjligheter som erbjuds av internationell handel, handelsavtal och globala 

värdekedjor. Endast 13 procent av de europeiska SMF:en har bedrivit verksamhet på 

internationell nivå utanför EU under de senaste tre åren. 



 

 

O. Internationaliseringen av SMF bör bygga på företagens sociala ansvar, respekt för 

mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter samt högsta möjliga miljöskydd för 

att garantera rättvis konkurrens och fler arbetstillfällen av god kvalitet. 

1. Europaparlamentet noterar att de operativa programmen tack vare den tematiska 

koncentrationen har varit bättre inriktade på ett begränsat antal strategiska mål, särskilt i 

fråga om SMF:s, inklusive mikroföretags, potential att stärka tillväxten och skapa 

arbetstillfällen av hög kvalitet. Parlamentet anser att SMF är den drivande kraften 

bakom den europeiska ekonomin och är en viktig faktor för sammanhållningspolitikens 

framgång, men att de ofta står inför många olika utmaningar till följd av sin storlek. 

Parlamentet rekommenderar därför att det stöd från struktur- och investeringsfonderna 

som riktas till SMF bör ökas ytterligare. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att beakta det 

mervärde som SMF-projekt ger till utveckling och nyskapande inom traditionella 

sektorer, eftersom detta inte bara kommer att gynna skapandet av arbetstillfällen utan 

även bevara lokala och regionala näringslivsförhållanden, samtidigt som 

hållbarhetsprinciperna respekteras. Parlamentet betonar att man även behöver ta hänsyn 

till det sammanhang som sådana sektorer verkar i och inte störa den känsliga balansen 

mellan traditionell kunskapsbaserad produktionsteknik och innovation. Parlamentet 

påpekar att SMF spelar en viktig roll inom tjänstesektorn, som genomgår en stor 

förändring till följd av digitaliseringen, och anser därför att kunskapsklyftan i fråga om 

IKT-kompetens bör hanteras genom att större betoning läggs på relevant fortbildning 

och utbildning. 

3. Europaparlamentet påpekar att det finns ett allmänt behov av mekanismer som bidrar 

till att förenkla företagsklimatet och påskynda bildandet av nya företag med Refit i syfte 

att stödja SMF:s konkurrenskraft och förmåga att utnyttja ESI-fonderna. Parlamentet 

betonar också att förhandsvillkoren måste vara uppfyllda. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta principerna i paketet om en 

cirkulär ekonomi vid genomförandet av TM 3, i syfte att främja en mer hållbar 

ekonomisk tillväxt och skapa nya kvalitetsjobb för SMF, och att ägna särskild 

uppmärksamhet åt främjandet av gröna jobb. Parlamentet anser i detta sammanhang att 

det är väsentligt att fortsätta att främja den gröna konkurrenskraften hos SMF genom att 

ge dem bättre tillgång till finansiering och mer information, förenkla lagstiftningen, 

minska den administrativa bördan, främja e-sammanhållningen och stärka en grön 

företagskultur. Parlamentet påpekar dessutom att en mer miljövänlig värdekedja, som 

omfattar återtillverkning, reparationer, underhåll, återvinning och ekodesign, skulle 

kunna medföra avsevärda affärsmöjligheter för många SMF, förutsatt att det 

ekonomiska beteendet förändras och lagstiftningsmässiga, institutionella och tekniska 

hinder avskaffas eller minskas. 

5. Europaparlamentet påminner om att de svårigheter som SMF står inför delvis beror på 

en försvagad efterfrågan på grund av medlemsstaternas och EU:s åtstramningspolitik. 

6. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna och de regionala myndigheterna att 

överväga utnyttjandet av finansieringsinstrumentens möjligheter. Parlamentet betonar 

att man måste säkerställa att sådana finansieringsinstrument, liksom initiativet för små 

och medelstora företag, som ger finansiellt stöd till SMF, förblir öppna för insyn och 

ansvarsskyldiga, samt att de fortsätter att granskas. Parlamentet understryker att 



 

 

finansieringsinstrument alltid bör användas i överensstämmelse med målen för 

sammanhållningspolitiken, och att lämpligt tekniskt och administrativt stöd bör ges.  

7. Europaparlamentet begär att tillgången till kredit ska förenklas och bli mindre reglerad, 

med beaktande av mikroföretagens och de nyetablerade företagens särdrag samt 

särdragen i de regioner där de är verksamma. Parlamentet beklagar att investerare och 

banker ofta är motvilliga till att finansiera företag i etableringsfasen och första 

utvidgningsfaserna, och att många SMF, särskilt små nyetablerade företag, har haft 

svårt att få tillgång till extern finansiering. Parlamentet uppmanar därför kommissionen, 

medlemsstaterna och de regionala myndigheterna att ägna särskild uppmärksamhet åt 

att förbättra tillgången till finansiering för mikroföretag och nystartade företag som vill 

utöka verksamheten. Parlamentet noterar att det är nödvändigt att ha samma räntesatser 

för finansiering av SMF som av större företag. 

8. Europaparlamentet anser att europeiska små företag tenderar att förlita sig på 

finansieringskällor såsom banker, och att de inte till fullo känner till förekomsten av 

andra finansieringskällor, eller vilka finansieringsalternativ de har. Parlamentet noterar 

att kommissionen, med beaktande av fragmenteringen av marknaderna, har lagt fram ett 

antal initiativ, till exempel kapitalmarknadsunionen, som syftar till att diversifiera 

finansieringskällorna, underlätta fri rörlighet för kapital och förbättra tillgången till 

finansiering, särskilt med avseende på SMF. 

9. Europaparlamentet noterar avsaknaden av belägg för de utfall och resultat som uppnåtts 

av finansieringsinstrument och den svaga kopplingen mellan dessa 

finansieringsinstrument och EU:s övergripande mål och prioriteringar. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att ytterligare förbättra tillhandahållandet av bidrag i stället för 

att i första hand främja användningen av finansieringsinstrument. 

10. Europaparlamentet konstaterar att flera hinder under den senaste programperioden 

2007–2013, såsom effekterna av den ekonomiska krisen, den komplexa förvaltningen 

av strukturfonderna och de administrativa bördorna, samt begränsad tillgång till 

finansiering för SMF och komplexiteten i genomförandet av stödordningar, ledde till att 

sådana medel inte utnyttjades i tillräckligt hög grad av SMF. Parlamentet varnar för att 

man måste ta itu med de underliggande orsakerna till den låga utnyttjandegraden om 

man vill undvika att samma problem upprepas under programperioden 2014–2020, och 

att alltför stor byråkrati hindrade vissa SMF från att ansöka om de medel som fanns 

tillgängliga. Parlamentet beklagar att befintliga studier av ESI-fondernas effektivitet och 

verkliga effekter på SMF är alltför allmänt hållna och ofullständiga, och uppmanar 

kommissionen att i samarbete med medlemsstaterna snarast utarbeta en bedömning av 

denna fråga och lägga fram den för parlamentet. Parlamentet betonar att undermålig 

administrativ kapacitet kan hindra ett framgångsrikt genomförande i rätt tid av TM 3. 

11. Europaparlamentet noterar att kommissionen i större utsträckning uppmärksammar bra 

styrelseformer och offentliga tjänster av hög kvalitet. Parlamentet påminner om hur 

viktigt det är att SMF har ett insynsvänligt, konsekvent och innovativt förfarande för 

offentlig upphandling. Parlamentet begär därför med eftertryck att de hinder som SMF 

möter när de deltar i upphandlingar ska avskaffas i så hög grad som möjligt, genom att 

man avskaffar onödiga administrativa bördor, undviker att införa ytterligare krav på 

nationell nivå och genomför befintlig lagstiftning i syfte att lösa tvister vid offentliga 

upphandlingar så snabbt som möjligt. Parlamentet välkomnar direktiv 2014/24/EU och 

det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet, som avsevärt skulle kunna minska 



 

 

den administrativa bördan för företag, särskilt SMF. Parlamentet betonar att man 

behöver fortsätta att strikt tillämpa fel- och bedrägeribekämpningsåtgärder utan att öka 

den administrativa bördan, och förenkla de administrativa förfarandena för att 

förebygga fel. Parlamentet uppmanar upphandlande myndigheter som vill gruppera 

kontrakt att vara noga med att inte utestänga SMF från processen till följd av att den 

slutliga delen blir alltför omfattande, eftersom större kontrakt kan betyda mer 

betungande kriterier. 

12. Europaparlamentet efterlyser på nytt en större öppenhet och ökat deltagande från alla 

relevanta regionala och lokala myndigheter, civilsamhällesaktörer, entreprenörer och 

andra berörda parter, särskilt i processen för att fastställa krav i inbjudningar att lämna 

projektförslag, för att bättre kunna bemöta de slutliga stödmottagarnas behov. 

Parlamentet understryker därför att partnerskapsprincipen verkligen behöver tillämpas 

och respekteras också vid utformningen, förberedelsen och genomförandet av 

partnerskapsavtal och operativa program, i enlighet med förordningen om gemensamma 

bestämmelser och uppförandekoden om partnerskap. Parlamentet noterar med oro att 

många SMF-organisationer i medlemsstaterna fortfarande inte deltar ordentligt, och ofta 

enbart informeras utan att först ha rådfrågats på lämpligt sätt. Parlamentet uppmuntrar 

organisationer som företräder framtidsorienterade, hållbara och ekoinnovativa sektorer i 

ekonomin att engagera sig i partnerskapet, och uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att stärka deras ställning genom att använda tekniskt stöd och 

kapacitetsuppbyggnad. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa att all 

den investeringspolitik som EU bedriver gentemot SMF samordnas bättre och är 

konsekvent. Parlamentet påpekar att större synergieffekter mellan ESI-finansiering och 

andra politiska åtgärder och finansieringsinstrument som riktar sig till SMF kommer att 

maximera investeringarnas effekter. Parlamentet välkomnar planen att underlätta 

tillgången till de europeiska struktur- och investeringsfonderna genom att man inför en 

spetskompetensstämpel för projekt som bedöms vara utmärkta men som inte finansieras 

via Horisont 2020. Parlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att i 

partnerskap med relevanta sociala och ekonomiska aktörer inrätta antingen en 

gemensam kontaktpunkt på regional nivå, och således främja de redan befintliga 

kontaktpunkterna, eller en konsoliderad plattform för de olika 

EU-finansieringsinstrument som riktar sig till SMF samt för administrativt stöd till 

förberedelse och genomförande av projekt. 

14. Europaparlamentet understryker den roll som integrerade territoriella investeringar, 

lokalt ledd utveckling, makroregionala strategier och europeiskt territoriellt samarbete i 

allmänhet kan spela vid ett framgångsrikt genomförande av målen i TM 3, med tanke på 

att vissa projekt kan omfatta gränsöverskridande områden, inbegripet flera regioner och 

länder, och kan utarbeta platsbaserade innovativa metoder. 

15. Europaparlamentet noterar, efter att ha tagit del av kommissionens första utvärdering, 

att de belopp som avsatts för stöd till SMF har ökat avsevärt jämfört med tidigare 

programperioder. Parlamentet betonar att ESI-fonderna, och särskilt de operativa 

program som inriktas på att stödja forskning och utveckling, kan hjälpa SMF att få 

större kapacitet att inge patentansökningar till Europeiska patentverket genom att 

tillhandahålla genomförbara och användarvänliga finansieringsordningar. 

16. Europaparlamentet beklagar förseningarna i genomförandet av 



 

 

sammanhållningspolitiken under innevarande programperiod. Parlamentet påpekar att 

SMF snabbt behöver få tillgång till finansiering och att även om samtliga operativa 

program nu har godkänts, så befinner sig själva genomförandet ännu i sin linda. 

Parlamentet noterar att förseningar leder till brister i genomförandet av 

sammanhållningspolitiken, och uppmanar med kraft kommissionen att utarbeta åtgärder 

för att snabbare ta itu med sådana förseningar. 

17. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att övervaka och 

uppmuntra ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken, särskilt inrättandet 

av projekt med potential att bidra till hållbar tillväxt och skapande av kvalitetsjobb, 

även med fokus på projekt i landsbygdsområden i syfte att skapa nya tjänster och 

undvika en avfolkning av landsbygden. Parlamentet uppmanar kommissionen att vid 

fastställande av urvalskriterier överväga projektens ekonomiska och sociala mervärde 

och miljökonsekvenser. 

18. Europaparlamentet betonar parlamentets roll i övervakningen av ett resultatorienterat 

genomförande av sammanhållningspolitiken. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

på ett så tidigt stadium som möjligt kartlägga och minska de faktorer som hindrar SMF 

och nyetablerade företag från att utnyttja fonderna på ett effektivt sätt, att kartlägga 

potentiella synergieffekter ESI-fonderna emellan och mellan ESI-fonderna och andra 

fonder som är relevanta för SMF samt att utfärda specifika rekommendationer om 

åtgärder och vägledning som syftar till att ytterligare förenkla, övervaka och bedöma 

utnyttjandet av sådana finansieringsinstrument. Parlamentet noterar att problemen blir 

allt större i denna sektor, framför allt i de yttersta randområdena och i de områden där 

den dåliga kvaliteten på infrastruktur leder till låga nivåer av privata investeringar. 

19. Europaparlamentet understryker att det behövs en strukturerad dialog mellan 

Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden för att förbättra och 

underlätta SMF:s tillgång till diversifierade finansieringskällor. 

20. Europaparlamentet påpekar att de största hinder som ligger i vägen för en bred tillgång 

till ESI-fonderna för SMF är den administrativa bördan, ett stort antal stödordningar, 

komplexa regler och förfaranden, förseningar i införandet av genomförandeakter samt 

risken för nationell överreglering. Parlamentet uppmanar därför högnivågruppen för 

förenkling att lägga fram konkreta förslag, även med beaktande av strategin för bättre 

lagstiftning, för att minska den administrativa bördan och förenkla förfarandena för hur 

SMF hanterar ESI-fonderna, med särskild betoning på kraven i samband med revision, 

flexibilitet i förvaltningen, risk- och interimsbedömningar, kontrollsystem och 

samstämdhet med konkurrensbestämmelserna och med annan EU-politik. Parlamentet 

kräver att sådana förenklingsåtgärder ska respektera den så kallade engångsprincipen 

och principen ”tänk småskaligt först” i ”Small Business Act” för Europa (nedan kallad 

småföretagsakten), och att de ska utformas och genomföras på olika nivåer i samarbete 

med företrädare för olika kategorier av SMF. Parlamentet uppmanar högnivågruppen att 

kontinuerligt redogöra för resultatet av sitt arbete för parlamentets utskott för regional 

utveckling, och uppmanar kommissionen att rådfråga medlemsstaternas företrädare i de 

frågor som högnivågruppen behandlar. 

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa villkor för statligt stöd på 

nationell och regional nivå som inte är diskriminerande för SMF och som bör vara i 

linje med sammanhållningspolitikens stöd till företag, samt att till fullo utnyttja 

stödordningar som baseras på den allmänna gruppundantagsförordningen, i syfte att 



 

 

minska den administrativa bördan för förvaltningar och stödmottagare och öka 

utnyttjandet av ESI-fonderna, och på samma gång klargöra kopplingen mellan reglerna 

för ESI-fonderna för små och medelstora företag och reglerna för statligt stöd. 

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att utbyta 

uppgifter, kunskap och bästa praxis i detta avseende för att säkerställa lämplig 

rapportering och motivera dem att stödja projekt med en hög sysselsättningsskapande 

potential. 

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utan dröjsmål 

hitta en varaktig lösning på eftersläpningen i samband med betalningar som avser 

regionalpolitiken, och att korrekt tillämpa direktivet om sena betalningar (2011/7/EU), i 

syfte att säkerställa att SMF, såsom projektpartner, inte hindras från att delta i 

stödprogram och projekt under innevarande programperiod på grund av 

betalningsförseningar. Parlamentet påpekar också att en bättre efterlevnad av detta 

direktiv, som bland annat kräver att myndigheter ska betala för varor och tjänster som 

de beställer inom 30 dagar, skulle bidra till att förutsättningar skapas för en stabilisering 

och utveckling av SMF. 

24. Europaparlamentet betonar att strategier för smart specialisering är ett mycket viktigt 

verktyg för att garantera innovation och de tematiska målens anpassningsförmåga, även 

om de inte utgör ett formellt förhandsvillkor i TM 3, och betonar samtidigt att dessa 

strategier inte bara bör inriktas på vetenskapligt och tekniskt ledd innovation, utan även 

bör främja innovation som inte är vetenskapligt baserad. Kommissionen uppmanas att 

rapportera till parlamentet om resultaten av strategier för smart specialisering som 

vänder sig till SMF på nationell och/eller regional nivå. Parlamentet betonar 

samstämdheten mellan de strategier för smart specialisering som antas av varje region 

och den berörda territoriella ekonomin, och svårigheterna med att genomföra smart 

specialisering i andra områden än storstadsområden där man inte har tillräcklig 

stödjande infrastruktur. Parlamentet välkomnar förhandsvillkoret avseende 

småföretagsakten i TM 3, och uppmanar medlemsstaterna att vidta de åtgärder som 

krävs och snabba på uppnåendet av målen i småföretagsakten. Parlamentet stöder 

utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner (EER), som syftar till att identifiera och 

belöna EU-regioner med utomordentliga framtidsorienterade företagandestrategier som 

tillämpar de tio principerna i småföretagsakten. 

25. Europaparlamentet uppmanar förvaltningsmyndigheterna att ta hänsyn till enskilda 

territoriers särdrag och särskilda kompetenser, med särskild inriktning på de territorier 

som är underutvecklade och avfolkade och som har hög arbetslöshet, i syfte att främja 

både traditionella och innovativa ekonomiska sektorer. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att utarbeta särskilda program som omfattar alla sådana aspekter för 

hållbar och smart tillväxt för alla som är relevanta för SMF. Parlamentet påminner om 

den existerande klyftan mellan könen, som också identifieras i småföretagsakten, och 

uttrycker oro över att det är så få kvinnor som startar och driver företag. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att uppmuntra genomförandet av 

specifika strategier för att stödja ungdomars och kvinnors företagande inom ramen för 

en miljömässigt hållbar tillväxt, som ett sätt att förena ekonomisk tillväxt, ökad 

sysselsättning, social inkludering och professionalism med miljömässig hållbarhet. 

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom de befintliga budgetarna inrätta 

en deltagarbaserad plattform för spridning av resultaten av SMF-projekt, inklusive 



 

 

exempel på god praxis som också tillämpades inom ramen för Eruf under 

programperioderna 2000–2006 och 2007–2013. 

27. Europaparlamentet noterar att ”Handboken om tjänsteinnovation”, som har utarbetats av 

kommissionen, betonar hur viktigt det är med strategier för offentligt stöd, som har 

utarbetats i samråd med sociala och ekonomiska aktörer på regional nivå, för att erbjuda 

SMF en gynnsam miljö och hjälpa dem att behålla sin konkurrenskraft i de globala 

värdekedjorna. 

28. Europaparlamentet betonar de utmaningar och möjligheter som SMF ställs inför när det 

gäller att anpassa sig till och följa de beslut som nyligen fattades vid 

COP 21-konferensen. 

29. Europaparlamentet anser att lämpligt stöd till och lämpliga incitament för SMF:s 

insatser kan ge upphov till innovativa möjligheter för integrering av flyktingar och 

migranter. 

30. Europaparlamentet betonar att SMF är den största sysselsättningskällan i EU, och att 

startandet av företag bör underlättas genom främjande av entreprenörskunskaper och 

införande av entreprenörskap i skolornas läroplaner, såsom fastställs i småföretagsakten, 

att lämplig utbildning och lämpligt företagsstöd är grundläggande, särskilt i 

mikrokreditordningar, och att särskild utbildning behövs för att förbereda ungdomar för 

den gröna ekonomin. 

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i samarbete med medlemsstaterna och 

förvaltningsmyndigheterna, främja skapandet av ett ekosystem som består av 

universitet, forskningscentrum, sociala och ekonomiska aktörer och offentliga 

institutioner för att främja entreprenörskunskaper, samt att uppmuntra 

förvaltningsmyndigheter att ta i anspråk tillgängliga medel som är avsedda för tekniskt 

bistånd, inklusive en innovativ användning av IKT bland SMF. Parlamentet noterar 

också i detta avseende att det tekniska stödet som föreskrivs i det elfte tematiska målet 

(TM 11) måste komma alla partners som avses i artikel 5 om partnerskap i förordningen 

om gemensamma bestämmelser till godo. Parlamentet efterlyser därför åtgärder för att 

säkerställa territoriella SMF-organisationers tillgång till resurserna inom TM 11 samt 

till kapacitetsuppbyggnadsåtgärder.  

32. Europaparlamentet betonar att endast omkring 25 procent av EU-baserade SMF 

bedriver exportverksamhet inom EU, och att internationaliseringen av SMF är en 

process som behöver stödjas även på lokal nivå. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att i högre grad utnyttja ESI-fonderna för att hjälpa SMF att ta vara på de 

möjligheter som erbjuds och hantera de utmaningar som uppstår i samband med 

internationell handel, och att stödja dem så att de klarar anpassningskostnaderna och de 

negativa effekterna av ökad internationell konkurrens. 

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, vid utarbetandet av 

sammanhållningspolitiken för perioden efter år 2020, öka finansieringen för att stärka 

konkurrenskraften hos SMF. 

34. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 



 

 

 

 


