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Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 
16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner1,

– med beaktande av rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av direktiv 2011/7/EU (COM(2016)0534) och det åtföljande 
arbetsdokumentet (SWD(2016)0278),

– med beaktande av sin resolution av den 26 maj 2016 om strategin för den inre 
marknaden2,

– med beaktande av sin resolution av den 15 september 2016 om tillgång till finansiering 
för små och medelstora företag och mer diversifierad finansiering till små och 
medelstora företag i en kapitalmarknadsunion3,

– med beaktande av djupanalysen Directive 2011/7/EU on late payments in commercial 
transactions: European Implementation Assessment (direktiv 2011/7/EU om sena 
betalningar vid handelstransaktioner: bedömning av genomförandet på EU-nivå), som 
offentliggjordes av Europaparlamentets utredningstjänst i juli 2018,

– med beaktande av de europeiska betalningsrapporter (European Payment Reports) som 
Intrum publicerat,

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen och artikel 1.1 e och bilaga 3 i 
talmanskonferensens beslut av den 12 december 2002 om förfarandet för beviljande av 
tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 

1 EUT L 48, 23.2.2011, s. 1.
2 EUT C 76, 28.2.2018, s. 112.
3 EUT C 204, 13.6.2018, s. 153.



konsumentskydd (A8–0456/2018), och av följande skäl:

A. Betalningar är affärslivets blodomlopp, och i livskraftiga och effektiva affärsmiljöer leder 
snabba betalningar till att företag kan betala tillbaka sina skulder i tid och expandera, 
investera, skapa sysselsättning, skapa bredare ekonomisk tillväxt och främja den 
europeiska ekonomin rent allmänt.

B. De flesta varor och tjänster som tillhandahålls och levereras på den inre marknaden 
mellan ekonomiska aktörer eller mellan ekonomiska aktörer och offentliga myndigheter 
tillhandahålls och levereras på grundval av senare betalning, genom ett system där 
leverantören ger kunden tid att betala fakturan enligt överenskommelse mellan parterna 
eller enligt vad som anges i fakturan eller föreskrivs enligt relevant lagstiftning.

C. Att göra sena betalningar är en skadlig praxis som har en negativ effekt på utvecklingen 
av Europas företag, i synnerhet små och medelstora företag som inte har något 
förutsägbart likviditetsflöde när sena betalningar inträffar. 

D. Små och medelstora företag påverkas vanligtvis särskilt, genom negativ inverkan på 
deras likviditet, vilket komplicerar deras ekonomiska förvaltning och påverkar deras 
konkurrenskraft och lönsamhet.

E. Stora företag har mer resurser till sitt förfogande än små och medelstora företag för att 
skydda sig mot sena betalningar, t.ex. via förskottsbetalningar, kreditkontroller, 
skuldindrivning, bankgarantier eller kreditförsäkringar, och kan dessutom ha bättre 
förutsättningar att dra nytta av den allmänna låga räntenivåmiljön för att öka sina 
investeringar och skapa ett bättre förhandlingsläge.

F. Enligt direktiv 2011/7/EU (direktivet om sena betalningar) har offentliga myndigheter 
”ett särskilt ansvar”1 för att främja ett affärsklimat som stöder iakttagande av 
betalningsfrister.

G. Genom direktivet om sena betalningar tillhandahålls bland annat betalningsperioder för 
transaktioner av typerna företag-till-företag (B2B) och myndighet-till-företag (PA2B), 
automatisk rätt till ränta för sena betalningar, ett minimum på 40 EUR i kompensation 
för indrivningskostnader och en lagstadgad ränta på minst 8 % över Europeiska 
centralbankens referensränta.

H. Trots den allmänna minskning av de genomsnittliga betalningsperioderna som direktivet 
om sena betalningar har gett upphov till betalas 6 av 10 företag i EU fortfarande senare i 
B2B-transaktioner än vad som överenskommits i avtalet.

I. Bland de olika företagen är små och medelstora företag mest benägna att acceptera 
längre eller orättvisa betalningsvillkor, eller så kan de åläggas sådana av större företag, 
detta på grund av en obalans i förhandlingsutrymmet och en rädsla för att skada 
affärsrelationerna och förlora ett framtida kontrakt.

J. Enligt mätningen Atradius Payment Practices Barometer meddelar 95 % av de små och 
medelstora företagen att de får betalt sent i Europa, vilket är en högre andel än stora 
företag, och det gör att man kan dra slutsatsen att små och medelstora företag har en 
tendens att betala mer skyndsamt än stora företag, men att få betalt senare.

1 Skäl 6 i direktiv 2011/7/EU.



K. Sena betalningar påverkar alla ekonomiska sektorer, men är särskilt genomgripande i 
dem med företrädesvis små och medelstora företag i den relevanta värdekedjan (t.ex. 
byggsektorn, allmännyttiga tjänster och transporter, professionella tjänster, 
tillverkningsindustrin, livsmedel och drycker samt IT/telekommunikation). 

L. Sena betalningar står fortfarande för 1 av 4 konkurser inom EU.

M. Sena betalningar medför extra kostnader för företagen eftersom de måste lägga resurser 
på att jaga sena betalare eller betala ränta på den kredit som tecknats för att fortsätta att 
driva verksamheten.

N. Sena betalningar eller rädsla för att få betalt sent är fortfarande en av de huvudsakliga 
hindren för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingskontrakt. 

O. Varje dag av minskning av betalningsförseningarna kan spara 158 miljoner EUR i 
finanskostnader, och det ytterligare kassaflödet skulle kunna bidra till 6,5 miljoner 
ytterligare jobb i Europa.

P. Kommissionen har inlett överträdelseförfaranden mot fyra medlemsstater (Grekland, 
Slovakien, Spanien och Italien) avseende otillräcklig tillämpning av direktivet om sena 
betalningar och har väckt talan mot Italien vid domstolen.

Q. Vissa medlemsstater har lanserat initiativ för att sprida en kultur med uppförandekoder 
för snabba betalningar, frivilligt åtagande på branschnivå eller kraftigare synergieffekter 
med regler för offentlig upphandling. 

R. I kommissionens rapport om tillämpningen av direktivet om sena betalningar som 
publicerades 2016 drogs slutsatsen att det faktum att företag var medvetna om sina 
rättigheter enligt direktivet dock inte innebar att de utnyttjade dessa rättigheter och att 
bristen på ett gemensamt system för att övervaka genomsnittliga betalningstider, bristen 
på tydlighet avseende vissa nyckelkoncept i direktivet, samt marknadsobalansen mellan 
större och mindre företag, verkade vara de huvudsakliga faktorer som förhindrade en 
effektiv tillämpning av direktivet.

S. Eftersom sena betalningar är ett mångfacetterat, komplicerat problem som orsakas av 
övergripande förhållanden, som är vanliga inom alla sektorer och alla typer av 
transaktioner (såsom kassaflödesproblem, makt- och storleksobalans mellan företag, 
försörjningskedjans struktur, administrativ ineffektivitet, dålig tillgång till krediter, 
bristande kunskap om faktura- och kredithantering) samt av påverkan från externa 
faktorer (t.ex. den ekonomiska situationen och den nationella affärskulturen) är det inte 
möjligt att urskilja en lösning som skulle avhjälpa alla problem.

T. Förslaget till direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan 
(COM(2018)0173) innehåller bestämmelser om sen inbetalning för lättfördärvliga varor 
och om att medlemsstaterna ska utse en tillsynsmyndighet som ska övervaka 
efterlevnaden av bestämmelserna.

U. De problem som leder till sena betalningar måste angripas genom en kombination av 
rättsliga och frivilliga åtgärder, med riktade ingripanden som involverar kommissionen, 
medlemsstaterna och näringslivsorganisationerna. En sådan kombination skulle 
inkludera preventiva åtgärder som riktar in sig på åtgärder innan en transaktion äger 
rum och korrigerande lösningar som tar itu med problem efter att en transaktion har 
slutförts. Alla lösningar, vare sig de är reglerande eller frivilliga, ska beakta den berörda 



ekonomiska sektorns särart.

Förbättra betalningsbeteendet inom EU genom en kombination av rättsliga och frivilliga 
åtgärder

1. Europaparlamentet anser att både direktivet om sena betalningar och nationell 
lagstiftning om sena betalningar måste genomföras på ett bättre sätt, skyndsamt och 
effektivt, genom iakttagande av de högsta gränser som har fastställts för betalning av 
fakturor och genom åtgärder som syftar till att förbättra reglerna om betalningsvillkor 
och motverka orättvis praxis. Parlamentet noterar att dessa åtgärder kan kategoriseras 
enligt karaktär (rättslig eller frivillig), omfattning (horisontell eller sektorsspecifik) och 
syfte (förebyggande, korrigerande eller förändring av affärskultur). Parlamentet anser 
att den befintliga lagstiftningen och åtgärderna mot överträdelser, samtidigt i vissa 
medlemsstater, har börjat leda till en förändring av kulturen bland offentliga 
förvaltningar inom hela EU, i form av en allmän minskning av betalningsförseningarna.

2. Europaparlamentet vidhåller att det inte finns någon standardlösning när det gäller att 
angripa frågan om sena betalningar, eftersom längre betalningsfrister som åtminstone 
överensstämmer med bestämmelserna i direktiv 2011/7/EU inom vissa sektorer för 
handel mellan företag i vissa fall kan uppfylla företagens behov, utan man måste beakta 
varje sektors särart. Parlamentet betonar dock att åtgärder bör vidtas för att gå i riktning 
mot betalningsfrister på 30 dagar – och att betalningsfrister på över 60 dagar, vilket 
medges enligt direktiv 2011/7/EU, utgör ett kryphål som lämnar utrymme för långa 
betalningstider som kan skada företagen själva, särskilt de små och medelstora 
företagen – samtidigt som avtalsfriheten mellan företag på marknaden respekteras. 
Parlamentet betonar betydelsen av att alltid säkerställa lika villkor för företag med en 
dominerande ställning och små aktörer.

Förebyggande åtgärder

3. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör fastställa striktare betalningstider. 
Parlamentet noterar att vissa medlemsstater har begränsat den standardmässiga 
betalningstiden till 30 dagar, samtidigt som bara några få medlemsstater har infört 
maximibetalningstider som parterna inte får avvika från. Parlamentet noterar vidare att 
införandet av maximibetalningstider är vanligare på sektorsnivå. Parlamentet anser att 
lagstiftning som anger striktare betalningstider skulle vara effektiv när det gäller att i 
viss utsträckning korta deras längd och, förutsatt att detta drivs igenom, skulle skapa 
lika villkor för stora och små företag. Parlamentet betonar i detta sammanhang att en 
mer enhetlig och förenklad uppsättning regler skulle kunna bidra till att förtydliga vad 
borgenärer och gäldenärer kan förvänta sig vid sena betalningar och därmed förbättra 
förutsägbarheten för deras ekonomiska verksamhet.

4. Europaparlamentet anser att införandet av förbättrad transparens vad gäller 
betalningsbeteende skulle kunna avskräcka från sena betalningar. Parlamentet anser att 
tillgång till denna information kan fungera som ett incitament för offentliga organ och 
företag att förbättra sin betalningspraxis och fullgöra sina monetära skyldigheter. 
Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna till att överväga olika former av obligatoriskt 
offentliggörande av betalningsbeteende såsom databaser eller register, för både privat 
och offentlig sektor.

5. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna till att överväga att inrätta 
obligatoriska system för tillhandahållande av information om gott betalningsbeteende 



(”namnge och beröm”) och främja en kultur med snabba betalningar i 
affärsförbindelserna med tanke på att det bl.a. har visat sig att det är en smart 
affärsstrategi att betala i tid, eftersom ansvariga betalare kan förhandla fram bättre avtal 
och lita på pålitliga leverantörer. Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en 
studie om befintliga nationella system för tillhandahållande av information om gott 
betalningsbeteende (”namnge och beröm”) för både företag och offentliga myndigheter, 
och att undersöka om det går att upprätta gemensamma kriterier för dessa system på 
EU-nivå.

6. Europaparlamentet betonar vikten av att förse entreprenörer, i synnerhet små och 
medelstora företag, med mer information om och utbildning i kredit- och 
fakturahantering. Parlamentet påminner om att effektiv kredithantering förkortar den 
genomsnittliga insamlingsperioden och därför upprätthåller ett optimalt kassaflöde, och 
således minskar kreditrisken och ökar tillväxtpotentialen. Parlamentet anser att även 
tjänstemän inom offentlig förvaltning bör få utbildning samt att utbildning och stöd 
också skulle kunna göra små och medelstora företag mer benägna att dra nytta av 
påföljderna i direktivet om sena betalningar. Parlamentet noterar att små och medelstora 
företag tyvärr ofta saknar kapacitet att investera i utbildning och att det för närvarande 
inte finns några program på EU-nivå eller nationell nivå som fokuserar på att förbättra 
företagens kunskaper om kredit- och fakturahantering. Parlamentet anser att mer EU-
medel om möjligt borde riktas mot finansiell utbildning av små och medelstora företag 
och uppmanar därför medlemsstaternas myndigheter att öka sina insatser för att 
tillhandahålla mer utbildning i kredithantering för små och medelstora företag. 
Parlamentet anser dessutom att utbildningen och stödet även bör inbegripa riktlinjer för 
återkrav av sena betalningar vid gränsöverskridande och andra transaktioner, och 
uppmanar därför kommissionen att fortsätta att införliva dessa riktlinjer och annan 
användbar information, såsom de rättigheter och instrument som entreprenörer har 
tillgång till i rättstvister med gäldenärer, i informationsportalen ”Ditt Europa” och att 
säkerställa stöd till företag genom European Enterprise Network.

Korrigerande åtgärder 

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och näringslivsorganisationerna att 
överväga inrättandet av nationella och regionala kostnadsfria och konfidentiella 
medlingstjänster (medling, förlikning, skiljedomsförfarande och prövning), tillgängliga 
för alla företag, som ett alternativ till rättegång, för att lösa betalningstvister och bevara 
affärsrelationerna, men också för att undervisa företagen om deras rättigheter och 
påföljder vid sen betalning. Parlamentet betonar att sådana medlingstjänster skulle 
kunna vara särskilt användbara för små och medelstora företag, som ofta inte har 
tillräckliga ekonomiska medel för att hantera rättsliga tvister och därför avstår från att 
hävda sina egna rättigheter. Parlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna att 
vederbörligen överväga möjligheten att med offentliga medel finansiera oberoende 
ombudsmän som ges i uppdrag att utreda tvister avseende sen eller utebliven betalning, 
bistå små företag vid lösningen av tvister avseende sen eller utebliven betalning, rådge 
om åtgärder i händelse av förfallna obetalda skulder och rekommendera lösningar, 
särskilt till små och medelstora företag. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och 
kommissionen att säkerställa effektiv tillgång till rättslig prövning i ärenden som rör 
återkrav av skulder vid gränsöverskridande transaktioner.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomdriva nationell lagstiftning och 
uppmuntra och förbättra striktare kontroller, exempelvis bland stora företag, och 
användning av administrativa sanktioner som är verkningsfulla, proportionerliga och 



avskräckande, och därigenom bidra till att förbättra betalningsbeteendet. Parlamentet 
vidhåller att direktintervention från offentliga myndigheter, eftersom det är de som 
genomdriver administrativa sanktioner, skulle kunna hjälpa till att överkomma rädslan 
och avlasta borgenärerna från ansvaret att vidta åtgärder mot gäldenärerna, eftersom 
myndigheterna direkt skulle genomdriva lagen och vidta diskretionära åtgärder mot 
företag som ägnar sig åt dålig betalningspraxis. Parlamentet anser att värdet av 
administrativa sanktioner och deras kumulativa karaktär skulle kunna avskräcka företag 
från att betala sent, och understryker att denna ordning bör tillämpas gradvis beroende 
på företagets efterlevnadsnivå.

9. Europaparlamentet påpekar att trots att direktivet om sena betalningar antogs i 
februari 2011, och trots de nya mekanismer för skydd av entreprenörer som nyligen 
införts i vissa medlemsstater, går tusentals små och medelstora företag och 
uppstartsföretag i konkurs varje år i Europa, samtidigt som de väntar på att få sina 
fakturor betalda, däribland av nationella myndigheter. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att beakta tvingande former av lämplig 
kompensation såsom gottgörelse och andra stödåtgärder som till exempel garantifonder 
för små och medelstora företag och factoring för företag som har pengar att kräva in 
från en offentlig myndighet, så att de inte tvingas i konkurs på grund av detta.

10. Europaparlamentet betonar att företagens obetalda skatter och sociala avgifter bör 
kvittas mot eventuella utestående fordringar på offentliga myndigheter.

11. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att inrätta garantifonder 
för små och medelstora företag som garanterar bankskulderna för små och medelstora 
företag som har fordringar på offentliga myndigheter.

12. Europaparlamentet noterar med stor oro situationen i vissa medlemsstater där offentliga 
myndigheter har försenat betalningarna avsevärt för varor och/eller tjänster som företag 
har försett dem med (varvid hälso- och sjukvårdssektorn är en av de sektorer som 
drabbats värst), infört klausuler om icke-tilldelning i upphandlingar och (genom 
lagstiftning) hindrat leverantörer från att vidta rättsliga åtgärder för indrivning av 
fordringar, varigenom dessa företag försatts i extrema ekonomiska svårigheter eller rent 
av konkurs. Parlamentet anser att för att stödja företag vars ekonomiska förvaltning 
kompliceras av försenade betalningar från offentliga myndigheter, måste 
medlemsstaterna införa snabbare och mer effektiva förfaranden för återbetalning av 
mervärdesskatt och skuldindrivning, särskilt för små och medelstora företag.

13. Europaparlamentet pekar på att åtgärder i fråga om uppförandekoder och stadgar för 
snabba betalningar och företagens sociala ansvar (CSR), tillsammans med 
internrevision och interna genomförandekriterier, kan bidra till att skapa en ansvarsfull 
betalningskultur och till att säkerställa rättvisa relationer och tillit bland företagen.

14. Europaparlamentet vidhåller att vissa koncept i direktivet, såsom termen grovt oskäligt 
avseende betalningsvillkor i avtalsenliga överenskommelser och avseende 
affärsmetoder, och när avtalsenliga betalningstider börjar och slutar, bör klargöras 
genom riktlinjer från kommissionen. Parlamentet noterar också den rättspraxis som 
håller på att utvecklas inom domstolen avseende tolkningen av vissa begrepp i 
direktivet (t.ex. företag, handelstransaktion och grovt oskäligt i mål C-256/15 och C-
555/14).

15. Europaparlamentet anser att det är viktigt att förhindra att den offentliga sektorn avviker 



från de regler för betalningsfrister som fastställs i direktivet. Parlamentet uppmanar 
därför medlemsstaterna och kommissionen att, i ljuset av domstolens senaste rättspraxis 
(mål C-555/14), vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att offentliga 
myndigheter betalar sina leverantörer i tid och att borgenärerna automatiskt får 
lagstadgad ränta på sena betalningar och kompensation vid sena betalningar utbetald 
utan behov av indrivningsförfaranden och uppmanar kommissionen att föreslå 
automatisk beräkning av räntor.

16. Europaparlamentet betonar att snabba betalningar är oerhört viktigt för att företag, 
framför allt små och medelstora företag, ska kunna överleva och växa. Parlamentet 
noterar att finansteknik och digital teknologi revolutionerar betalningssätt och -
hastighet. Parlamentet förväntar sig därför en kraftig ökning av elektronisk fakturering 
och att traditionella betalningsformer gradvis ersätts med innovativa former (t.ex. 
leveranskedjefinansiering, factoring osv.) så att borgenären kan få betalt i realtid så 
snart fakturan har ställts ut.

17. Europaparlamentet noterar med stort intresse de förfaranden som införts i vissa 
medlemsstater då offentliga myndigheter betalar sent, varvid centralförvaltningen kan 
utfärda en varning till en lokal myndighet om den senare inte har betalat sina 
leverantörer i tid och, om den sena betalningen skulle kvarstå, får betala leverantörerna 
direkt för de varor eller tjänster som levererats, och fryser betalningarna till den lokala 
myndighet som inte uppfyller kraven. Parlamentet anser att ett sådant system, som 
kombinerar pålitlig övervakning av de offentliga organens betalningsprestanda med en 
effektiv eskaleringsplan, som kommuniceras brett när den aktiveras, verkar ha 
åstadkommit resultat som kräver ytterligare analys och bör vidarebefordras till 
medlemsstaterna som ett exempel på god praxis.

18. Europaparlamentet noterar med oro slutsatserna i kommissionens rapport, i vilken det 
anges att den huvudsakliga orsaken till att borgenärföretagen inte utövar sina rättigheter 
enligt direktivet om sena betalningar är rädslan för att skada goda affärsrelationer. 
Parlamentet anser i detta avseende att åtgärder bör vidtas för att göra det enklare för små 
och medelstora företag att driva igenom de rättigheter som ges i direktivet om sena 
betalningar. Parlamentet uppmanar i det här sammanhanget till ytterligare granskning av 
möjligheten, angiven i artikel 7.5 i direktivet om sena betalningar, att organisationer 
som officiellt representerar företag att vidta åtgärder inför medlemsstaternas domstolar 
på grundval av att villkoren eller praxisen i avtalet är grovt oskäliga.

19. Europaparlamentet är positiv till vissa initiativ på branschnivå som tagits i en del 
medlemsstater, där deltagande företag har utarbetat en utfästelse som specificerar de 
konkreta steg som de kommer att ta för att säkerställa att deras mindre leverantörer 
betalas snabbare för de produkter eller tjänster de tillhandahåller. Parlamentet noterar att 
positivt utpekande (”namnge och beröm”) skulle kunna åstadkomma avsedda resultat 
genom självreglering på branschnivå samt tillhandahålla betydande stöd till små och 
medelstora företag.

20. Europaparlamentet betonar betydelsen av offentlig upphandling som ett medel för att 
förbättra den inre marknadens funktionssätt. Parlamentet efterlyser förstärkta 
synergieffekter mellan direktivet om sena betalningar och reglerna för offentlig 
upphandling, i synnerhet möjligheten för upphandlande myndigheter att vidta åtgärder 
för att möjliggöra exkludering av entreprenörer som inte sköter sig från framtida 
upphandlingar om underleverantörer inte betalas i tid av huvudentreprenören när det 



åligger denne att göra det (direktivet om offentlig upphandling)1, en mer omfattande 
användning av möjligheten i artikel 71.3 i direktivet om offentlig upphandling om att 
möjliggöra direktbetalningar till underleverantörer under vissa förhållanden, och göra 
betalningsbeteendet gentemot underleverantörer ett av de kriterier som potentiella 
entreprenörers ekonomiska förmåga ska utvärderas mot i offentlig upphandling. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa transparens och spårbarhet vad 
gäller offentliga myndigheters betalningar till entreprenörer och underleverantörer och 
vad gäller entreprenörers betalningar till sina underleverantörer eller leverantörer. 

Slutsatser och rekommendationer

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fullt ansvar för genomförandet av 
offentliga förvaltningars betalningar och att förbättra sin lagstiftning för att säkerställa 
ett korrekt genomförande av direktivet om sena betalningar i alla dess delar, även 
genom att undanröja den nationella lagstiftning, de nationella bestämmelser eller den 
avtalspraxis inom den offentliga sektorn som strider mot direktivets syften, t.ex. förbud 
mot rättsliga åtgärder mot den offentliga sektorn och mot överlåtelse av den offentliga 
sektorns fordringar. Parlamentet upprepar samtidigt att kommissionen bör göra allt som 
står i dess makt för att se till att befintliga åligganden fullgörs fullt ut och på ett korrekt 
sätt.

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att främja ”en 
avgörande kulturförändring, så att betalningar i rätt tid blir standard”2 genom att vidta 
de mest ändamålsenliga åtgärderna, däribland utfärdande av riktlinjer om bästa praxis 
och, där så är nödvändigt och lämpligt, rättsliga initiativ, med beaktande av 
ovannämnda förslag, i syfte att skapa en tillförlitlig affärsmiljö för företag och en kultur 
med betalningar i rätt tid. 

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra betalningsföreläggandena 
effektivare, och understryker särskilt att verifieringsförfarandena för att kontrollera 
fakturorna samt varornas och tjänsternas överensstämmelse med specifikationerna i 
avtalet inte bör användas för att förlänga betalningstiderna på ett konstlat sätt bortom de 
gränser som fastställs i direktivet.

24. Europaparlamentet påminner medlemsstaterna och kommissionen om att snabba 
betalningar är ett övergripande krav för livskraftiga affärsmiljöer och att den som sådan 
ska införlivas i alla politiska och lagstiftande initiativ som påverkar företag (t.ex. CSR, 
uppstartsföretag och plattform-till-företag-relationer). 

25. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att använda sig av 
facktidskrifter, informationskampanjer och andra instrument för att öka medvetenheten 
om påföljderna vid sen betalning bland företag.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underlätta och främja tillgången till 
lämpliga budgetposter för europeiska entreprenörer.

o

o     o

1 Artikel 57.4 g i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 
26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG.

2 Skäl 12 i direktiv 2011/7/EU.



27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaterna.


