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Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, der omhandler 
det indre marked, bæredygtig udvikling og den sociale markedsøkonomi,

– der henviser til Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen 
af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder1,

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

– 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/EF3,

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

– der henviser til sin beslutning af 8. september 2015 om familieforetagender i Europa5,

– der henviser til sin beslutning af 17. april 2020 om en EU-koordineret indsats til 
bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser6,

– der henviser til sin beslutning af 15. maj 2020 om en ny flerårig finansiel ramme, egne 
indtægter og genopretningsplanen7,
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– der henviser til sin beslutning af 23. juli 2020 om konklusionerne fra det ekstraordinære 
møde i Det Europæiske Råd den 17.-21. juli 20201,

– 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 20112,

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

– 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 11. december 2019 med titlen "Den 
europæiske grønne pagt" (COM(2019)0640),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. februar 2020 med titlen "Europas 
digitale fremtid i støbeskeen" (COM(2020)0067),

– 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 Kommissionens meddelelse af 10. marts 2020 om en ny industristrategi 
for Europa (COM(2020)0102),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2020 med titlen "En ny 
handlingsplan for den cirkulære økonomi: For et renere og mere konkurrencedygtigt 
Europa" (COM(2020)0098),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. maj 2020 med titlen "Et vigtigt 
øjeblik for Europa: Genopretning og forberedelser til den næste generation" 
(COM(2020)0456),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. maj 2020 med titlen "Kommissionens 
tilpassede arbejdsprogram for 2020" (COM(2020)0440),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. juli 2020 med titlen "Den europæiske 
dagsorden for færdigheder med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social 
retfærdighed og modstandsdygtighed" (COM(2020)0274),

– der henviser til årsberetningen om europæiske SMV'er 2018/2019, november 2019,

– der henviser til Kommissionens økonomiske forårsprognose 2020,

– der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 02/2020 af 22. januar 
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2020 med titlen "SMV-instrumentet i aktion: et effektivt og innovativt program med 
udfordringer",

– der henviser til resultaterne af indekset over den digitale økonomi og det digitale 
samfund 2020, der blev offentliggjort den 11. juni 2020,

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

– der henviser til OECD's rapport af 10. december 2019 med titlen "The Missing 
Entrepreneurs 2019",

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelser fra Udvalget om International Handel, Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, Transport- og Turismeudvalget, Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter og Kultur- og Uddannelsesudvalget,

– der henviser til skrivelse fra Retsudvalget,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A9-
0237/2020),

A. der henviser til, at Kommissionen offentliggjorde sin meddelelse med titlen "En SMV-
strategi for et bæredygtigt og digitalt Europa" den 10. marts 2020, mens WHO den 11. 
marts 2020 udsendte sit varsel om covid-19-pandemien1, der i betydelig grad påvirkede 
det økonomiske, sociale og politiske miljø, som SMV'er opererer i, og nødvendiggjorde 
en revision af strategien på grund af ændringerne i mange økonomiske, sociale og 
politiske forhold; der henviser til, at Kommissionens strategi fra marts 2020 fremdeles 
foreslår løsninger til at adressere de strukturelle økonomiske, sociale og miljømæssige 
udfordringer, som SMV'er stod over for før covid-19-krisen, samt kommende 
udfordringer i forbindelse med den digitale og grønne omstilling; anmoder 
Kommissionen om at forelægge en ajourført udgave af sin meddelelse om SMV-
strategien, der afspejler punkterne i denne beslutning; der henviser til, at europæisk 
konkurrenceevne halter bagefter andre udviklede økonomier og truer Europas potentiale 
for at skabe velstand og fremgang,

B. der henviser til, at de 24 mio. SMV'er i EU-27 udgør rygraden i økonomien, og at de før 
pandemien tegnede sig for mere end halvdelen af EU's BNP, samtidig med at de 
beskæftigede ca. 100 mio. arbejdstagere; der henviser til, at 98,9 % af virksomhederne i 
EU's ikke-finansielle erhvervsøkonomi er små virksomheder med færre end 49 
arbejdstagere2; der henviser til, at mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) på både nationalt plan og EU-plan er meget komplekse og 
heterogene med hensyn til størrelse og de meget forskellige aktivitetssektorer, de 
dækker, der henviser til, at SMV'er er afgørende for udviklingen af og 
modstandsdygtigheden i de europæiske industrielle værdikæder og bidrager væsentligt 
til lokale, regionale og nationale økonomier;

1 WHO's generaldirektørs indledende bemærkninger på mediebriefingen om covid-19 den 
11. marts 2020.
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C. der finder, at SMV'er bør stå i centrum for den europæiske grønne pagt og den digitale 
strategi og være behørigt understøttet af skræddersyede finansielle instrumenter og et 
SMV-venligt lovgivningsmiljø, således at de kan spille en vigtig rolle i den økonomiske 
vækst i Europa samt i Unionens bredere strategiske mål, herunder miljømålene for 
2050;  der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning om en "EU-koordineret indsats til 
bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser" understregede, at den 
europæiske grønne pagt og den digitale omstilling bør lette gennemførelsen af 
strategierne for genopretning og genopbygning efter covid-19; der finder, at SMV'er 
skal inddrages aktivt og støttes i EU's digitale strategi og den europæiske grønne pagt 
for at forbedre deres konkurrenceevne og frigøre deres potentiale for digitalisering, 
indførelse af innovative løsninger og tackling af presserende miljømæssige og 
samfundsmæssige problemer; der påpeger, at SMV'ernes bidrag vil være afgørende for 
disse strategiers succes;

D. der henviser til, at den økonomiske krise og de dystre økonomiske udsigter, der er skabt 
af pandemien, har bragt et stort og voksende antal SMV'er og startups på randen af 
insolvens; der henviser til, at kun 40 % af virksomhederne i 2018 modtog betaling til 
tiden; der henviser til, at den likviditetsklemme, mange SMV'er befinder sig i, ikke kun 
vil få negative følger for deres daglige drift, men også for deres fremtidige 
vækstperspektiver, idet de forhindres i at planlægge deres investeringer på lang sigt;

E. der henviser til, at de obligationsopkøb, Den Europæiske Centralbank (ECB) har 
foretaget som respons på den økonomiske krise, der er forårsaget af pandemien, 
hovedsagelig er kommet større virksomheder til gode, da de i højere grad er afhængige 
af det kommercielle gældsmarked, men ikke har forbedret de finansielle vilkår for 
SMV'er; der henviser til, at EU og medlemsstaterne bør handle hurtigt og beslutsomt for 
at minimere de økonomiske, sociale og strategiske risici, der er forbundet med disse 
virksomheders forsvinden; der henviser til, at banklån er den traditionelle hovedkilde til 
ekstern finansiering for SMV'er i EU og tegner sig for mere end tre fjerdedele af SMV-
finansieringen, hvilket gør SMV'er særligt sårbare over for stramninger i bankernes 
udlån; der påpeger, at SMV'er ikke er udstyret til at modstå en langvarig krise, og at 
nationale foranstaltninger ikke bør indvirke negativt på EU's indre marked;

F. der henviser til, at virkningen af kapitalmanglen som følge af covid-19-krisen vil variere 
i de forskellige sektorer, virksomhedstyper og medlemsstater og dermed skabe 
skævheder i det indre marked; der henviser til, at det er vigtigt at opretholde lige vilkår 
for at minimere konkurrenceforvridninger på det indre marked, men at en af årsagerne 
til den ulige økonomiske udvikling i EU er de forskellige vækstrater i medlemsstaterne; 
der henviser til, at SMV'er lider særligt hårdt under den overvældende og ofte 
deregulerede globale konkurrence;

G. der henviser til, at OECD Economic Outlook ikke udelukker, at indkomsttabet - i 
tilfælde af endnu en alvorlig bølge af covid-19 - ved udgangen af 2021 vil være større 
end ved nogen anden recession i de sidste 100 år1; der henviser til, at statsstøtte i 
forlængelse af covid-19-udbruddet ikke bør føre til konkurrenceforvridning mellem 
SMV'er fra forskellige lande på det indre marked; der henviser til, at pandemien har 
vist, at den digitale omstilling er af allerstørste betydning, og understreget behovet for at 
digitalisere økonomien for at sikre større modstandsdygtighed i fremtiden, samtidig med 
at der fortsat er miljømæssige udfordringer, som skal tackles; der påpeger, at EU står 

1 OECD Economic Outlook, Volume 2020, Issue I.



over for en hård konkurrence fra globale aktører; der henviser til, at innovation for 
SMV'er er en effektiv metode til opnåelse af langsigtet og bæredygtig vækst;

H. der påpeger, at indførelsen af miljømæssigt bæredygtige fremgangsmåder, innovationer 
og teknologier forventes at skabe nye job og forretningsmuligheder for SMV'er og 
samtidig forbedre deres konkurrenceevne og reducere deres omkostninger, forudsat at 
de rette administrative, lovgivningsmæssige og tekniske betingelser er til stede; der 
henviser til, at mange SMV'er ønsker at forbedre deres miljøpræstationer, ressource- og 
energieffektivitet samt brug af digital teknologi og innovative løsninger, som alt 
sammen vil være afgørende for at støtte deres langsigtede og bæredygtige vækst og 
konkurrenceevne og sætte dem i stand til at spille en central rolle med hensyn til direkte 
levering af miljøinnovationer; der henviser til, at der med henblik herpå bør sikres bedre 
adgang til finansiering og teknisk bistand;

I. der henviser til, at mange SMV'er ifølge Kommissionens Digital Economy and Society 
Index 20201 stadig ikke har fuld adgang til digitalisering og halter bagefter store 
virksomheder både med hensyn til digitale færdigheder og digitalisering af deres 
aktiviteter, delvis på grund af illoyal konkurrence fra multinationale selskaber; der 
påpeger, at de samme regler bør finde anvendelse på både digitale og ikkedigitale indre 
markeder for at sikre lige konkurrencevilkår og samtidig undgå negative konsekvenser 
for arbejdstagerrettigheder og sociale rettigheder; der påpeger, at brugen af data kan 
give en konkurrencemæssig fordel og sætte SMV'er i stand til at høste fordelene ved 
den digitale omstilling, samtidig med at fokus på digitale færdigheder og færdigheder 
bør gå hånd i hånd med en styrkelse af EU's investeringer i digital infrastruktur og med 
en forbedring af adgangen til data for SMV'er og fair kommercielle og 
lovgivningsmæssige rammer i enhver markedskontekst, dvs. "business to business", 
"business to consumer" og "business to government";

J. der henviser til, at en af de største udfordringer med hensyn til at frigøre 
digitaliseringspotentiale er at finde kvalificerede medarbejdere; der påpeger, at 
Kommissionen, medlemsstaterne og de lokale myndigheder bør handle for at forbedre 
erhvervsklimaet for at sikre SMV'ers konkurrenceevne samt bæredygtig og langsigtet 
økonomisk vækst i Unionen; der påpeger, at EU's SMV-strategi med fordel kan bruges 
til at fremme iværksætterkulturen i underrepræsenterede grupper og sætte dem i stand til 
fuldt ud at udnytte de muligheder, den digitale og grønne omstilling frembyder;

K. der henviser til, at man ved at styrke iværksætterkulturen kan sætte SMV'er i stand til 
fuldt ud at bidrage til og drage fordel af den dobbelte omstilling og øge jobskabelsen og 
dermed SMV'ernes indvirkning på arbejdsmarkedet; der henviser til, at kvinder udgør 
52 % af EU's samlede befolkning, men kun 34,4 % af de selvstændige erhvervsdrivende 
og 30 % af iværksætterne i EU2; der henviser til, at kvinders kreativitet og 
iværksætterpotentiale stadig er uudnyttet og bør udvikles yderligere;

L. der finder det nødvendigt at mindske de reguleringsmæssige byrder såsom de finansielle 
omkostninger og det administrative besvær, der er forbundet med efterlevelse som følge 

1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-
desi-2020

2 Rapport udarbejdet for Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank af 
Innovation Finance Advisory, Funding women entrepreneurs - How to empower 
growth, juni 2020.
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af overregulering og alt for komplekse administrative procedurer, herunder 
udfordringerne i forbindelse med patentsager, f.eks. inden for beskyttelse af intellektuel 
ejendomsret, men også med hensyn til finansieringsmuligheder; der henviser til, at 
innovation ikke er forbundet med regulering, men fremmes af samarbejdsbestræbelser, 
hvor virksomhederne interagerer for at udveksle viden og information og kombinere 
idéer og finansiering med partnere som led i bredere innovationssystemer; der henviser 
til, at tilskud ofte egner sig bedre end skattefradrag til at nå ud til SMV'er eller til de 
aktiviteter, som SMV'er typisk deltager i;

M. der påpeger, at EU's definition af SMV'er optræder i over 100 EU-retsakter, der dækker 
en lang række EU-politikker; der henviser til, at Kommissionen yderligere vil 
undersøge den nuværende definition og rapportere om konkrete spørgsmål, der er rejst 
under den seneste offentlige høring, f.eks. om komplekse ejerskabsstrukturer eller 
mulige "lock-in-effekter"; der minder om, at Kommissionen stadig ikke har 
efterkommet EU-Domstolens dom af 15. september 2016, der kræver en præcisering af 
kriteriet om "uafhængighed";

N. der henviser til, at mikrovirksomheder udgør en betydelig andel af de europæiske 
SMV'er og meget ofte har svært ved at få adgang til finansiering og finde ud af, hvilke 
muligheder der findes på europæisk og nationalt plan; der henviser til, at denne kategori 
af virksomheder også er blevet hårdt ramt af covid-19-krisen og, uden at det berører den 
nuværende definition af SMV'er, fortjener at modtage mere bistand og blive hjulpet 
frem i større omfang;

O. der henviser til, at midcapselskaber bidrager væsentligt til beskæftigelse og vækst, 
navnlig i visse medlemsstater; der påpeger, at Kommissionen som led i REFIT-
initiativet bør vurdere behovet for en særskilt midcap-definition for at muliggøre 
målrettede foranstaltninger, samtidig med at det sikres, at dette ikke udvider den 
eksisterende SMV-definition eller kompromitterer SMV-støtten på nogen måde;

Strukturelle udfordringer forud for covid-19-krisen

1. hilser Kommissionens SMV-strategi velkommen og deler dens opfattelse af, at SMV'er 
er af afgørende betydning for den europæiske økonomi; fremhæver behovet for at 
ajourføre SMV-strategien i lyset af covid-19-krisen og samtidig bevare fokus på at 
fremme omstillingen til et socialt, økonomisk og miljømæssigt modstandsdygtigt 
samfund og en konkurrencedygtig økonomi, og opfordrer derfor til, at SMV-strategien 
tilpasses den industrielle strategi, den europæiske datastrategi1 og den europæiske 
grønne pagt med henblik på aktivt at inddrage og støtte alle SMV'er i den dobbelte 
omstilling med henblik på at opnå bedre konkurrenceevne, langsigtet vækst og større 
modstandsdygtighed;

2. opfordrer endvidere til, at der træffes foranstaltninger til at forbedre klimaet for 
oprettelse af virksomheder og styrke iværksætterånden, herunder ved at mindske de 
administrative byrder for SMV'er; opfordrer i den forbindelse til vedtagelse af en SMV-
handlingsplan med klare mål og en klar tidslinje med milepæle, ledsaget af regelmæssig 
overvågning, rapportering og evaluering; understreger i den forbindelse behovet for at 
styrke iværksætterånden i Unionen og skabe betingelserne for, at nye virksomheder og 

1 Kommissionens meddelelse af 19. februar 2020 om en europæisk strategi for data 
(COM(2020)0066).



eksisterende SMV'er kan trives og innovere og dermed bidrage til Unionens 
økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed og økonomiske konkurrenceevne;

3. konstaterer, at for store administrative og lovgivningsmæssige byrder gør det 
vanskeligere for SMV'erne at trives, fordi de ikke har ressourcer til at opfylde 
komplekse bureaukratiske krav;

4. påskønner derfor Kommissionens tilsagn om at indføre et "én ind, én ud" -princip, men 
minder om, at dette blot opretholder status quo i lovgivningen, hvilket ikke er 
tilstrækkeligt ambitiøst, ligesom det er nødvendigt, at medlemsstaterne undgår 
overregulering som et første skridt til at mindske mængden af ny lovgivning; minder 
om, at offentlig forvaltning, både på europæisk og nationalt plan, spiller en central rolle 
med hensyn til at gøre det lettere at drive forretning samt, eksempelvis, at fremme 
investeringer, der har til formål at styrke den økonomiske konkurrenceevne, samtidig 
med at de højeste standarder for gennemsigtighed, arbejdstagernes sundhed, rettigheder 
og sikkerhed samt miljøbeskyttelse sikres;

5. opfordrer derfor medlemsstaterne og Kommissionen til at anerkende behovet for bedre 
regulering og forenkling og til at vedtage en køreplan med konkrete, bindende mål og 
indikatorer som en vigtig forudsætning for vores økonomis evne til at komme på fode 
og innovere og for at sikre EU-virksomhedernes konkurrenceevne; bemærker, at flere 
medlemsstater har fastsat kvantitative mål for nedbringelse af den administrative byrde 
på op til 30 %1 og opfordrer Kommissionen til at fastsætte ambitiøse og bindende 
kvantitative og kvalitative mål for det samme på EU-plan så hurtigt som muligt efter 
gennemførelsen af en konsekvensanalyse og under alle omstændigheder senest i juni 
2021 og forud for Kommissionens meddelelse;

6. bemærker, at en sådan køreplan bør identificere de områder, hvor den administrative og 
lovgivningsmæssige byrde for SMV'er bør mindskes betydeligt for at reducere 
efterlevelsesomkostningerne, herunder bureaukratiet, og støtte medlemsstaterne i at 
opnå en hurtig reduktion af antallet af regler, samtidig med at arbejdstagernes 
rettigheder, de sociale og sundhedsmæssige standarder og miljøbeskyttelsen sikres; 
understreger, at det for at overvåge effektiviteten i reduktionen af bureaukratiet også er 
vigtigt at evaluere sådanne foranstaltninger efterfølgende under hensyntagen til 
SMV'ernes perspektiv og uden at undergrave arbejdstagernes rettigheder;

7. opfordrer til, at en forbedret lovgivningsmæssig tilpasning ledsages af intelligent 
digitalisering, øget brugervenlighed, mere strømlinede procedurer og mere sikre og 
private dataprocedurer; kræver i den forbindelse øget og mere målrettet teknisk og 
administrativ bistand på nationalt plan og EU-plan, udveksling af bedste praksis og 
uddannelsesmuligheder for SMV'er; opfordrer Kommissionen til at oprette et effektivt 
fælles digitalt kontaktpunkt for alle forespørgsler om EU's finansieringsmuligheder for 
SMV'er og sikre, at EU's støtteordninger, herunder dem, der er rettet mod 
eftervirkningerne af covid-19, indeholder en stærk SMV-komponent;

8. glæder sig over de resultater, der indtil nu er opnået gennem brugen af principperne om 
bedre regulering; bemærker, at der skal gøres yderligere fremskridt, især inden for 

1 Rapport til det tyske økonomi- og energiministerium fra Centre for European Policy 
Studies med titlen Feasibility Study: Introducing ‘one-in-one-out’ in the European 
Commission, 5. december 2019.



forenkling og standardisering af formularer og procedurer med en konsekvent 
gennemførelse af principperne "kun én gang" og "digital som standard", både på EU-
niveau og i medlemsstaterne, samt nedbringelse af de administrative byrder generelt;

9. opfordrer Kommissionen til nøje at analysere de økonomiske og sociale konsekvenser 
af covid-19-krisen for SMV'er og tage hensyn til SMV'ernes bekymringer i kølvandet 
på covid-19-krisen, når den foretager konsekvensanalyser forud for forslag til 
lovgivning;

10. opfordrer derfor til en bindende test, der med hensyn til SMV'er kan gøre det muligt at 
vurdere fordele og ulemper ved lovgivningsforslag, herunder deres økonomiske 
konsekvenser og deres indvirkning på SMV'ernes ansatte; forventer, at resultaterne af 
SMV-testen tages fuldt ud i betragtning i alle lovgivningsforslag og klart viser, hvordan 
forenklingen vil blive opnået, og at der i samme forbindelse om muligt fremsættes 
yderligere anbefalinger med henblik på at undgå unødige administrative eller 
reguleringsmæssige byrder for SMV'er; minder om, at det primære fokus i EU's 
lovgivningsproces mere bør være på kvaliteten af konsekvensanalyser end på, hvor 
hurtigt initiativer gennemføres; opfordrer medlemsstaterne til at indsamle og fremme 
bedste praksis og udvikle retningslinjer for systematisk gennemførelse af SMV-test 
også på nationalt plan;

11. opfordrer Kommissionen til at sørge for, at Udvalget for Forskriftskontrol er effektivt 
og velfungerende, ved at sikre, at det har et flertal af eksterne eksperter og støtte fra Det 
Fælles Forskningscenter; fastholder, at Udvalget for Forskriftskontrols uafhængighed, 
gennemsigtighed og objektivitet og dets arbejde skal sikres, og at medlemmerne af 
bestyrelsen ikke må være underlagt politisk kontrol, interessekonflikter eller partiskhed; 
opfordrer Kommissionen til at sikre en afbalanceret repræsentation af store og små 
virksomheder i alle relevante organer og udvalg, der er knyttet til EU's politiske 
beslutningsproces, herunder i Udvalget for Forskriftskontrol; mener, at det nuværende 
bestemmelse om, at der i Udvalget for Forskriftskontrol kun må være én SMV-
repræsentant, som skal repræsentere samtlige SMV'er i alle sektorer, er 
utilfredsstillende i betragtning af den store variation, der er blandt SMV'er i Europa;

12. opfordrer til, at der sættes nyt skub i gennemførelsen af Small Business Act (SBA); 
understreger behovet for en konsekvent anvendelse af princippet om at "tænke småt 
først" og styrkelse af princippet om at være "big on big things, small on small things" 
med henblik på at sikre passende fokus på SMV'er i EU-lovgivningen og national 
lovgivning og som udgangspunkt for et nyt interinstitutionelt engagement i nedbringelse 
af administrative byrder;

13. noterer sig Kommissionens plan om at udnævne en særlig EU-SMV-repræsentant for at 
gøre SMV'ernes bekymringer mere synlige og opfordrer endvidere Kommissionen til at 
placere SMV-repræsentanten i en central enhed under Kommissionens formand, så det 
bliver muligt at føre tilsyn med SMV-spørgsmål i alle generaldirektorater; opfordrer 
Kommissionen til at bygge videre på den nuværende proces med SMV-
præstationsmålinger og deltage i en årlig debat om "tilstanden for Unionens SMV'er", 
der skal afholdes under et af Europa-Parlamentets plenarmøde; understreger, at SMV-
repræsentantnetværket med fordel kan indgå i en forstærket samarbejde med de 
nationale og lokale organisationer, der repræsenterer SMV'er;



14. mener, at EU's mål inden for bæredygtighed og digitalisering fuldt ud bør modsvares af 
finansielle og andre ressourcer for at sætte medlemsstaterne i stand til at fremme 
SMV'ernes omstilling inden for begge områder, navnligt i de mindre udviklede 
regioner; understreger, at sådanne mål ikke må være indbyrdes modstridende, men 
tværtimod skal være gensidigt forstærkende og ledsaget af foranstaltninger til sikring af 
beskæftigelse med rettigheder og forbedrede arbejdsvilkår;

15. beklager, at SMV'er i højere grad end større virksomheder har oplevet vanskeligheder 
med at få adgang til finansiering, bl.a. på grund af forskellige monetære foranstaltninger 
og de lovgivningsmæssige rammer; foreslår i den forbindelse, at der træffes 
foranstaltninger til at styrke adgangen til kredit for SMV'er, herunder 
mikrovirksomheder og startups; minder om, at SMV'er normalt ikke har de fornødne 
økonomiske og menneskelige ressourcer til at kunne deltage på lige fod med andre 
interessenter, især multinationale virksomheder, i processen med at få adgang til 
finansielle instrumenter;

16. udtrykker bekymring over de vanskeligheder, som de fleste SMV'er, navnlig dem med 
begrænset kapitalisering, har med at få adgang til EIB's finansieringsprogrammer, og 
opfordrer til, at adgangsbetingelserne tager højde for nødvendigheden af en større 
inddragelse af SMV'er; beklager, at mange SMV'er, herunder mikrovirksomheder og 
startups, ikke formår at få adgang til EU-finansiering, fordi de mangler viden om de 
muligheder, der er, men også på grund af de relevante procedurers og 
støtteberettigelseskriteriers langsommelige og alt for komplekse karakter; opfordrer 
Kommissionen til at fjerne sådanne hindringer ved at forenkle procedurerne, sikre 
onlineadgang til information og yderligere at fremme incitamenter, der er skræddersyet 
til SMV'er og mikrovirksomheder;

17. minder i den forbindelse medlemsstaterne og Kommissionen om, at der er et akut behov 
for at genoprette SMV'ernes likviditet, så deres grundlæggende funktionsevne kan 
sikres, og advarer om, at SMV'ers og navnlig mikrovirksomheders overlevelse efter 
covid-19, på grund af deres strukturelle svagheder sammenlignet med større 
virksomheder, vil afhænge af hurtig beslutningstagning, tilstrækkelig finansiering og 
hurtig adgang til likviditet; 

18. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre bedst mulig brug af de 
kommende EU-instrumenter under den næste flerårige finansielle ramme (FFR) under 
hensyntagen til lokalsamfundenes specifikke behov og, når det er muligt, til de 
eksisterende sektorspecifikke og nationale særtræk; minder om, at de bl.a. forventes at 
kanalisere investeringer til SMV'er;

19. udtrykker sin beklagelse over, at genopretningsplanen kun i ringe grad har fokus på 
SMV'er, og opfordrer til at gøre det lettere for SMV'er at få adgang;

20. opfordrer indtrængende Kommissionen til i højere grad at målrette EU-finansiering med 
henblik på at tiltrække mere deltagelse fra ikke-digitale, højteknologiske og innovative 
SMV'er og opfordrer endvidere til, at der ved udformningen af nye EU-instrumenter 
tages hensyn til, om finansiering med rimelighed kan anvendes af SMV'er og er 
tilpasset deres behov, og til at sikre, at SMV'er er i stand til at drage lige så stor fordel 
som alle andre partnere, der er involveret i værdikæden, til gavn for Europas globale 
konkurrenceevne; minder om, at det for at hjælpe startups med at trives er afgørende at 
sikre et udbud af "tålmodig kapital", der specifikt sigter på at høste langsigtede 



gevinster af investeringer, og hvis leverandører er i stand til at fastholde deres 
investeringer selv under kortvarigt ugunstige forhold;

21. understreger behovet for, at EU-organer proaktivt henvender sig til SMV-netværk og 
organisationer på lokalt, regionalt og nationalt niveau for at give rettidig information og 
vejledning i brugen af tilgængelige og planlagte EU-finansieringsmuligheder; minder 
Kommissionen om, at den bør anvende alle tilgængelige kommunikationsmidler samt 
konkurrencer for studerende og unge iværksættere;

22. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre ikkediskriminerende adgang til 
banklån for SMV'er, herunder dem, hvis forretningsmodel fokuserer på immaterielle 
aktiver; minder om, at adgang til finansiering er en vigtig katalysator for vækst, 
bæredygtig omstilling og innovation, og opfordrer til yderligere støtte til innovative 
forretningsmodeller; beklager de forskellige kreditvilkår for SMV'er i forskellige EU-
lande og opfordrer medlemsstaterne til at samarbejde med finans- og banksektoren med 
hensyn til deres forpligtelse til at sikre SMV'er fuld og retfærdig adgang til banklån;

23. understreger, at finansiering alene via kapitalmarkederne ikke vil være tilstrækkelig til 
at tilvejebringe passende løsninger for SMV'er, og mener, at sektoren for finansielle 
tjenesteydelser skal være stabil og tilbyde SMV'er, mikrovirksomheder og selvstændige 
iværksættere en bred vifte af skræddersyede finansieringsmuligheder på en 
omkostningseffektiv måde; understreger i den forbindelse betydningen af traditionelle 
bankmodeller, herunder små regionale banker og andelskasser; opfordrer EIB til at 
arbejde tættere sammen med sine finansielle formidlere i medlemsstaterne om at 
viderebringe relevante oplysninger til SMV'er, så deres adgang til finansiering kan 
forbedres;

Nye udfordringer som følge af covid-19-pandemien

24. 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; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne og Kommissionen til at løse problemet med forsinkede betalinger, som 
fortsat skaber betydelige likviditetsmæssige udfordringer for SMV'er, og opfordrer 
indtrængende de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til at gennemføre 
direktivet om forsinket betaling, navnlig med hensyn til offentlige myndigheder og 
B2B-relationer;

25. opfordrer indtrængende Kommissionen til at styrke overvågningen og håndhævelsen af 
direktivet om forsinket betaling og vurdere behovet for en revision heraf for at sikre, at 
hurtige betalinger er normen i hele det indre marked, såvel for transaktioner mellem 
virksomheder, navnlig betalinger fra større til mindre virksomheder, som for 
transaktioner mellem offentlige myndigheder og virksomheder; opfordrer 
myndighederne på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan til at foregå med et godt 
eksempel ved altid at betale SMV'er til tiden og opfordrer i den forbindelse til aktiv 
brug af traktatbrudsprocedurer i tilfælde, hvor direktivet ikke gennemføres korrekt;

26. anerkender behovet for en midlertidig lempelse af statsstøttereglerne og en erkendelse 
af, at de har ført til uensartet gennemførelse af foranstaltninger i hele Unionen; 
opfordrer Kommissionen og Rådet til hurtigt at træffe foranstaltninger for at sikre lige 
konkurrencevilkår blandt medlemsstaterne;



27. bemærker, at enhver fremtidig evaluering og revision af statsstøttereglerne bør tage 
behørigt hensyn til de særlige forhold og geografiske ulemper, der påvirker SMV'er i de 
mest afsidesliggende områder, herunder øer, regioner i den yderste periferi og 
bjergområder, samt i andre områder, herunder ikke-perifere områder, der er særligt 
hårdt ramt af naturkatastrofer;

28. er dybt bekymret over, at sektorer som turisme, hotel- og restaurationsbranchen, kultur, 
de kreative erhverv, transport, messe- og eventbranchen, der i vid udstrækning består af 
SMV'er, er blevet hårdest ramt af covid-19-krisen; understreger vigtigheden af 
kontinuerlige hurtige foranstaltninger, der sigter mod at genoprette og bevare tilliden 
blandt rejsende og operatører; understreger behovet for at fritage disse sektorer for 
administrative byrder og omkostningstung regulering, vise vejen frem til genopretning 
af sektorerne og sikre beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder i de berørte sektorer; 
minder om betydningen af at forbedre adgangen til digitale teknologier og støtte 
programmer for SMV'er i de kulturelle og kreative sektorer, da covid-19-krisen har vist 
den afgørende rolle, de spiller i vores økonomi og sociale liv;

29. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gøre beskyttelse af beskæftigelsen og 
SMV'ers og startups' overlevelse til topprioritet ved at foreslå konkrete foranstaltninger 
til støtte for økonomisk levedygtige SMV'er og startups, der risikerer at blive 
insolvente, navnlig efter at Det Europæiske Råd har foreslået at afskaffe 
solvensstøtteinstrumentet; bemærker, at instrumentet for støtte til mindskelse af 
risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE) har til formål at dække 
omkostningerne ved nationale ordninger for nedsat arbejdstid; opfordrer Kommissionen 
til aktivt at støtte medlemsstaterne i gennemførelsen af rekonstruktions- og 
insolvensdirektivet1 med henblik på at give SMV'er i vanskeligheder en reel ny chance;

30. bemærker, at covid-19-krisen har skubbet SMV'erne i retning af innovative teknologier, 
nye måder at tilrettelægge deres arbejde på og digitale forretningsmodeller såsom e-
handel, deleøkonomi og fjernarbejde; påpeger, at mange SMV'er har kæmpet for at 
tilpasse sig de nye omstændigheder, og opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at 
sikre, at investeringer i forskning og innovation (F&I) er indrettet på SMV'ers 
deltagelse, samtidig med at der sikres en balance mellem håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og nødvendigheden af innovation; opfordrer endvidere til, at 
arbejdstagernes rettigheder respekteres i hele denne proces;

31. minder om, at innovation i SMV'er er en vigtig drivkraft for produktivitet og bæredygtig 
vækst, da det kan bidrage til at løse globale og samfundsmæssige udfordringer og 
forbedre arbejdsvilkårene; minder om, at teknologisk udvikling og digitalisering øger 
SMV'ernes muligheder for at innovere og blomstre, hvilket fremskynder spredningen af 
viden, fremkomsten af nye forretningsmodeller og øger deres evne til at opskalere 
hurtigere;

32. understreger, at investeringer i innovation bør prioritere økosystemer, der inkluderer 
SMV'er, og som styrker fælles skabelse, modning og overførsel af den bedste teknologi 
til branchen samt indførelsen af nye teknologier; understreger derfor betydningen af 

1 Direktiv (EU) 2019/1023 af 20. juni 2019 om rammer for forebyggende rekonstruktion, 
gældssanering og udelukkelse og om foranstaltninger med henblik på mere effektive 
procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af 
direktiv (EU) 2017/1132 (EUT L 172 af 26.6.2019, s. 18).



målrettede offentlige politikker til støtte for horisontale behov i forbindelse med den 
digitale omstilling i mikrovirksomheder og SMV'er, herunder forenkling af 
rapporteringsforpligtelser, og opfordrer medlemsstaterne til at udvikle pilotinitiativer til 
at fremskynde SMV'ers indførelse af e-handelsløsninger, f.eks. gennem uddannelses- og 
rådgivningsaktiviteter, teknisk bistand, bedste praksis eller integration af videntrekanten 
(uddannelse, forskning og innovation) og med inddragelse af alle relevante interessenter 
og lokale myndigheder;

33. påskønner inddragelsen af SMV'er i det europæiske rumprogram, herunder i 
udviklingen af mange downstream-tjenester og -applikationer; anerkender den centrale 
rolle, som SMV'er spiller i forsyningskæderne for forsvarsmateriel i Europa;

34. påskønner Kommissionens løfte om at åbne for fast-track-uddannelse i form af digitale 
lynkurser i f.eks. kunstig intelligens, cybersikkerhed og distributed ledger-teknologier 
for ansatte i mikrovirksomheder og SMV'er; understreger, at der forud for indførelsen af 
digitale lynkurser for SMV'er som led i programmet for et digitalt Europa bør udbydes 
subsidierede programmer, der kan gøre det muligt for SMV-ejere og -ledere at 
identificere deres digitale behov og muligheder; påpeger, at en kvalificeret arbejdsstyrke 
er afgørende for at få SMV'er til at trives og sætte dem i stand til at klare ikke blot den 
miljømæssige og digitale omstilling, men også de traditionelle udfordringer, som disse 
virksomheder står over for;

35. konstaterer med beklagelse, at kun 17 % af SMV'erne hidtil har haft succes med at 
integrere digital teknologi i deres drift; opfordrer til, at indsatsen for at tackle 
problemerne med kvalifikationsmismatch og mangel på kvalificeret arbejdskraft 
styrkes, at SMV'er udstyres med digitale kundskaber og færdigheder, og at de får 
forbedret deres viden og færdigheder i forbindelse med offentlige indkøb og finansielle 
forhold samt kredit- og forsyningskædestyring på arbejdsmarkeder under hurtig 
forandring, også set i lyset af den accelererende udvikling, der er skabt af covid-19-
krisen;

36. understreger behovet for at fremme investeringer i videreuddannelses- og 
lærlingeprogrammer i SMV'er; opfordrer i den forbindelse til, at der udvikles en 
skræddersyet tilgang til digitale færdigheder for mikrovirksomheder; understreger den 
rolle, som Kommissionens "dagsorden for færdigheder" kan spille i denne henseende, 
og påpeger, at det for at afhjælpe manglerne på det digitale område og 
innovationsområdet er nødvendigt at øge andelen af kandidater inden for STEM-fag og 
at indhente det efterslæb, kvinder har på begge områder; hilser i den forbindelse den 
europæiske dagsorden for færdigheder velkommen;

37. noterer sig Kommissionens hvidbog om kunstig intelligens (COM(2020)0065) og dens 
synspunkt om, at hver medlemsstat bør have mindst ét digitalt innovationsknudepunkt 
med en høj grad af specialisering inden for kunstig intelligens (AI);

38. opfordrer Kommissionen til at støtte SMV'ers bestræbelser på bl.a. at opgradere 
forældet udstyr, styrke vidensoverførsel og identificere de mest effektive anvendelser af 
teknologier, herunder industriel AI, og opkvalificere arbejdsstyrken med de mest 
nødvendige færdigheder for at muliggøre fjernkontrol af aktiver, 
produktionsovervågning og medarbejdersamarbejde samt miljømæssigt bæredygtige 
forretningsmodeller, tilgange til cirkulær økonomi og energi- og ressourceeffektivitet, 
hvor digital knowhow ofte er afgørende og giver SMV'er mulighed for at bevare deres 



konkurrenceevne; opfordrer Kommissionen til også at overveje at oprette et SMV-
voucherprogram til støtte for ovennævnte;

39. opfordrer indtrængende til, at der gøres en indsats for at afhjælpe SMV'ernes viden- og 
kompetenceefterslæb i forbindelse med miljømæssigt bæredygtige teknologier, 
praksisser og forretningsmodeller, navnlig i sektorer, hvor EU's mål for bæredygtig 
energi og miljø kræver grundlæggende ændringer;

40. minder om betydningen af instrumenter som Enterprise Europe Network og europæiske 
digitale innovationsknudepunkter, som kan fremme SMV'ers internationalisering, 
digitalisering og innovationsbestræbelser på lokalt plan, herunder på miljøområdet, og 
bidrage til at sikre, at de er egnede til formålet; opfordrer Kommissionen til at foretage 
en grundig midtvejs- og ex post-evaluering af disse instrumenter ved at høre SMV-
repræsentanter under hele evalueringsprocessen for at sikre, at disse netværk effektivt 
når ud til SMV'er;

41. fremhæver den afgørende rolle, som ikke-persondata og overførsel af teknologier fra 
den akademiske verden til SMV'er spiller, og understreger betydningen af at etablere 
europæiske dataområder til ikke-diskriminerende, pålidelig og sikker udveksling af 
ikke-persondata for at øge datastrømmene mellem virksomheder og med regeringer ved 
hjælp af en åben datamodel;

42. opfordrer til, at der sideløbende hermed fastlægges en stærkere politik for forbedring af 
internetinfrastrukturen og konnektivitetsforholdene til gavn for SMV'er i fjerntliggende 
områder som en grundlæggende forudsætning for at forbedre digitaliseringen og sikre 
en effektiv omstilling; opfordrer Kommissionen til at overveje bindende mål for 
konnektivitet;

Genopretningsstrategi

43. insisterer på, at Horisont Europa er en prioritet og har brug for en stærk samlet 
finansiering; opfordrer til, at en væsentlig del heraf stilles til rådighed for SMV'er, 
herunder SMV-komponenterne i Det Europæiske Innovationsråd, og opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at F&I-instrumenter såsom EIC 
Accelerator, hvor det er muligt, giver fast track-muligheder for SMV'er og startups, der 
beskæftiger sig med at udvikle innovative teknologier; 

44. opfordrer til, at EU's omfattende forsknings- og innovationspolitikker og -instrumenter 
holdes så sektorneutrale som muligt, og at der ydes mere støtte til ikke blot til de 
SMV'er og mikrovirksomheder, der allerede er aktive inden for innovationsindsatsen, 
men også, og alt efter behov, dem, der ikke er så langt fremme, navnlig inden for 
traditionel produktion; opfordrer til, at der afsættes flere midler til F&I på europæisk 
plan til ikke-digitale SMV'er og SMV'er, der ønsker at forbedre deres miljøpræstationer 
og ressourceeffektivitet;

45. fremhæver, at samarbejde er en afgørende forudsætning for at forbedre SMV'ernes 
resultater; påpeger, at det med henblik herpå er nødvendigt i højere grad at fremme og 
tilskynde til dannelse af klynger og partnerskaber med alle aktører i videntrekanten 
(uddannelse, forskning og innovation) ved at reducere de administrative byrder, 
forenkle procedurerne og etablere fælles servicefaciliteter for deltagelse i SMV-klynger; 
opfordrer endvidere Kommissionen til at sikre, at Horisont Europas partnerskaber og 



missioner er gennemsigtige og inkluderende under hele deres implementering, navnlig 
med hensyn til SMV-deltagelsen og fastsættelsen af deres strategiske 
forskningsdagsorden og årlige arbejdsprogrammer; understreger endvidere behovet for 
at sikre retfærdige ordninger for udveksling af data og endelige resultater i 
overensstemmelse med princippet om at være "så åben som muligt, så lukket som 
nødvendigt";

46. understreger endvidere potentialet i Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi og dets videns- og innovationsfællesskaber, idet de repræsenterer en effektiv 
måde, hvorpå man kan styrke samarbejdet mellem SMV'er, forskningscentre og 
universiteter med det formål at fremme lokalt iværksættervirksomhed og tackle vor tids 
mest presserende samfundsmæssige udfordringer;

47. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til bl.a. at investere i dataøkonomien, 
kunstig intelligens, intelligent produktion, tingenes internet og kvantedatabehandling og 
til at sikre en stærk SMV-komponent på disse områder; beklager, at de fleste SMV'er 
ikke har adgang til de data, de skaber; påskønner i den forbindelse den europæiske 
datastrategi, der sigter mod at skabe et egentligt datamarked, hvor SMV'er vil have let 
adgang til at bruge data i alle former for markedsrelationer, dvs. business-to-consumer, 
business-to-business og business-to-government;

48. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at SMV'er får den støtte til innovation, de har 
brug for, og til at maksimere synergierne med EU-programmer i deres nationale 
innovationsstrategier; understreger i den forbindelse den rolle, som spilles af innovative 
SMV'er med speciale i banebrydende teknologier;

49. understreger behovet for at øge bevidstheden blandt SMV-ejere og -ledere, SMV-
foreninger og supportorganisationer om mulighederne for finansiering af teknologier 
med bedre miljøpræstationer, brug af serviceydelser (f.eks. konsulentbistand, coaching 
og træning) relateret til miljøvenligt design og effektiv ressourceanvendelse og -styring 
og om grøn iværksættervirksomhed og grønne teknologier, produkter og tjenester;

50. understreger, at investeringer i såvel nye som miljøvenlige teknologier kan omdanne 
den europæiske grønne pagt til en ny vækststrategi, hvorigennem SMV'er kan drage 
fordel af og styrke deres innovationspotentiale;

51. påpeger, at selv om mange SMV'er er villige til at investere i energieffektive, cirkulære 
og miljøvenlige processer, produkter og tjenesteydelser, er der betydelige hindringer, 
især økonomiske, for, at de kan gøre det; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne 
til, sideløbende med mindskelsen af den reguleringsmæssige byrde, at fjerne sådanne 
hindringer ved at indføre en gunstig lovgivningsmæssig ramme og tekniske og 
finansielle støtteordninger, herunder gennem private investeringer, der kan sætte 
SMV'er i stand til effektivt og hurtigt at indføre grønne praksisser, produkter, processer 
og tjenesteydelser; er af den opfattelse, at øget målrettet teknisk og finansiel bistand vil 
være afgørende for at fremme udnyttelsen af grønne muligheder hos disse SMV'er, 
herunder mikrovirksomheder; understreger, at en sådan bistand bør sætte SMV'er og 
mikrovirksomheder i stand til fuldt ud at udnytte de muligheder, der følger af den 
grønne pagt, under hensyntagen til deres struktur, forretningsmodel og behov i øvrigt, 
da der ikke findes en tilgang, der passer til alle; understreger i den forbindelse behovet 
for aktivt at inddrage repræsentanter for SMV-organisationer;



52. glæder sig over de initiativer, der giver de bedste beskæftigelses- og 
konkurrencemæssige muligheder for SMV'er, såsom implementeringen af 
handlingsplanen for den cirkulære økonomi, der vil skabe lokale arbejdspladser og 
frembyde store forretnings- og innovationsmuligheder for SMV'er;  noterer sig de 
muligheder, som initiativerne i den såkaldte "renoveringsbølge", herunder 
byfornyelsesprojekter, giver; påpeger, at retten til reparation ikke blot er til gavn for 
forbrugerne, men også kan få SMV'er til at gå ind i reparationsmarkedssegmentet, og at 
politikker, der har til formål at øge bygningers energieffektivitet, ikke blot hjælper 
SMV'er i byggesektoren, men alle SMV'er ved at fremme energieffektiviteten og 
dermed bidrage til at reducere deres driftsomkostninger; opfordrer til udvikling af et 
mere konkurrencedygtigt marked for energitjenesteselskaber (ESCO'er);

53. understreger, at offentlige indkøb er et strategisk redskab til at fremme bæredygtige 
produktions- og forbrugsmønstre; mener, at dette værktøj med den rette støtte og 
bistand også kan skabe store muligheder for lokale innovative SMV'er; bemærker, at 
grønne og cirkulære offentlige indkøb spiller en lignende rolle, og minder i den 
forbindelse om, at gennemførelsen heraf på nationalt plan bør ledsages af uddannelse og 
støtte til offentlige myndigheder og SMV'er;

54. påpeger, at en afbalanceret ramme for intellektuelle ejendomsrettigheder (IP-
rettigheder) længe har været kendt som et vigtigt skridt i retning af at forbedre det indre 
markeds funktion; opfordrer derfor Kommissionen til at prioritere den bebudede 
handlingsplan for intellektuel ejendomsret med henblik på at sikre beskyttelse på EU-
plan af ophavsretligt beskyttede varer og patenterede opfindelser, styrke europæiske 
virksomheders, og navnlig SMV'ers, kapacitet til at innovere på grundlag af stærke og 
afbalancerede IP-ordninger, hvilket vil gavne innovative SMV'ers globale 
konkurrenceevne og minimere omkostningerne ved og kompleksiteten af administrative 
procedurer og samtidig adressere udfordringerne i forbindelse med patentsager samt 
tilvejebringe open source-modeller og åbne datamodeller for fremtidig innovation;

55. minder om betydningen af erhvervsuddannelse og livslang læring, som er afgørende for 
at tackle mismatchet mellem den kvalificerede arbejdskraft, der henholdsvis udbydes og 
efterspørges, og tilskynder til integration af iværksætterfærdigheder tidligt i 
uddannelsesforløbet og til fremme af omskoling og opkvalificering af arbejdsløse 
arbejdstagere for at lette deres integration på arbejdsmarkedet og for at sikre, at SMV'er 
kan finde medarbejdere med de rette kvalifikationer;

56. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremskynde og udvide initiativerne 
til at identificere de færdigheder, der er behov for, og afhjælpe manglerne på 
arbejdsmarkedet gennem uddannelse, erhvervsuddannelsesstrategier og 
kompetenceudviklingsprogrammer rettet mod SMV'er og beklager, at der stadig er et 
gab med hensyn til kvindelige iværksættere og adgang til finansiering for 
mikrovirksomheder og SMV'er ledet af kvinder; opfordrer medlemsstaterne til at 
foretage en vurdering af de faktorer, der stadig forhindrer kvinder i at starte og lede 
virksomheder; understreger, at brugen af kønsopdelte data vil bidrage til at gøre denne 
vurdering mere grundig og forbedre den generelle kvalitet af beslutningstagningen; 
opfordrer til uddannelses- og opkvalificeringsinitiativer for kvinder for at hjælpe dem 
med at forbedre deres iværksætterfærdigheder og selvtillid; mener endvidere, at e-
forvaltningsværktøjer og digitale færdigheder bør fremmes inden for den offentlige 
sektor for at gøre den offentlige forvaltning mere erhvervs- og borgervenlig, og 
opfordrer medlemsstaterne til at sikre udveksling af national og regional bedste praksis 



på området, også hvad angår samarbejdet mellem den offentlige forvaltning og den 
private sektor, med henblik på at styrke den økonomiske konkurrenceevne;

57. minder om, at SMV-strategien skal dække forskellige størrelser og typer af SMV'er, 
hvad enten de opererer inden for traditionelle, sociale eller højteknologiske sektorer; 
mener, at SMV'er, der opererer inden for de traditionelle håndværksfag, i 
turistbranchen, i den kulturelle og kreative sektor samt i den sociale økonomi, er særligt 
sårbare segmenter af SMV-netværket; anerkender deres historiske, kulturelle, 
økonomiske og sociale værdi og opfordrer medlemsstaterne til at sikre disse sektorers 
konkurrenceevne, herunder ved at fremme generationsskifte og iværksætteri, ved at 
fremme adgangen til information om innovationsmuligheder og ved at støtte 
beskyttelsen og styrkelsen af disse sektorer;

58. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med EU's SMV-støtteprogrammer, navnlig 
programmet for det indre marked, også at være særligt opmærksom på virksomhederne i 
den sociale økonomi, da de er lokalt forankrede, leverer en bred vifte af produkter og 
tjenesteydelser i hele EU's indre marked, skaber job af høj kvalitet og fremmer social 
innovation;

59. opfordrer Kommissionen til at fremlægge og forpligte sig på en køreplan for reduktion 
af administrative byrder, herunder en tidsplan for foranstaltninger og midtvejskontrol, 
og for gennemførelsen af SMV-strategien, der skal forelægges under en årlig 
plenardebat om "tilstanden for Unionens SMV'er"; påpeger, at mange europæiske 
virksomheder efter WHO's pandemivarsel og gennemførelsen af foranstaltninger, der 
havde til formål at dæmme op for spredningen af covid-19, blev tvunget til at standse 
eller skrue ned for produktionen på grund af handelsrestriktioner, afbrydelser i 
forsyningskæden og mangel på råvarer og komponenter fra tredjelande, hvilket endnu 
en gang viser behovet for, at den europæiske industri opnår strategisk autonomi, 
mindsker sin afhængighed af tredjelande, og sørger for, at centrale dele af de strategiske 
værdikæder, herunder i fremstillingsindustrien, er bedre placeret inden for Unionens 
grænser; opfordrer endvidere Kommissionen til at sikre, at virksomheder, der leverer 
medicinsk udstyr, ikke igen står over for de samme vanskeligheder som dem, der opstod 
på det indre marked, og til at tage ved lære af de problemer, der opstod i de tidlige faser 
af covid-19-krisen;

60. opfordrer til at styrke konkurrencereglerne for at forbedre SMV'ernes konkurrenceevne 
og beskytte dem mod illoyal praksis, der kan føre til social dumping og deregulering af 
arbejdsmarkedet; opfordrer Kommissionen til at sikre en effektiv håndhævelse af 
Unionens konkurrencelovgivning, uden at det berører arbejdstagernes rettigheder; 
minder i den forbindelse om betydningen af at fremme den sociale dialog omkring 
udformningen og gennemførelsen af SMV-politikker og sikre lige konkurrencevilkår for 
SMV'er, således at de kan drage fordel af det indre marked på et fair grundlag og er i 
stand til at udnytte mulighederne for opskalering;

61. opfordrer Kommissionen til at sikre, at SMV'er trives i forbindelse med de økosystemer, 
der skal anvende en inkluderende tilgang og samle alle aktører, der opererer i en 
værdikæde, med henblik på at fremme europæisk lederskab inden for strategiske 
sektorer og konkurrenceevne på den globale scene;

62. mener, at EU's strategi for SMV'er til enhver tid bør tage fuldt hensyn til deres særlige 
nationale forhold og derved sikre, at medlemsstaternes generelle nationale autonomi 



inden for den overordnede EU-ramme respekteres;

63. beklager, at kun 600 000 SMV'er for øjeblikket eksporterer til lande uden for EU; 
minder om, at de SMV'er, der søger at komme ud på det globale marked, kun vil 
forbedre deres konkurrenceevne, hvis de støttes både på lokalt og internationalt plan af 
en struktureret, forudsigelig og befordrende reguleringsramme, strukturerede netværk, 
solide informationsressourcer og adgang til investeringsmuligheder og en kvalificeret 
arbejdsstyrke; understreger betydningen af at øge SMV'ernes kendskab til både de 
interne og de internationale markeder og disses regler og redskaber, herunder ved at 
forenkle referencerammen og forbedre kommunikationen om skræddersyede 
muligheder; minder i den forbindelse om den rolle, der spilles af paraplyorganisationer, 
netværk og handelskamre for SMV'er i medlemsstaterne og på internationalt plan samt 
af EU's delegationer;

64. opfordrer derfor Kommissionen til at indføre værktøjer såsom et enkelt digitalt 
kontaktpunkt, hvor SMV'er let kan orientere sig om de muligheder, internationale 
handelsaftaler giver dem; glæder sig i den forbindelse over lanceringen af 
Kommissionens nye portal "Access2Markets" vedrørende toldprocedurer og -
formaliteter og opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre flersproget adgang til 
dette redskab;

65. minder om behovet for aktivt at inddrage SMV'er i internationale handelsaftaler og stille 
krav om gensidighed, så de får adgang til offentlige udbud i tredjelande; opfordrer 
derfor til, at der i handelsaftaler medtages et selvstændigt kapitel om SMV'er, hvor der 
opstilles specifikke mikrovirksomheds- og SMV-venlige bestemmelser, der ikke 
optræder i andre kapitler, og hvor mikrovirksomheds- og SMV-ejere hurtigt kan 
orientere sig om relevante og gunstige aspekter af aftalen;

66. opfordrer indtrængende Kommissionen til at stræbe efter lige konkurrencevilkår og 
lovgivningsmæssige rammer, hvor SMV'er kan trives og konkurrere globalt, og til at 
overveje at indføre handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter for at mindske 
konkurrenceforvridning som følge af ulovlig eller illoyal handelspraksis fra tredjelandes 
side, herunder handelsbeskyttelsesforanstaltninger, der på urimelig vis forhindrer EU-
virksomheder i at få fri adgang til deres markeder;

67. mener, at de nationale og europæiske offentlige forvaltninger bør gå foran med et godt 
eksempel og lette og øge SMV'ers og mikrovirksomheders deltagelse i offentlige udbud 
ved at forenkle adgangen til oplysninger om udbud og procedurer og samtidig undgå 
uforholdsmæssige krav og diskriminerende praksisser såsom udbudskriterier, der 
fastsætter krav eller kvalifikationer, som går ud over de grundlæggende elementer i den 
tjenesteydelse eller de varer, der indkøbes, og derved bidrage til at forkorte og 
diversificere forsyningskæderne;

68. opfordrer til at give offentlige myndigheder og SMV'er yderligere vejledning om 
eksisterende fleksibilitetsmargener og til tilpasning af reglerne for offentlige udbud med 
henblik herpå;

69. bemærker, at man ved at opdele større kontrakter i mindre delkontrakter kan bidrage til 
at afkorte og diversificere forsyningskæderne og give bedre incitamenter til lokale 
SMV'er, herunder ved at gøre det lettere for dem at deltage i innovationsudbud og 
prækommercielle udbud, som generelt kun er tilgængelige for større grupper;



70. opfordrer til at prioritere "0-km-kontrakter" ved at fastsætte præmiekriterier for lokale 
virksomheder og i den forbindelse låne fra den europæiske lovgivning om landbrug og 
kortere forsyningskæder; opfordrer til at give politiske beslutningstagere mulighed for i 
et vist omfang at begunstige kontrakter med lokale SMV'er;

71. understreger betydningen af at samarbejde med nationale forvaltninger om at skabe et 
europæisk marked for offentlige indkøb, som er baseret på udbud af moderat størrelse, 
der kan gøre det muligt for SMV'er at deltage i udbudsproceduren, herunder gennem 
opdeling i mindre delkontrakter, og hvor der kan finde reel og fair konkurrence sted 
mellem markedsaktørerne, og fremhæver nødvendigheden af at gøre det fælles 
europæiske udbudsdokument (ESPD) mere tilgængeligt for SMV'er;

°

° °

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


