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Small Business Act

Europeiska Kommissionen antog den 25 juni 2008 meddelandet ”En ”Small Business Act” för Europa” 
(SBA) med målsättningen att stimulera det europeiska näringslivet men främst underlätta utvecklingen 
och lyfta fram potentialen hos små- och medelstora företag (SMF), företag med färre än 250 anställda.

SBA är inte juridiskt bindande för medlemsländerna men förhoppningen är att det ska vara ”politiskt 
bindande” för att på så vis implementeras utefter det faktiska behovet som finns i Europa.

Vid införandet av SBA var redan den ekonomiska krisen ett faktum och Europeiska unionens råd valde 
därför att skyndsamt anta ett antal åtgärder ur SBA. Under denna period har Europeiska 
Kommissionen valt att göra företagslån mer tillgängliga i medlemsländerna samt att skärpa 
regelverken för fakturabetalning för att på så vis underlätta för de europeiska företagen.

1 december 2008 åtog sig medlemsländerna att implementera SBA genom att anta en konklusion från 
rådet för konkurrenskraft. SBA:s Action Plan, bifogad till rådet för konkurrenskrafts konklusion, 
fokuserar på kort- och medellångsiktiga åtgärder för att förbättra SMF:s tillgång till finansiering, för att 
förbättra regelverken samt att öka marknadstillgängligheten för SMF.

För att implementeringen av SBA ska fortskrida så snabbt och smidigt som möjligt har Europeiska 
Kommissionen föreslagit en regelbunden uppföljning av implementeringen, under mötena i rådet för 
konkurrenskraft.

Europeiska Kommissionen har även erbjudit medlemsländerna ett nära samarbetet för att på så vis 
förena krafterna och utbyta bästa praxis.

SBA lyfter fram tio principer som ska dirigera den europeiska utvecklingen på rätt väg: 

1. Skapa ett klimat som gynnar småföretagare och familjeföretag och belönar entreprenörskap.
2. Se till att ärliga företagare som gjort konkurs snabbt får en andra chans.
3. Utarbeta regler som grundar sig på principen om att tänka småskaligt först.
4. Göra offentliga förvaltningar lyhörda för de små och medelstora företagens behov.
5. Anpassa offentliga politiska instrument till de små och medelstora företagens behov, så att det 

blir lättare för dem att delta i offentlig upphandling och få del av statligt stöd.
6. Göra det lättare för små och medelstora företag att få tillgång till finansiering och se till att 

såväl lagstiftningen som affärsklimatet stöder iakttagande av betalningsfrister vid 
handelstransaktioner.

7. Hjälpa små och medelstora företag att bättre utnyttja den inre marknadens möjligheter.
8. Stödja kontinuerlig kompetensutveckling och all slags innovation i små och medelstora 

företag.
9. Hjälpa små och medelstora företag att omvandla miljöutmaningar till möjligheter.
10. Uppmuntra små och medelstora företag att utnyttja växande marknader och stödja dem i 

detta.

Den 4 december 2008 antogs en resolution, initierad av EPP-ED samt de Socialistiska grupperna, i 
Europaparlamentet om att Europeiska unionens råd formellt skulle bekräfta sitt antagande av SBA och 
göra sitt beslut bindande. Resolutionen antogs med 614 röster för, 11 emot och 9 nedlagda. 

Den 11-12 december 2008 meddelade Europeiska unionens råd sitt fulla stöd av implementeringen av 
Action Plan som antogs av rådet för konkurrenskraft den 1 december samma år.   

Från årsskiftet 2009 förväntas medlemsländerna rapportera fortskridandet av implementeringen i 
deras handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning inom ramen för EU:s Lissabonstrategi. 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och Regionkommittén (ROK) presenterade 
sina respektive yttranden om SBA den 14 januari respektive 12 februari 2009.
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Den 18 februari presenterade Europaparlamentet ett betänkande baserad en rapport formulerad av 
Europaparlamentets berörda kommittéer. 
Den 10 mars 2009 antog Europaparlamentet en resolution om SBA efter ha beaktat konsulterade 
institutioners yttrande.

Den 28 maj 2009 meddelade rådet för konkurrenskraft att implementeringen av SBA fortskrider på ett 
tillfredställande vis. Alla lagförslag har nu presenterats och ”SMF-testet” används i Europeiska 
Kommissionens konsekvensbedömningsförfarande. Medlemsländerna enades enhälligt om vikten av 
att stärka insatser för att förbättra tillgången till finansiering och minska regelbördan för företagen.
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