EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK
2014–2020
Investeringar riktade mot viktiga tillväxtprioriteringar

Den nya sammanhållningspolitiken innebär att regioner och medlemsstater måste rikta
in EU-investeringar på fyra viktiga områden för ekonomisk tillväxt och för att skapa jobb:
•
•
•
•

Forskning och innovation
Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
Förbättrad konkurrenskraft hos små och medelstora företag (SMF)
Stöd till övergången mot en grön ekonomi

Prioritet: Förbättrad konkurrenskraft hos små och medelstora företag
Varför bör EU investera i SMF?
• 99 % av företagen i EU (ungefär 20 miljoner) är SMF, dvs. har färre än 250 anställda. Dessa företag är
oerhört viktiga för den ekonomiska tillväxten, innovationen, sysselsättningen och den sociala integrationen.
De är den europeiska ekonomins ryggrad.
• Europas SMF är nyckeln till regionens återhämtning eftersom de skapar två tredjedelar av alla nya jobb
inom den privata sektorn och har dubbelt så hög anställningstillväxt som storföretagen.
• SMF behöver hjälp att skaffa kapital och locka till sig kunniga medarbetare, och de är mer sårbara för
ekonomiska förändringar.
• Om de små och medelstora företagen ska kunna förbli konkurrenskraftiga på den globala marknaden,
måste de bli mer produktiva och förbättra kvaliteten på och det unika med sina produkter, tjänster och
marknadsföring.

Hur har sammanhållningspolitiken bidragit till SMF under perioden 2007–2013?
Hittills har rapporterna från medlemsländerna visat att:
• sammanhållningspolitikens investeringar har hjälpt mer än 73 500 nystartade företag och skapat mer än
263 000 jobb i små och medelstora företag;
• nästan 70 miljarder euro användes för att hjälpa företag – huvudsakligen SMF – att bli mer innovativa,
använda IKT mer, utnyttja färdigheter eller modernisera sitt sätt att arbeta.

Regional- och
stadspolitik

Sammanhållningspolitiken 2014–2020 kommer dessutom att stödja SMF genom att
medlen från sammanhållningspolitiken främjar entreprenörsanda och stöder de små och medelstora
företagens tillväxt genom att ta itu med de problem som hindrar dem från att utvecklas. Målet för den
reformerade sammanhållningspolitiken är att dubblera det nuvarande stödet till omkring 140 miljarder euro
under 2014–2020, delvis genom ökat bruk av finansiella instrument. Dessa ökade investeringar hjälper
de små och medelstora företagen att
• Få tillgång till finansiering genom anslag, lån, lånegarantier, riskkapital etc.
• Utnyttja andra företags kunskaper och få råd, information och kunna nätverka genom bland annat
transnationella partnerskap.
• Få förbättrad tillgång till globala marknader och minska riskerna för företaget.
• Utnyttja nya tillväxtmöjligheter, t.ex. den gröna ekonomin, hållbar turism, hälso- och sjukvårdstjänster,
däribland ”silverekonomin” och kulturella och kreativa branscher.
• Utbilda entreprenörer, chefer och personal så att de kan anpassa sig till nya utmaningar.
• Investera i humankapital och i organisationer som erbjuder praktiskt inriktad yrkesutbildning.
• Smida värdefulla länkar mellan forskningscenter och universitet för att främja innovation.
Nya förenklade och gemensamma regler och åtgärder gör det enklare för SMF att utnyttja
sammanhållningspolitikens medel under perioden 2014–2020. Dessa omfattar
•
•
•
•

onlinerapportering av hur medlen används;
tydligare regler för stödberättigande;
mer riktade och mindre ofta förekommande granskningar av smärre verksamheter; samt
en större omfattning och förenkling av uppbyggnaden av och tillgången till finansiella instrument.

Ett nytt strategiskt tillvägagångssätt
• Varje medlemsstat bör formulera en ”strategisk politisk ram för inkluderande nystartade företag” som
presenterar en heltäckande vision av stödet till företagande.
• Detta bör innefatta åtgärder för att öka medvetenheten och utveckla entreprenörsfärdigheter liksom
åtgärder för att hjälpa nystartade företag under den första tiden och få tillgång till kapital, i synnerhet
mikrolån.
• Small Business Act for Europe är också en åtgärd från EU för att inrätta en heltäckande politisk ram för
EU i syfte att förbättra och främja entreprenörskap.

