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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at det indre marked kan og bør reaktiveres, så det giver mere vækst og flere og 
bedre arbejdspladser til europæiske virksomheder, arbejdstagere og forbrugere;

2. mener, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) er grundlaget for den europæiske 
økonomi og den primære drivkraft bag jobskabelse, beskæftigelse, økonomisk vækst og 
social samhørighed i Europa; understreger, at der skal gøres en større indsats for at 
forbedre SMV'ernes adgang til og deltagelse i det indre marked, herunder fjernelse af alle 
hindringer for udviklingen af e-handel som omhandlet i den "digitale dagsorden" fra 2010;

3. påpeger, at et af de største problemer for SMV'er i økonomiske krisetider er deres adgang 
til finansiering; støtter kraftigt forslaget om en handlingsplan til forbedring af SMV'ernes 
adgang til kapitalmarkederne;

4. understreger, at "tænk småt først"-princippet endnu ikke er blevet gennemført i en sådan 
udstrækning, at det har fjernet de byrder, der hæmmer SMV'erne; kræver en hurtig 
vurdering af Small Business Act for at bringe den i overensstemmelse med Europa 2020-
strategien;

5. støtter kraftigt bestræbelserne på at fortsætte de internationale handelsforhandlinger;  
gentager i denne forbindelse betydningen af at inddrage sociale standarder i alle 
handelsaftaler mellem EU og tredjelande;

6. glæder sig over revisionen af direktiverne om regnskabsstandarderne for at forenkle 
regnskabskravene og mindske de administrative byrder, navnlig for SMV'er;

7. understreger behovet for at skabe mere SMV-venlige lovgivningsmæssige rammer ved 
nøje at vurdere virkningen af ny lovgivning eller lovgivningsmæssige foranstaltninger for 
SMV'er;

8. understreger betydningen af at udnytte offentlige indkøb bedre til støtte for beskæftigelse, 
sociale fremskridt og innovation;  opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage 
initiativer til at åbne op for og lette SMV'ernes adgang til offentlige indkøb.


