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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att en nystart för den inre marknaden kan och bör åstadkommas, 
för att en ökad tillväxt och fler och bättre arbetstillfällen ska kunna erbjudas europeiska 
företag, arbetstagare och konsumenter.

2. Europaparlamentet anser att de små och medelstora företagen utgör grunden för den 
europeiska ekonomin och att de är särskilt viktiga när det gäller att skapa arbetstillfällen, 
sysselsättning, ekonomisk tillväxt och social sammanhållning i Europa. Större 
ansträngningar måste göras för att underlätta de små och medelstora företagens tillträde 
till och deltagande på den inre marknaden, t.ex. genom att eliminera alla hinder för 
utvecklingen av e-handel så som de anges i 2010 års ”digitala agenda”.

3. Europaparlamentet påpekar att ett av de största problemen för små och medelstora företag 
i ekonomiska kristider är deras tillgång till finansiering. Parlamentet ställer sig helt och 
fullt bakom förslaget om en handlingsplan för att underlätta små och medelstora företags 
tillträde till kapitalmarknaderna.

4. Europaparlamentet understryker att principen ”tänk småskaligt först” ännu inte har 
genomförts vad avser undanröjandet av de bördor som utgör hinder för små och 
medelstora företag. Parlamentet efterlyser en snar utvärdering av småföretagsakten så att 
den kan bringas i överensstämmelse med Europa 2020-strategin.

5. Europaparlamentet stöder med kraft ansträngningarna att inleda internationella 
handelsförhandlingar. Parlamentet understryker i detta sammanhang ännu en gång vikten 
av att inkludera sociala standarder i alla handelsavtal som ingås mellan EU och 
tredjeländer.

6. Europaparlamentet välkomnar den översyn av direktiven om redovisningsstandarder som 
syftar till att förenkla kraven på finansiell information och minska de administrativa 
bördorna, särskilt de som åläggs de små och medelstora företagen.

7. Europaparlamentet framhåller på nytt behovet att skapa ett regelverk som är gynnsammare 
för små och medelstora företag genom noggranna konsekvensanalyser av nya 
bestämmelser och lagstiftningsåtgärder som rör små och medelstora företag.

8. Europaparlamentet betonar vikten av att på ett bättre sätt utnyttja offentlig upphandling 
för att skapa sysselsättning, sociala framsteg och innovation. Kommissionen uppmanas 
eftertryckligen att vidta åtgärder för att medge och underlätta tillgång till offentlig 
upphandling för små och medelstora företag.


