
AD\1011648SV.doc PE519.599v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2013/2176(INI)

4.12.2013

YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över hur Europeiska unionen kan bidra till att skapa en gynnsam miljö för 
företag och nystartade företag för att skapa arbetstillfällen
(2013/2176(INI))

Föredragande(*): Josefa Andrés Barea

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 50 i arbetsordningen



PE519.599v02-00 2/11 AD\1011648SV.doc

SV

PA_NonLeg



AD\1011648SV.doc 3/11 PE519.599v02-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Europaparlamentet understryker behovet av större integration i unionens politik till 
förmån för små och medelstora företag i fråga om innovation, tillväxt, konkurrenskraft, 
internationalisering, företagande, resursproduktivitet, minskad byråkrati, kvaliteten på 
mänskliga resurser samt miljöansvar och socialt ansvar.

2. Europaparlamentet konstaterar att arbetslösheten bland unga EU-medborgare (15–24 år) 
har nått den ohållbara nivån 23 procent och överstiger 50 procent i de medlemsstater som 
har drabbats hårdast av krisen. Parlamentet påpekar att denna extremt höga nivå av 
ungdomsarbetslöshet leder till en enorm kompetensförlust och tydligt undergräver vår 
förmåga att skapa hållbar tillväxt i framtiden.

3. Europaparlamentet betonar att fri och rättvis konkurrens på den inre marknaden, som 
förstärks genom gemensamma sociala normer, är av avgörande betydelse för att bidra till 
tillväxt och innovation och därmed öka sysselsättningen i unionen.

4. Europaparlamentet påpekar att mer än 20 miljoner små och medelstora företag i EU utgör 
99 procent av företagen och är en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt, innovation, 
sysselsättning och social integration.

5. Europaparlamentet välkomnar tillväxten av den sociala ekonomin under senare år och ser 
detta som ett tecken på en ny form av företagande i EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla program som främjar nyskapande och utveckling på detta 
område.

6. Europaparlamentet påpekar att företagen emellertid ofta stöter på problem att hitta pengar 
för att finansiera sin forskning, utveckla nya produkter eller få tillträde till nya marknader.

7. Europaparlamentet konstaterar att det tar mellan 4 dagar (Belgien) och 40 dagar (Malta) 
att starta ett företag i Europa1.

8. Europaparlamentet välkomnar programmet för företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag och instrumentet för små och medelstora företag inom ramen för 
Horisont 2020. Parlamentet beklagar dock att budgeten för programmet och för små och 
medelstora företag inom Horisont 2020 enligt den fleråriga budgetramen är begränsad.

9. Europaparlamentet välkomnar i synnerhet de särskilda åtgärder som finns tillgängliga 
inom programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag, vilka är 
utformade för att förbättra ramvillkoren för företag, särskilt små och medelstora företag, 
underlätta tillgång till finansiering och marknader och främja företagande och 
företagaranda. Parlamentet framhåller att färdigheter inom företagande måste främjas, 
framför allt bland ungdomar redan i tidig ålder och bland kvinnor. Parlamentet betonar att 

                                               
1 http://data.worldbank.org/indicator/IC.REG.DURS
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ett förutsägbart och tydligt regelverk är en förutsättning för att utvecklingen av 
företagandet i Europa ska kunna främjas. Parlamentet förväntar sig att åtgärderna för 
främjande av företagande på europeisk eller nationell nivå kommer att omfatta alla slags 
företagsmodeller, däribland kooperativ, hantverksverksamheter, fria yrken och sociala 
företag. Parlamentet välkomnar särskilt fortsatt stöd för en facilitet för finansiering både i 
form av eget kapital och av lån inom Horisont 2020 och programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora företag.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge små och medelstora företag bättre 
tillgång till strukturfonderna, särskilt genom lättnader för tidigare finansierade projekt, 
minskning av kraven på medfinansiering, bättre riktlinjer för olika typer av små och 
medelstora företag och genom att skapa en stödkapacitet för finansiering av dessa.

11. Europaparlamentet understryker vikten av forskning och innovation för att förbättra 
konkurrenskraften, produktiviteten, hållbarheten och potentialen för skapande av 
arbetstillfällen hos europeiska små och medelstora företag, och noterar den avsevärda 
tonvikt som Horisont 2020 och Europeiska institutet för innovation och teknik lägger vid 
att skapa och stödja innovativa små och medelstora högtillväxtföretag.

12. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ Refit (program om lagstiftningens 
ändamålsenlighet och resultat) för att avskaffa viss EU-lagstiftning som har visat sig leda 
till oproportionerligt tunga bördor för europeiska företag, särskilt små och medelstora 
företag.

13. Europaparlamentet anser att programmet Erasmus för unga företagare kommer att bidra 
till utvecklingen av företagande och skapandet av nya arbetstillfällen.

14. Europaparlamentet understryker att små och medelstora företag inte bara är viktiga för att 
skapa arbetstillfällen, utan också för att bevara dem.

15. Europaparlamentet efterlyser bättre samordning av EU:s finansieringsmekanismer, 
däribland strukturfonderna, Eruf, Horisont 2020 och investeringar från 
Europeiska investeringsbanken, särskilt när det gäller finansiering av innovativa små och 
medelstora företag, och efterlyser dessutom en bedömning av de hinder som för 
närvarande leder till att banker i flera medlemsstater inte tillhandahåller medel och 
lånegarantier till små och medelstora företag och realekonomin.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vara noggrannare 
vid bedömningen av de konsekvenser som framtida och befintlig lagstiftning får för små 
och medelstora företag och för konkurrenskraften i allmänhet.

17. Europaparlamentet efterlyser stöd för EU:s rörlighetsprogram för företagare, såsom 
Erasmus för unga företagare, och kräver att företagarutbildning inkluderas i nationella 
läroplaner genom utbyte av bästa praxis.

18. Europaparlamentet anser att åtgärder som rör den allmänna ordningen spelar en viktig roll 
för att stödja och främja upprättandet och utvecklingen av små och medelstora företag (till 
exempel lån till rimlig kostnad, rådgivningstjänster om offentliga initiativ och lagstiftning, 
företagsinkubatorer och företagsacceleratorer, kluster, centrum för tekniköverföring, 
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coachnings- och mentorssystem osv.). Parlamentet anser att nätverkande och utbyte av 
bästa praxis spelar en viktig roll i detta hänseende. Parlamentet anser att immateriellt och 
icke-finansiellt stöd såsom tillgång till kunskap och information, finansiell utbildning och 
företagsnätverk, är mycket viktigt för nya företagare och små och medelstora företag för 
att utveckla verksamheten. För att stimulera den inre marknaden och handeln mellan 
småföretag är det särskilt viktigt att garantera ömsesidigt erkännande av 
yrkeskvalifikationer och kompabilitet mellan olika regelverk för handel.

19. Europaparlamentet påpekar att de nystartade företag som utvecklas snabbt och på 
internationell nivå efter startfasen kan bidra till ekonomin på ett positivt sätt genom 
innovationskraft, främjande av innovation inom andra företag, deltagande i internationella 
distributionskedjor samt skapande av hållbara högkvalitativa arbetstillfällen. Parlamentet 
understryker dock att dessa företag ställs inför stora utmaningar med låga kapitalnivåer 
under startfasen och att de därför skulle gynnas av enkla och snabba förfaranden vid start 
av nya företag till en låg kostnad.

20. Europaparlamentet betonar vikten av att skapa övergripande stödmekanismer för unga 
företagare genom företagskuvöser som ger möjlighet att pröva idéer, lära sig mer om 
företagsstrukturer och hjälper dem att komma i kontakt med nya partner, kunder och 
investerare. Parlamentet understryker att det är viktigt med mentorskap, inte bara under 
startfasen, utan även kontinuerligt under de kritiska åren efter startfasen.

21. Europaparlamentet anser att små och medelstora företag har en stor innovationspotential i 
den europeiska ekonomin och att de spelar en central roll för att främja tillgången till 
sysselsättning. Parlamentet beklagar att dessa företag i många medlemsstater utestängs 
från offentlig forsknings-, innovations- och utvecklingspolitik och efterlyser en radikal 
förändring av den tendensen.

22. Europaparlamentet konstaterar att det i många medlemsstater inte finns tillräckligt stöd 
eller regelverk för att ge unga och innovativa företag och nystartade företag lämpliga 
förutsättningar, och betonar behovet av bättre samordning av de olika europeiska, 
nationella, regionala och lokala strategierna och instrumenten med anknytning till små och 
medelstora företag.

23. Europaparlamentet påpekar att en långsiktig strategi för att förbättra företagens 
konkurrenskraft och skydda sysselsättningen kan kräva omstruktureringar. Parlamentet 
påminner om betydelsen av information och samråd med arbetstagarna när 
omstruktureringar planeras och hanteras. Parlamentet uppmanar kommissionen att, på 
grundval av artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och efter samråd 
med arbetsmarknadens parter, så snabbt som möjligt lägga fram ett förslag till rättsakt i 
enlighet med de detaljerade rekommendationerna i Europaparlamentets resolution av den 
15 januari 2013.

24. Europaparlamentet välkomnar införandet av ett test för små och medelstora företag. 
Parlamentet beklagar dock att endast några få medlemsstater har införlivat detta i sina 
nationella beslutsprocesser.

25. Europaparlamentet anser att orättvis skattekonkurrens mellan medlemsstaterna inverkar 
negativt på företagens utveckling, att små och medelstora företag ofta missgynnas i 
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skattesystemen jämfört med större företag och att små och medelstora företags potentiella 
tillväxt och investeringar därför hämmas. Parlamentet förespråkar en bättre samordning av 
bolagsskattesystemen inom EU genom att en harmoniserad skattebas införs, vilken ska 
åtföljas av insatser för att bekämpa skatteflykt och aggressiv skatteplanering.

26. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fortsätta att vidta politiska åtgärder, 
åtföljda av ekonomiska och regleringsmässiga stimulansmekanismer, som formar kultur 
och utbildningssystem genom skapandet av partnerskap och utbytesnätverk mellan alla 
olika utbildnings- och företagsnivåer, för att fylla den nuvarande luckan mellan den 
akademiska världen och marknaden och göra det lättare för forskare att gå från universitet 
till företag och därmed främja innovation. Medlemsstaterna måste tillgodose 
arbetsmarknadens behov på ett bättre sätt, särskilt genom att främja lärande på 
arbetsplatsen och lärlingsplatser samt omskolning av arbetstagare och möjligheter till 
livslångt lärande. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att skapa 
livskraftiga system för övergången från högre utbildning och yrkesutbildning till 
arbetsmarknaden, framför allt för unga yrkesutbildade som söker sitt första jobb. 
Parlamentet efterlyser kurser i företagande på högstadienivå och uppåt och att 
företagaranda görs till en nyckelkompetens i utbildnings- och 
yrkesutbildningsprogrammen. 

27. Europaparlamentet betonar att man för att avhjälpa den kompetensbrist som för 
närvarande råder i Europa måste vidta brådskande åtgärder för att få fler kvinnor att välja 
vetenskapliga och tekniska utbildningar och yrken, särskilt inom sektorn för nya former av 
informations- och kommunikationsteknik.

28. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja en kultur av internationalisering 
genom information, presentation av god praxis, och genom att tillhandahålla en plattform 
för informationsutbyte. Medlemsstaterna uppmanas eftertryckligen att erbjuda utveckling 
av färdigheter inom företagande med ett internationellt fokus, främja insyn i de 
stödinstrument som finns tillgängliga för nystartade företag, stödja skapande av nätverk 
och utbyten mellan unga företagare och möjliga investerare och affärspartner, 
tillhandahålla rådgivning om hur man driver företag även efter startfasen som hjälp under 
de första kritiska åren samt skapa incitament för sysselsättning.

29. Europaparlamentet understryker behovet att främja utbildning och kunskap i vetenskap, 
teknik, ingenjörsvetenskap och matematik i EU som ett nödvändigt medel för att matcha 
den ökande efterfrågan från företag under de kommande åren och utveckla morgondagens 
innovatörer och företagare. Parlamentet understryker behovet att komma till rätta med 
minskningen av andelen kvinnor som ägnar sig åt ovannämnda ämnen och ytterligare 
utöka EU:s kompetensreserv.

30. Europaparlamentet framhåller den positiva sysselsättningseffekten av 
yrkesutbildningssystem som kombinerar teori och praktik. Parlamentet framhåller i detta 
sammanhang betydelsen av ett nära samarbete mellan den privata och offentliga sektorn 
och av att arbetsmarknadens parter deltar.

31. Europaparlamentet understryker vikten av att förse unga EU-medborgare med 
företagarutbildning och uppmuntra till en god inställning till företagande. Parlamentet 
noterar i detta sammanhang den viktiga roll som Europeiska institutet för innovation och 
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teknik (EIT) spelar för att främja en företagarkultur genom utbildning och praktik. 
Parlamentet konstaterar att alla kunskaps- och innovationsgrupper inom EIT aktivt främjar 
företagande inom sina respektive områden genom att ta fram läroplaner som kombinerar 
spetskompetens och innovation med företagarkunskaper och företagarerfarenheter, så att 
man förbereder morgondagens företagare och samtidigt tillför befintliga företag innovativt 
företagstänkande.

32. Europaparlamentet är övertygat om att det är viktigt att främja företagande bland seniorer 
som ett sätt att engagera den äldre befolkningen, som besitter avsevärd affärserfarenhet, i 
innovationsprocessen och därmed förlänga deras yrkesverksamma liv och bibehålla 
oumbärliga kunskaper på arbetsmarknaden.

33. Europaparlamentet stöder de EU-initiativ som hjälper små och medelstora företag att 
enklare få tillgång till mer ekonomiska resurser, eftersom de gör det lättare för ungdomar 
och innovativa företag att få snabbare tillgång till finansiering, uppmuntrar medlemsstater 
att anta stimulansmekanismer för innovation (exempelvis genom system för skattekrediter 
för finansiering av forsknings- och innovationsverksamhet) och tar itu med ojämlikheter 
mellan medlemsstaterna. Parlamentet stöder initiativ för att uppmuntra företagare som har 
gått i konkurs genom att ge dem en andra chans och inte avskräcka dem från att ta risken.

34. Europaparlamentet anser att små och medelstora företag i Europa i allt för hög grad är 
beroende av bankfinansiering och att detta ökar deras sårbarhet. Parlamentet konstaterar 
att det finns reella fördelar med nya former av finansiering genom innovativa program och 
vägar som inte inbegriper banker, såsom person-till-person-lån, gräsrotsfinansiering, 
kooperativa företagsmodeller, mikrokrediter och andra verktyg som kan ge nödvändiga 
investeringar för små och medelstora företag för att skapa nya arbetstillfällen. Nya 
finansieringsformer kan vara fördelaktiga för unga och dynamiska företag som har svårt 
att få tillgång till mer traditionella finansieringskällor på grund av att de är så nya. 
Parlamentet ser positivt på att kommissionen inser möjligheterna med alternativa 
finansieringskällor för att starta och överta små och medelstora företag och att den 
undersöker möjligheterna att skapa en ram för och stödja dessa mekanismer. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att utreda hur dessa finansieringskällor skulle kunna utnyttjas 
mer för att hjälpa mikroföretag och små och medelstora företag samt att ta itu med 
behoven av reglering, utbildning och forskning inom detta område. Medlemsstaterna 
uppmanas att i samarbete med arbetsmarknadens parter och andra berörda parter på 
regional och lokal nivå identifiera strategiska sektorer som lämpar sig för projekt med 
alternativ finansiering, särskilt i regioner där den konventionella ekonomin inte i 
tillräcklig utsträckning förmår tillgodose de specifika ekonomiska och sociala behoven. 

35. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att medlemsstaterna genomför 
direktiv 2011/7/EU om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner, som 
föreskriver att det vid transaktioner mellan företag och offentliga myndigheter ska 
säkerställas att betalningstiden i avtal inte överskrider de frister som fastställts i artikel 4.3 
utom i de fall då betalningstiden uttryckligen har fastställts i avtalet och är objektivt sett 
motiverad med beaktande av avtalets särskilda karaktär eller inslag och att den i vilket fall 
inte bör överstiga 60 kalenderdagar. 
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36. Europaparlamentet understryker behovet av förenklade och harmoniserade bestämmelser 
samt ekonomiska incitament och skatteincitament för att göra det möjligt för affärsänglar, 
såddinvesterare och riskkapitalinvesterare att ägna sig åt gränsöverskridande finansiering 
av innovativa och nystartade företag och för att skapa ett europeiskt riskkapitalområde. 
Parlamentet betonar hur viktigt det är att sänka skatterna på kapitalvinster från 
investeringar i forskningsdrivna och innovativa små och medelstora företag.

37. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen och medlemsstaterna att 
hjälpa de lokala myndigheterna och föreningar för små och medelstora företag att främja 
lokal produktion och produkter av hög kvalitet, till exempel genom att företag går 
samman i gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt.

38. Europaparlamentet anser att innovation inom små och medelstora företag är ett viktigt sätt 
att skapa arbetstillfällen. För att de små och medelstora företagen framgångsrikt ska kunna 
delta i innovationssystemet är det viktigt att de själva sitter vid spakarna för sin innovativa 
verksamhet och att stödet anpassas bättre till deras verkliga behov.

39. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öppet och noggrant genomföra tester för 
att studera effekterna på små och medelstora företag när lagstiftning utarbetas och att 
brådskande föreslå regellättnader och undantag inom fler lagstiftningsförslag för att 
kraftigt minska kostnaderna för små och medelstora företag.

40. Europaparlamentet understryker att icke-innovativa och etablerade små och medelstora 
företag som försöker expandera till nya marknader eller överföra sitt ägarskap ofta också 
behöver offentligt stöd för att kunna få nödvändig finansiering.

41. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av ett instrument för små och medelstora 
företag inom Horisont 2020-programmet som gör det möjligt för små och medelstora 
företag att få tillgång till ekonomiskt och icke-ekonomiskt stöd för att genomföra 
innovativa idéer. Parlamentet uppmanar kommissionen att från och med 2014 genomföra 
instrumentet på det sätt som bäst passar små och medelstora företag, genom en enda 
särskilt avsedd byrå samt med en verklig möjlighet att anmäla projekt ”nedifrån och upp” 
och stöd för alla sorters innovation, även icke-teknisk och social innovation.

42. Europaparlamentet framhåller att alla stödåtgärder till förmån för små och medelstora 
företag bör vara tillämpbara på egenföretagare, särskilt avseende de olika typer av 
socialförsäkringssystem som finns, de rättigheter som ingår i dessa samt för att förebygga 
risker på arbetet.

43. Europaparlamentet anser att åtgärder bör vidtas för att förenkla och minska de bördor som 
uppstår genom var och en av de tio mest betungande bestämmelserna för små och 
medelstora företag.

44. Europaparlamentet välkomnar sänkningen av avgifterna för Reach-registrering för små 
och medelstora företag, även om avgifterna endast utgör en bråkdel av de sammanlagda 
efterlevnadskostnaderna. Parlamentet är dock mycket oroat över att de inledande 
kostnadsberäkningarna från Reach var för låga och att skillnaden redan uppgår till över 
1 miljard euro – en siffra som kommer att fortsätta att stiga.
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45. Europaparlamentet betonar att internet, förutom att vara en plattform för social 
kommunikation, är en plattform där alla medborgare kan lansera en tjänst eller innovativ 
produkt som riktar sig till vemsomhelst samt få hjälp med att skaffa den finansiering som 
behövs, vilket är en av huvudprinciperna för den digitala inre marknaden, och kräver att 
de återstående hindren för gränsöverskridande handel undanröjs i så stor utsträckning som 
möjligt. Parlamentet noterar hur viktig den digitala ekonomin är för att skapa 
arbetstillfällen och små och medelstora företag, särskilt i branscher där Europa 
traditionellt har en stark ställning, till exempel kreativa näringar, kulturarv och turism. 
Fullbordandet av den digitala inre marknaden kommer att bidra till att små och medelstora 
företag stöds och utvecklas. Parlamentet framhåller att man måste se till att det finns 
nödvändig kvalificerad personal inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
och att EU-medborgarna har tillräcklig digital kompetens för att kunna använda sig av 
IKT. Parlamentet betonar att personlig integritet och skydd för företagens uppgifter alltid 
ska värnas.

46. Europaparlamentet betonar de möjligheter som IKT-teknik medför när det gäller att 
förbättra produktiviteten och konkurrenskraften. Parlamentet understryker behovet att 
frigöra potentialen hos den digitala inre marknaden och påpekar att kostnaden för att starta 
ett nytt, innovativt företag inom IKT-sektorn har minskat med en faktor på 100 under de 
senaste tio åren, huvudsakligen tack vare teknik såsom ultrasnabbt och allmänt utbrett 
bredband, datormoln, programvara med öppen källkod, öppna uppgifter och tillgång till 
information från den offentliga sektorn.

47. Europaparlamentet betonar behovet att undvika att reglering orsakar oproportionerliga 
bördor för små och medelstora företag. Parlamentet anser att kommissionen måste göra 
mer för att leva upp till sitt åtagande från 2011 att föreslå regellättnader för små och 
medelstora företag.

48. Europaparlamentet anser att fullbordandet av den digitala inre marknaden kommer att 
bidra till att små och medelstora företag stöds och utvecklas. Parlamentet framhåller att 
man måste se till att det finns nödvändig kvalificerad personal inom informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) och att EU-medborgarna har tillräcklig digital kompetens 
för att kunna använda sig av IKT.

49. Europaparlamentet betonar behovet att förbättra företagens allmänna effektivitet genom 
projekt och instrument som gör det möjligt att ta itu med utmaningen med 
energiåtervinning för att främja sänkta energikostnader.

50. Europaparlamentet anser att mikroföretag bör gynnas genom automatiska undantag och 
endast omfattas av bestämmelser som är fördelaktiga för dem.

51. Europaparlamentet anser att kommissionen och medlemsstaterna bör främja program som 
underlättar för yrkesutbildade som söker sitt första arbete att komma in på 
arbetsmarknaden, särskilt genom att göra det mindre komplext och kostsamt att bli 
egenföretagare, bland annat genom att sänka de indirekta arbetskraftskostnaderna. I 
samma anda uppmuntrar parlamentet till införandet av en EU-definition av 
”egenföretagare” inom verksamhet med anknytning till den europeiska digitala ekonomin.
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52. Europaparlamentet påpekar att det är nödvändigt att stärka EU-bestämmelserna om 
produkters spårbarhet för att bekämpa förfalskningar och skapa ett välfungerande 
instrument för att stimulera tillväxt bland små och medelstora företag. 

53. Europaparlamentet betonar att grundläggande rättigheter för arbetstagare samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen inte får äventyras av de sänkta kraven på dokumentation och 
rapportering.

54. Europaparlamentet påpekar att e-förvaltning är särskilt fördelaktigt för företagare (särskilt 
små och medelstora företag, som ofta möter oövervinneliga hinder när de verkar över 
gränserna inom EU), eftersom e-förvaltning minskar de administrativa kostnaderna och 
den administrativa bördan samt leder till ökad produktivitet, effektivitet, konkurrenskraft, 
insyn, öppenhet, effektivisering av politiken, tillgänglighet och rationalisering av 
förfaranden.

55. Europaparlamentet anser att kommissionens nyligen offentliggjorda meddelande om 
lagstiftningens ändamålsenlighet (Refit) bör bli början till en mer långtgående insats för 
att bygga ett mer konkurrenskraftigt EU genom att minska regleringskostnaderna för 
företag genom förenklingsinitiativ, hälsokontroller och upphävande av lagstiftning.
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