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FORSLAG

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

A. understreger behovet for større integration af Unionens politikker til gavn for SMV'er med 
hensyn til innovation, vækst, internationalisering, produktivitet, mindskelse af 
bureaukratiet, kvaliteten af de menneskelige ressourcer og socialt ansvar;

B. bifalder programmet for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (COSME) og SMV-
instrumentet i henhold til Horisont 2020; beklager imidlertid, at budgettet for COSME 
under den flerårige finansielle ramme (FFR) er begrænset;

C.  bifalder navnlig de foranstaltninger, der er medtaget i artikel 7 i COSME-forslaget, som 
er udarbejdet til at fremme iværksætteri og iværksætterkultur;

D. mener, at offentlige politiske foranstaltninger spiller en vigtig rolle i at støtte og stimulere 
udbuddet af forskellige støtteordninger til SMV'er (f.eks. væksthuse, 
teknologioverførselskontorer, coaching, mentorordninger osv.); mener, at networking og 
udveksling af bedste praksis spiller en vigtig rolle i denne forbindelse;

E. bemærker, at mange medlemsstater mangler lovgivningsmæssig støtte til unge og 
innovative virksomheder og understreger behovet for at mindske fragmenteringen af de 
forskellige europæiske, nationale, regionale og lokale politikker og instrumenter 
vedrørende SMV’er;

F. opfordrer medlemsstaterne til at fortsætte med at træffe politiske foranstaltninger, som 
former kultur og uddannelsessystemer gennem skabelse af partnerskaber mellem 
universiteter og virksomheder, med henblik på at udfylde det nuværende hul mellem den 
akademiske verden og markedet;

G. støtter de EU-initiativer, der letter SMV’ers adgang til flere finansielle ressourcer, med 
den begrundelse, at de gør det lettere for unge og innovative virksomheder at få adgang til 
finansiering;

H. understreger, at internettet, udover at fungere som platform for social kommunikation, 
også har en rolle som en platform, hvorfra alle borgere kan lancere en tjenesteydelse eller 
et innovativt produkt, der er beregnet til en hvilken som helst anden borger, og derved 
skabe jobs og SMV’er, hvilket er et centralt princip for det digitale indre marked.


