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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, 
internationalisering, produktivitet, minskad byråkrati, kvaliteten på mänskliga resurser 
samt socialt ansvar.

B. 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 programmets budget enligt den årliga 
budgetramen är begränsad.

C. Europaparlamentet välkomnar särskilt de åtgärder som anges i artikel 7 i 
programförslaget, vilka är utformade för att främja företagande och företagaranda. 

D. Europaparlamentet anser att åtgärder som rör den allmänna ordningen spelar en viktig roll 
för att stödja och stimulera olika stödtjänster för små och medelstora företag (till exempel 
företagsinkubatorer, centrum för tekniköverföring, coachning, mentorprogram osv.). 
Parlamentet anser att nätverkande och utbyte av bästa praxis spelar en viktig roll i detta 
hänseende.

E. Europaparlamentet konstaterar att många medlemsstater saknar stöd om lagstiftning för 
unga och innovativa företag och betonar behovet av att minska fragmenteringen av de 
olika europeiska, nationella, regionala och lokala strategierna och instrumenten med 
anknytning till små och medelstora företag.

F. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fortsätta att vidta policyåtgärder som 
formar kultur och utbildningssystem, genom skapandet av partnerskap mellan universitet 
och företag, för att fylla den nuvarande luckan mellan den akademiska världen och 
marknaden.

G. Europaparlamentet stöder de EU-initiativ som hjälper små och medelstora företag att få 
tillgång till mer ekonomiska resurser, eftersom de gör det lättare för ungdomar och 
innovativa företag att få tillgång till finansiering.

H. 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, som därmed skapar arbetstillfällen och små och 
medelstora företag, vilket är en av huvudprinciperna för den digitala inre marknaden.


