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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at antallet af virksomheder, der ønskede at investere i Europa i 2011, steg 
med 5 %, selv om det gennemsnitlige antal af nye arbejdspladser, der blev oprettet per 
investeringsprojekt, har været stagnerende;

2. understreger behovet for at harmonisere og forenkle lovgivningen samt skatte- og 
afgiftsbetingelser for at sikre fri og fair konkurrence samt patentbeskyttelse og for at 
forenkle investorernes adgang til EU-markedet;

3. mener, at EU's fremtidige tiltrækningskraft afhænger af, at der bliver holdt fast i EU's ry 
for kvalitet, specialisering og en veluddannet arbejdsstyrke, samtidig med at 
virksomhedernes omkostninger reduceres;

4. understreger, at EU med henblik på at tiltrække flere investeringer skal:

a) blive førende inden for nye former for økonomisk teknologi, såsom bæredygtige og 
digitale økonomier, centrale støtteteknologier og vedvarende energi,

b) investere i og støtte innovative virksomheder, således at de bliver en kommerciel 
succes,

c) iværksætte bymæssige infrastrukturprojekter, herunder digital infrastruktur, i alle EU-
regioner og innovative erhvervsområder med inkubationsenheder for at sikre 
teknologi- og videnoverførsel, navnlig for SMV'er og unge iværksættere, og fremme 
synergier mellem forskning, uddannelse og innovation,

d) sikre en pålidelig forsyning af energi og ikke-energetiske råstoffer med henblik på at 
fremme EU som en attraktiv industribase,

5. glæder sig over Kommissionens forslag til et program med fokus på SMV'ernes 
konkurrenceevne, men gentager, at EU bør forenkle SMV'ernes adgang til finansiering, 
f.eks. ved at opbygge et effektivt EU-system for risikovillig kapital og ved at styrke den 
rolle, som private kapitalfonde har i finansieringen af langsigtet virksomhedsvækst. 


