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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar att antalet företag som övervägde att investera i Europa 
växte med 5 procent 2011, även om det genomsnittliga antalet arbetstillfällen som 
skapades genom varje investeringsprojekt ligger kvar på samma nivå.

2. Europaparlamentet understryker att man måste harmonisera och förenkla lagstiftningen 
samt finansierings- och skattevillkoren för att garantera en fri och sund konkurrens och 
patentskydd, och för att förenkla investerarnas tillträde till EU-marknaden.

3. Europaparlamentet anser att EU:s framtida attraktivitet är beroende av att EU:s goda rykte 
avseende kvalitet, specialisering och skickliga arbetstagare upprätthålls, samtidigt som 
kostnaderna för att göra affärer minskas.

4. Europaparlamentet insisterar på att EU, för att attrahera ytterligare investeringar, måste

a) bli en ledare när det gäller nya typer av ekonomiska lösningar, såsom hållbar och 
digital ekonomi, central kompetensskapande teknik samt förnybar energi,

b) investera i och stödja innovativ affärsverksamhet så att den blir kommersiellt 
framgångsrik,

c) lansera stadsinfrastrukturprojekt, inklusive digital infrastruktur, i alla EU-regioner, och 
innovativa företagsparker med kuvösenheter för att garantera överföring av teknik och 
kunskaper, särskilt för små och medelstora företag och unga entreprenörer samt främja 
synergieffekter mellan forskning, utbildning och innovationer,

d) se till att det finns en pålitlig försörjning av energi och av råvaror som inte utnyttjas 
för energiframställning, för att främja EU som en attraktiv produktionsplats.

5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till ett program med fokus på de 
små och medelstora företagens konkurrenskraft, men upprepar att EU bör underlätta dessa 
företags möjligheter till finansiering, t.ex. genom att bygga upp ett effektivt EU-system 
för riskkapital och att stärka private equity-bolagens roll när det gäller att finansiera 
företags långsiktiga tillväxt.


