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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande ”Industripolitik för stärkt 
konkurrenskraft” (COM(2011)0642) samt kommissionens arbetsdokument om 
konkurrenskraftssäkringar. 

2. Europarlamentet påpekar att små och medelstora företag spelar en avgörande roll i 
insatserna för att uppnå Europa 2020-målsättningarna genom att stärka den ekonomiska 
tillväxten och den sociala och territoriella sammanhållningen. Parlamentet konstaterar att 
den ekonomiska och finansiella krisen har haft en dramatisk effekt på många små och 
medelstora företags ställning och utsikter, och att det finns ett akut behov av tillgång till 
finansiering.

3. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att bevara budgeten för 
sammanhållningspolitiken för den kommande programperioden, eftersom struktur- och 
sammanhållningsfonderna är några av EU:s mest effektiva instrument för att skapa tillväxt 
och arbetstillfällen, öka konkurrenskraften hos den europeiska ekonomin och stödja små 
och medelstora företag.

4. Europaparlamentet betonar behovet av bättre samordning och samverkan mellan olika 
europeiska, nationella och regionala politiska strategier som riktar sig direkt till små och 
medelstora företag. Parlamentet påpekar att befintliga initiativ och finansiella instrument 
för stöd till små och medelstora företag bör hänga samman bättre och komplettera 
varandra, samt betonar behovet av att minska fragmenteringen och att slå samman 
finansiella stödåtgärder för små och medelstora företag för att säkerställa en mer 
omfattande sammanslagning och samordning av resurser på europeisk, regional och 
nationell nivå.

5. Europaparlamentet betonar att strukturfonderna bör fortsätta att tillhandahålla finansiering 
för små och medelstora företag i form av eget kapital, garantier och lån, och framhäver att 
man bör undvika komplicerade administrativa förfaranden och betydande skillnader i de 
bestämmelser som tillämpas av olika förvaltningsmyndigheter och förmedlande organ.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna samt regionala och lokala myndigheter att 
på sina respektiver nivåer tillämpa de instrument som kommissionen tagit fram, såsom 
konkurrenskraftssäkringar, kontroller av ändamålsenlighet och utvärderingar av vilka 
följder administrativa och rättsliga initiativ får för små och medelstora företag, för att se 
till att de politiska strategierna totalt sett är effektiva.


