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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over SMV-strategien og deler Kommissionens opfattelse af, at SMV'er er af 
afgørende betydning for den europæiske økonomi; 

2. understreger, at gennemførelsen af SMV-strategien bør fokusere på at støtte SMV'er for 
at hjælpe dem med at overleve, eftersom covid-19-krisen har udgjort et chok for mange 
SMV'er og deres rolle i europæernes dagligdag;

3. bemærker, at SMV'er bør pålægges færrest mulige byrder, og opfordrer Kommissionen 
til at anvende stærke håndhævelsesforanstaltninger til at sikre, at det indre marked 
kommer alle virksomheder og forbrugere til gode, og til at modvirke overregulering og 
andre lovgivningsmæssige restriktioner; 

4. understreger, at data spiller en afgørende rolle som livsnerven i den digitale økonomi; 
støtter Kommissionen i etableringen af europæiske dataområder for pålidelig og sikker 
dataudveksling med henblik på at øge datastrømmene mellem virksomheder og med 
regeringer;

5. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre den fælles digitale portal på SMV-venlig 
vis ved at arbejde tæt sammen med regionale og lokale myndigheder og ved at sikre let 
digital adgang til oplysninger, procedurer og tjenester, der er forbundet med at drive 
virksomhed på tværs af grænserne, herunder rådgivning om offentligt udbud og 
finansieringskilder;

6. opfordrer medlemsstaterne til at forenkle udbudsprocedurerne ved at anvende 
fleksibiliteten i EU's nye udbudsramme og til at forbedre SMV'ernes muligheder ved at 
anvende digitale værktøjer og platforme til at udvide grænseoverskridende udbud; 
understreger, at grønne offentlige udbud kan yde et vigtigt bidrag til at opbygge en 
bæredygtig økonomi;

7. understreger, at forsinkede betalinger tegner sig for en fjerdedel af alle SMV-konkurser 
i EU; opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigt at medtage stærke 
overvågnings- og håndhævelsesredskaber i direktivet om forsinket betaling1 for at sikre 
og fremme hurtige betalinger som en norm i hele det indre marked.

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i 
handelstransaktioner (EUT L 48 af 23.2.2011, s. 1).


