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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:

A. der henviser til, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) udgør mere end 99 % af 
EU's virksomheder og er vigtige for at opfylde målene i Lissabonstrategien med hensyn til 
vækst og beskæftigelse og for økonomiens konkurrenceevne og soliditet på grund af deres 
mangfoldighed og evne til hurtigt at tilpasse sig markedsforholdene,

1. glæder sig over EU-lovgivningen om små virksomheder (SBA) som en ramme for en 
omfattende politisk tilgang til SMV'er; opfordrer dog til yderligere foranstaltninger til at 
sikre, at de fuldt ud kan drage fordel af de muligheder, som det indre marked tilbyder;

2. understreger vigtigheden af at forenkle standarder, reducere den administrative byrde og 
sørge for bedre regulering såvel som at forenkle procedurer vedrørende 
virksomhedsoverdragelser for at undgå, at virksomheder lukker, når iværksætterne 
trækker sig tilbage;

3. mener, at det er afgørende at give optimal adgang til start- og spin-off-finansiering for 
SMV'er;

4. understreger, at forbedret information om markedsadgang og eksportmuligheder inden for 
det indre marked er altafgørende på både nationalt plan og EU-plan; opfordrer derfor 
medlemsstaterne og Kommissionen til at styrke informations- og rådgivningstjenester, 
særligt Solvit-problemløsningsnetværket;

5. tilskynder til stimuleringen af en iværksætterkultur gennem almen og erhvervsfaglig 
uddannelse og særligt gennem bl.a. større samarbejde mellem forskning og industri; 
mener, at initiativer i denne henseende også bør fokusere på vigtigheden af SMV'er i 
forbindelse med at styrke den sociale samhørighed, effektivitet og miljøbeskyttelse 
(økoinnovationer); opfordrer Kommissionen til at fremlægge en handlingsplan om, 
hvordan man skal fremme kvinders iværksætteri; 

6. minder om, at SBA ikke er juridisk bindende, og understreger derfor behovet for en stærk 
politisk forpligtelse; opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en rapport senest den 31. 
december 2012 med observationer for medlemsstaterne og at komme med ledsagende 
forslag, hvor det er relevant.
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