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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Mer än 99 procent av företagen i EU är små eller medelstora företag. Dessa är på grund av 
sin mångfald och förmåga att snabbt anpassa sig till marknadsförhållandena, viktiga för att 
Lissabonstrategins mål ska kunna uppfyllas i fråga om tillväxt och sysselsättning, och för 
ekonomins konkurrenskraft och robusthet.

1. Europaparlamentet välkomnar initiativet till en ”Small Business Act” som ska utgöra en 
ram för en övergripande politik för små och medelstora företag. Ytterligare åtgärder är 
dock nödvändiga för att se till att de fullt ut ska kunna dra nytta av de fördelar som den 
inre marknaden erbjuder.

2. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att förenkla standarder, minska de 
administrativa bördorna och förbättra lagstiftningen, likväl som att förenkla förfarandena 
för företagsöverlåtelser för att undvika att företag måste slå igen när entreprenörer går i 
pension.

3. Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt att ge de små och medelstora företagen 
tillgång till startfinansiering och finansiering till avknoppning.

4. Europaparlamentet understryker att förbättrad information om marknadstillgång och 
exporttillfällen inom den inre marknaden är av yttersta vikt på både nationell nivå och 
EU-nivå. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna och kommissionen att stärka 
informations- och rådgivningstjänsterna, i synnerhet problemlösningsnätverket SOLVIT.

5. Europaparlamentet uppmuntrar till att klimatet för entreprenörskap främjas genom 
utbildning och yrkesutbildning och särskilt genom exempelvis utökat samarbete mellan 
forskning och näringsliv. Initiativ i detta hänseende bör även fokusera på de små och 
medelstora företagens betydelse när det gäller att förbättra den sociala sammanhållningen, 
effektiviteten och miljöskyddet (miljöinnovationer). Parlamentet uppmanar kommissionen 
att lägga fram en handlingsplan över hur kvinnligt entreprenörskap kan främjas.

6. Europaparlamentet erinrar om att ”Small Business Act” inte är rättsligt bindande och 
betonar därför behovet av ett starkt politiskt åtagande. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att senast den 31 december 2012 offentliggöra en rapport med iakttagelser 
för medlemsstaterna och att i förekommande fall lägga fram åtföljande förslag.
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